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Tnrrieul international de tenis de clmp

Aii și mîine: B. P. Bomînâ (seniori) — 8. D. Germană 
și B. P. Ro mină (tineret) — R. P. Polonă

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R.P.Romîna
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Intîlnirile inaugurale ale turneu
lui internațional de tenis. R. P. 
Romînă (seniori: Țtriac, Bosch, 
Bardan, Mărmureanu)—R. P. ~Ro

O ultimă trepidație a motoa
relor și locomotiva Diesel care 
a purtat spre Capitală garni
tura acceleratului 802 din di
recția litoralului a oprit la 
unul din peroanele Gării

La 5 iulie am plecat la Ga
lați.

Chemată urgent la centrul 
de tranzit al școlarilor ex
cursioniști, prof. Filipeanu 
și-a întrerupt firul povestirii.

grup, la sosire,
Pe

Un alt moment plăcut al excursiei : o fotografie în 
peronul Gării de Nord...

<fe volei) handbal și fotbal, 
interveni elevul Liviu Cocora, 
prima noastră cunoștință.

Alte două amănunte ni le-a 
furnizat, la despărțire, una 
din profesoarele grupului: 
primul — o parte din chel
tuielile de deplasare au fost 
acoperite cu banii strînși de 
la serbările organizate în școa
lă; al doilea — elevii sibieni. 
îndrăgostiți de frumusețile pa
triei, se gîndese încă de pe 
acum la itinerarul viitoarei 
excursii...

TIBERIU STAMA

-hr'

Foto : T. Chioreanu
șuvoiului 
care co

Nord. în mijlocul 
nesfîrșit de călători 
boară, distingem un grup com
pact de „i 
dar, pionieri, 
zu unul din 
Liviu Cocora 
îraț o minge
- Slntem elevi de la Școala 

ie 8 ani nr. 9 din Sibiu. Ve
nim de la Constanța. Am fă
cut o excursie 
fost minunat!—

S-a apropiat 
conducătoarele _
Elena Filipeanu. Ă apucat să 
audă calificativul dat excursiei 
de către micul nostru inter
locutor. Reia :

— Da, intr-adevăr i 
minunat! Grupul nostru 

ăi pionieri a întreprins 
cursie de care 
multă vreme in

— Care a fost
— Am plecat 

ziua de 3 iulie. Am făcut 
Un popas de cîteva ore la 
Brașov și apoi, oprire pentru 
% zi la București. In capitala 
țării am vizitat Palatul pio
nierilor și Muzeul militar.

.cravate roșii". Așa- 
Intrăm în vorbă 
ei. Se numește 
și poartă 
de volei.

sub

in circuit, A

de noi una din 
grupului, prof.

ti fost 
i de 75 
: o ex- 
t vorbise va 

școală. 
itinerarul ? 
din Sibiu în

reporter, dacă 
eu... Sînt pio- 

Micu din clasa a

— Tovarășe 
vreți, continui 
nierul Dan 
Vil-a.

Acceptăm 
pul micilor 
Sibiu au făcut cerc în jurui 
nostru. Și 
mai

propunerea. Gru- 
excursloniști din

torit 
cea.

Dan Micu redă 
filmul excursiei: 

la Galați am călă- 
vaporul pînă la Tul- 

sus, de pe puntea 
am putut admira 

pe care

departe,
De 
cu 
De

vaporului 
frumoasele priveliști 
ți le oferă Dunărea. La Tulcea, 
ne-am oprit cîteva ore pen
tru a vizita întreprinderea 
de industrializare a peștelui. 
La 7 iulie am fost la Cons
tanța, 
bările la 
colecțiile 
ce stea o-u 
frumoasă 
litoral. La 9 iulie am plecat 
spre Sibiu, cu un popas aici, 
la București. Apoi ne vom 
continua călătoria: Pitești—
Piatra Olt—Călimănești,.. Am 
uitat, oare, ceva?...

— Da, și anume că pretutin
deni am organizat mici întreceri

Băile in mare, plim- 
Mamaia și Mangalia, 
de scoici, toate a- 

făcut nespus de 
șederea noastră pe
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Pe la sfîrșitul lunii florilor sucevenii 
sărbătoreau un adevărat eveniment pe 
tărîmul culturii f-zice și al sportului : 
INTRODUCEREA GIMNASTICII ÎN 
PRODUCȚIE PE TOT ÎNTINSUL RE
GIUNII ! Nu pe îndelete, ci repejor 
au kiat-o cei din Suceava înaintea altor 
regiuni, urmînd exemptul bucureșteni- 
lor, brașovenilor și al ploieștenilor. 
Ultima statistică precizează : 5 254 de 
practicanți în oraș (dintre care 2 766 
femei), 29 140 în regiune, aproape 

Cifrele
femei), 29 140 în __
1 000 de instructori voluntari, 
sînt grăitoare. Am vrut să vedem la 
fa|a locului și faptele. Un fel de ex
temporal sportiv. Tov. Vasile Hojbofă, 
activist la C.S.O., care ne ghicise in
tensa, a fost bucuros.

— Venifi și veți vedea !
Am mers.
.. Jos peste apa rîului, la marele 

Combinat de celuloză am picat tocmai 
la momentul potrivit. Ne aflam în hala 
secfiei pungi, întinsă cît un teren de 
fotbal, cîrrd un sunet prelung de fluier 
a strîns printre mașini, ca la o coman
dă, grupele pauzei de gimnastică în 
producție. Asistăm la o adevărată 
demonstrație. Mișcările ușoare, de des-

mină (tineret: Boaghe, C. Po
povici, I. Năstase, Dron) și R. D. 
Germană—R.P. Polonă desfășura
te marți și miercuri au luat sfîrșit 
cu același scor: 3—2 in favoa
rea primelor formații. Spectatorii 
prezenți în aceste două zile pe te
renurile de la Progresul au fost 
plăcut impresionați de comporta 
rea și maniera de joc mai ales a 
tinerilor noștri tenismani Boaghe 
și C. Popovici, învingători meri
tuoși asupra unor adversari cu 
mai multă experiență cum sini 
Bardan și Mărmureanu. Cit pri
vește pe sportivii oaspeți, ei au 
arătat o deosebită siguranță tn 
jocul de mijloc și o serie de lovi 
tuci reușite de atac. Iată acum 
pe scurt filmul partidelor.

R. P. ROMÎNÂ (seniori) —
R. P. ROMÎNÂ (tineret) 3—2

țîunîle cu smeciurî șî voleuri pu
ternice și precise. Cîștigitorul a 
arătat și un serviciu (din prima 
minge) foarte tare și eficace. 
Bardan a încercat să încetineas
că jocul, dar ripostele ferme ala 
adversarului său nu i-au lăsat 
nici o speranță.

C. Popovici-Mărmureanu 6—3, 
6—3. Cu o concepție schimbată 
mult în bine, Popovici a inițiat 
în permanență incursiuni la plasă 
și a cîștigat multe puncte prin 
voleuri definitive din partea 
stingă. Trebuie să-și îmbunătățeas
că încă serviciul al doilea și sme- 
ciul. Mărmureanu a jucat în forță 
de pe linia de fund, dar el nu a 
urmărit pînă la capăt acțiunii* 
începute.

Țiriac, Mărmureanu - Boaghe, 
Dron 6—3, 6—2, 6—2. Cu toată 
rezistența opusă, Boaghe si Dron

Boaghe-Bardan 6—0,6—4. Foar
te hotărît și agresiv, Boaghe a 
avut tot timpul inițiativa. El a 
liftat cu dreapta, a venit ime
diat la fileu unde a încheiat ao-BOAGHE

C. COMARNISCHI

(Continuare în pag. a 2-a)

Două interesante
excursii cicloturistice

La un atac al ieșenilor, portarul gălățean Cîmpeanu reține balonul
Foto : T. Chioreanu

POPOVICI
Văzuți de Neaga Rădulescu

Petrolul Ploiești — prima finalistă 
a Cupei R. P. R. la fotbal

Adversara sa din finala va fi cunoscută azi, după rejucarea 
meciului C. S. M. S. Iași Siderurgistul Galați

Ieri s-au disputat la Constanța și Ploiești întîlnhile 
semifinale ale Cupei RP-R. la fotbal.

Petrolul Ploiești, confirmîndu-și revenirea de formâ

dln ultima vreme, a întrecut cu 2—3 pe Steaua, după 
ce îu campionat întrecuse aceeași echipă cu 4— 
califlcîndu-se pentru finala de la 21 iulie. La Ploiești, 

CSMS Iași și Siderurqlstul Galați au 
r- . r terminat îa egalitate și după pre

lungiri, astfel că partida se va re- 
juca azi. tot Ia Ploiești, cu aceleași 
formații.

(Citiți amănunte în pagina a III-a)

au pierdut în fața unui cuplu mai 
omogen și decis.

Bosch-l. Năstase 7—5, 9—7. ■ 
Cu tenacitatea care îl caracterizea
ză și cu un joc de regularitate, 
Bosch a izbutit să treacă de tînă- 
rul său, partener, llie Năstase, 
foarte bun la voleuri și stopuri-

La sfîrșitul acestei săptă- 
mîni vor fi organizate două 
interesante excursii cicloturis
tice. Prima va avea drept o- 
biectiv pădurea și ștrandul 
Mihăilești de pe liziera Arge
șului. Plecarea: duminică, ora 
8, din fața stadionului Dinamo.

A doua excursie se va or
ganiza pe o distanță mai lun
gă, la Doftana și Sinaia. 
Plecarea: tot din fața stadio
nului Dinamo, simbătă la ora 
15. înapoierea — duminică seara 
în jurul orei 20.

tindere, alternează cu cele de respi- 
rafie. Halatele albastre ale fetelor pre
domină. După cinci minute de relaxare 
tov. Gh. Pascal, secretarul organiza
ției de bază a secfiei tehnico-adminis- 
trative și președintele asociafiei spor
tive Chimia, venit să asiste și el la 
program, ne face cunoștinfă cu trei 
dintre fruntașele producției și totodată 
fruntașe a'e gimnasticii : Georgeta 
Apietroaiei, Maria Policiuc și Adela 
Holban. De 8 luni participă cu regu
laritate la pauza de gimnastică și acum 
vor să intre în secfia de gimnastică 
a asociafiei. In același timp, în hala 
alăturată, la secfia saci, muncitorul 
Vasile Siminiuc, instructor voluntar, di
rijează mișcările altei grupe.

. . .La aceeași oră se fine „pauza" și 
la marea întreprindere vecină „Combi
natul de industrializare a lemnului". 
Sînt cuprinși aici peste 500 de munci
tori din diferite schimburi. Cea mai 
harnică secfie la acest capitol : fabrica 
de placaj. Cei ma; destoinici instructori 
voluntari : muncitoarele Firufa Preluca 
și Zoe 
dintre 
acestei 
stan fin

Măiescu. Ni se spune că unul 
cei mai activi susfinăfori ai 
activități este comunistul Con- 
Olaru de la fabrica de binale.

.. .Urcăm repede spre centru să 
prindem „pauza" de ora 11 de la Di
recția de Sistematizare, Arhitectură și 
Proiectare a Construcțiilor, dispeceratul 
înnoirii urbanistice a Sucevei. Tînă- 
ra asociație sportivă Proiectantul nu
mără deocamdată doar 50 de membri, 
dar gimnastica în producție este prac
ticată de toți saiariații de la D.S.A.P.C. 
S-a creat un... reflex de ora 11. Mi
cul clopoțel arămiu, semnalul de în
cepere a mișcărilor înviorătoare a de
venit un obiect inutil. Cu o punctua
litate demnă de invidiat, ingineri, arhi
tect și desenatori ies în curtea inte
rioară a instituției și timp de 5 minute 
acordă aceeași atenție exercițiilor. îi 
putem vedea în postura de gimnaști 
pe arhitectul Horia Constanținescu, 
unul dintre cei ce au proiectat frumosul 
ansamblu de pe bd. Ana Ipăfescu, 
arh. C. Popadiuc care coordonează 
întregul ansamblu de edificii în con
strucție, inginerii Blanca Moscovici și 
Octavian Dungean-u, funcționara Orfen- 
sia Rofund-u, șeful serviciului financiar, 
Aurel Leonte, cu părul nins de cele 50

NEAGOE MARDAN

(Continuare in pap. a 2-a)

Mircea Finescu conduce in concursul 
internațional de planorism de la lași

Noi recorduri ale parașutiștilor
*

IAȘI 10 (prin telefon). — Luni, 
pe aerodromul regional din lo
calitate, au început întreceri
le din cadrul campionatului re
publican de zbor fără motor și 
concursul internațional de pla
norism al R. P. Romîne. 
startul actualei ediții a ,, 
naționalelor" de planorism 
prezentat, alături de 
romîni, piloți din 
Sovietică, R. P. Ungară 
Bulgaria.

în prima probă 
viteză 100 km — 
traseul ----
reprezentanții țării noastre s^au 
comportat foarte bine ocupînd 
primele trei locuri. Iată clasa
mentul : 1. Mircea *
1000 p : 2. Nicolae 
827 p 
A. r..
5. S.
6.

La 
„inter- 

__.i s-au 
sportivii Uniunea 
și R P-

— triunghi
100 km — disputată pe 

Iași-Vlădenl-Sinești-I ași,

mă torul clasament . 1. Iuliu ;
Gionea (Brașov) 1000 p : 2. Gheor- i 
ghe Deliu (Brașov) 507 p ; 3.
Mihai Bîndea (Buc.) 810 p ; 4. 
Petre Zenovei (Iași) 804 p ; 5. 
Gheorghe Ștefani (Brașov) 789 p ;
6. Virgii Romașcu (Buc.) 749 p.

Probele care urmau să se des
fășoare marți și miercuri au 
fost amînate din cauza timpului 
nefavorabil (vînt, ploaie).

VASILIU-coresp.
★

— ne 
EUG.

GH.

• 1. Mircea Finescu
p ; 2. Nicolae Mihăiță

y i 3. Ion Alexa 797 p ; 4. 
R. Dimitrov (R.P.B.) 709 p ;

I. Stoianov (R.P.B.) 697 p ;
O. N. Suslov (U.R-S.S.) 495 p.

La aceeași probă, și pe ace
lași traseu, s-a —
prima întrecere în 
nalei campionatului 
de zbor fără 
lupta 
viu disputată. — -----
trecerii arbitrii au întocmit ur-

desfășurat și 
cadrul fi- 
republican 

___ motor. Șl aici, 
pentru întîietate a fost 

•- La sfîrșitul în-

comunică 
URSU — 

parașutism 
unor ten- 

recorduri re- 
_______ — în proba 

de salt în grup de 6 persoane 
— Gheorghe Iancu, Ion Negro'u, 
Mircea Ciobanii. Emit 
trașeu, Nicolae Velicu . 7*~
fan Băeâoanu — de la 1000 _ m 
cu deschiderea parașutei pîna 
la 10 secunde și 2.525 m — me
dia a două salturi individuale 
executate de Ion Negroiu în 
proba de 2000 m cu deschide
rea parașutei după 30 secunde 
și aterizare la punct fix.

Tot la Iași corespondentul 
lotul republican de 
a stabilit în cadrul 
tatlve doua noi 
publlcane : 5,26 m

D urni
și ște-
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Rezultate modeste în etapa regională 
a campionatelor de seniori

„Cupa Federației'* pentru reprezentativele 
de regiuni

După zeci și zeci de 
concursuri atleții fruntași, 
seniori și juniori, se pre
gătesc acum să parti
cipe la întrecerile finale 
ale campionatelor repu
blicane pe anul 1963. Du
pă cum am mai anunțat, 
finalele juniorilor se vor desfășura pe stadionul 
Republicii din Capitală în 
xilele de 20—21 iulie, iar 
cele ale seniorilor vor a- 
vea loc la Cluj, la 10 și 
11 august. zLa sfîrșitul săptămînli 
trecute s-au desfășurat 
în întreaga tară, mai pu
țin în București, întrece
rile etapei regionale a 
campionatelor republicane 
de seniori, care aveau 
menirea să desemneze pe 
cei care vor lua parte la finalele de la Cluj și să 
arate în mod concret 
valoarea muncii desfă
șurate în acest an Par
ticiparea la întrecerile fi
nale este legată de îndeplinirea anumitor per
formante standard, reali
zate în perioada 1 iulie 1962 — 15 iulie 1963 :
BĂRBAȚI : 100 m —10.9 ; 
200 m — 22,6 ; 400 m — 
50,5 ; 800 m — 1:58,0 ;
1500 m — 4:01,0 ; 5000 m 
— 15:00,0 ; 10000 m —
33:00.0 ; 110 mg — 15.8 ;
400 mg — 56,5 ; 3000 m
obst. — 9:38,0 ; lungime — 
7,10 : triplu — 14,40 ; înăl
țime — 1,90 ; prăjină — 
4.00 ; greutate — 14,50 ;
disc — 45,00 ; suliță —

5,50 ; înăl-
11,70; disc

60,00 ; ciocan — 50.00 ;
FEMEI : 100 m — 12,6 ;
200 m — 26,5 ; 400 m — 
60,0 : 800 m — 2:22.0 ;
«0 mg — 12,0 ; lungime - 
țime — 1,52; greutate -

39,00 ; suliță — 40.00.
Iată acum cîteva din cele mai bune 

rezultate înregistrate în cadrul etapei 
regionale :

PLOIEȘTI. Pe o căldură sufocantă 
au avut loc, pe stadionul Petrolul, în
trecerile regionale la care au luat par
te 76 de concurenți. Cu acest prilej 
au fost realizate două noi recorduri 
regionale : 100 m — Vasile Georgescu 
11,9 și suliță junioare — Elena Burlacu 
32,00.

Rezultatele înregistrate, 
lor, nu s-au ridicat la 
teptărilor. Privite prin 
dardurilor de participare 
tem constata că dintre

în ansamblul 
înălțimea aș- 
prisma stan- 
la finale, pu- 
aceste rezul-

tate doar trei dau dreptul autorilor 
lor să se întreacă, în continuare, pe 
stadionul din Cluj : 800 m — Costin

Aspect (lin maratonul redus de duminică. Conduc 
Alexandru Arnăulu și Nicolae Siminoiu 

Foto: C. Tudor
Ștefănescu (Ploiești) 1:57,8 ; 110 mg 
Vasile Georgescu (Ploiești) 15.5 .
înălțime — Xenofonte Boboc (Ploiești) 
1,92 m. în rest cifrele realizate sînt mo
deste, unele chiar foarte modeste ca, 
de pildă, 11,85 m la triplu, 16:44,5 pe 
5000 m ; 11:00,0 pe 3000 m obstacole,
3,20 m la prăjină, 34,93 m la disc etc. 
Numai căldura, cît o fi fost ea de 
puternică, nu poate explica asemenea 
rezultate slabe ca și altele cum sînt : 
9,73 m la 
800 m, 14,8 
gime etc.

GALAȚI, 
întrecerile ____,____
Dunărea cu extrem de puține excep
ții nu depășesc — de asemenea, medio
critatea. Cu această ocazie nici unul

Și

greutate fete, 2:44,3 pe 
pe 80 mg, 4,41 m la lun- 
(Fl. Albu-antrenor).
Rezultatele înregistrate în 

desfășurate pe stadionul

din participant nu și-a realizat nor
ma de participare la finale ! Singu
rul care o îndeplinise, mai înainte, a

fost săritorul în înălțime Ion Moroiu 
(Brăila) — 1,90 m — care acum a 
înregistrat 1,85 m. Alte rezultate :
800 m : I. Bîruluț (Tecuci) 2:07,5 ; 
5000 m : Ad. Balint (Focșani) 16:27,7 ; 
triplu : Al. Chiș (Focș.) 13,10 ; lun
gime : V. Seitan (Brăila) 6,38. (A. 
Schenkman-cor esp.)

ORADEA. Peste 100 de concurenți 
au participat la întrecerile de pe sta
dionul Crișana. Au luat parte atleți 
din Oradea (S.S.E., Crișana, Crișul, 
înfrățirea), Aleșd și Simleu. Este ne- 
justificată absența reprezentanților din 
celelalte 6 raioane și îndeosebi a celor 
din Beiuș. Rezultatele înregistrate sînt 
de o valoare scăzută. Cele mai „ră
sărite” : BĂRBAȚI : 110 mg : V. Pop și 
F. Riczman 16,0 ; 400 mg : V. Pop 
57,2 ; F. Riczman 57,9 ; ciocan : Gh. 
Szasz 52,23 (singurul standard îndepli
nit !) ; FETE : înălțime : Ileana Tomcsik 
1,45. (Gh. Lârincz-coresp.).

CONCURSURI... REZULTATE...
BRAȘOV. în organizarea comisiei de 

atletism locale a avut loc un nou 
concurs pentru sportivii brașoveni. 
JUNIORI I : 100 m : D. Ionescu 11,7 ; 
1500 m : I. Moraru 4:04,7 — rec. per
sonal ; JUNIORI II : 80 m : N. Rusu 
10,0 ; V. Ivan 10,1 ; SENIORI : 1500 m : 
V. Chicuruș 4:04,6 — rec. personal ;
C. Brînză 4:07,0 ; I. Balotescu 4:09,5. 
(C. Gruia-coresp. regional).

GALAȚI. La etapa regională a cam
pionatelor de juniori au luat parte 
peste 200 de concurenți din orașele 
Galați, Brăila, Tecuci, Focșani și ra
ioanele Galați, Brăila, Panciu, Făurei, 
Tecuci, Focșani. Revelația concursului 
au fost atleții din Focșani (antrenor 
prof, Ov. Gavrilă) care au cucerit 17 
titluri de campioni regionali. JU
NIORI I : 400 m : T. Bejan (Br.) 55,2 ; 
800 m: P. Caraiali (G) 2:07,3; înălțime:
B. Dobre (Focș.) 1,70 ; JUNIORI II :
80 m : M. Chiriță (G) 9,5 ; 300 m :
C. Prihotin (G) 40,2 ; 1000 m : C. Pri-
hotin 2:58,8 ; disc : St. Paladi (G)
43,65 ; JUNIOARE I: 100 m : V. Oprea 
(G) 13,6 ; 400 m : V. Oprea 63,0 ; lun
gime: Z. Ionescu (Focș.) 4,70 ; JU
NIOARE II : 60 m : Ec. Burghelea (G) 
8,3 ; 500 m: El. Sandu (Br.) 1:26,8 ;
lungime : V. Marin (Brăila) 4,40. (S.
Avram-coresp.).

MÎINE ÎNCEPE FAZA DE ZONĂ
A CONCURSULUI REPUBLICAN

AL ȘCOLILOR SPORTIVE DE ELEVI
LA VOLEI, BASCHET Șl HANDBAL ÎN 7

Iubitorii jocului de polo din Capitală 
vor avea prilejul să urmărească, săp- 
tămina viitoare, evoluția celor mai 
valoroși jucători din țară, care își vor 
disputa — timp de cinci zile — „Cupa 
Federației". Vor participa selecționa
tele regiunilor Banat, Cluj, Crișana, 
Mureș-Autonomă Maghiară și repre
zentativele de seniori și de juniori ale 
orașului București.

Comisia de organizare a hotărît ca, 
pentru a asigura o mai bogată parti
cipare a spectatorilor, întrecerile tur

Coinpetiții9
• Sîmbătă și duminică, orașele Tg. 

Mureș și Cluj vor găzdui întrecerile 
din cadrul campionatului R.P.R. la 
înot al echipelor de regiuni.

înotătorii vor lua startul în bazinul 
Mureșul din Tg. Mureș, iar înotătoa
rele se vor întrece la Cluj. Vor 
participa reprezentanții regiunilor 
Banat, Cluj, Crișana, Mureș-Autono
mă Maghiară, precum și două selec
ționate ale orașului București.

Turneul internațional de tenis de cîmp
(Urmare din pag. 1)

De menționat că Ilie Năstase a avut, în 
primul set, de două ori avantaj ia 5—4, 
iar în cel secund încă un setbol la 6—5. 
Cu o pregătire fizică mai bună și cu ușu
rința cu care conduce mingea, Ilie Năs
tase se anunță un element de mare per
spectivă.

Țiriac-Dron 6—0, 6—1. Deși Țiriac a 
cîștigat net, partida a oferit numeroase 
schimburi de mingi interesante, cu lovi
turi puternice din ambele părți.
R. D. GERMANĂ—R. P. POLONĂ 3—2

întrecerile dintre tenismanii germani 
și cei polonezi au prilejuit meciuri dis
putate cu dîrzenie, cu evoluții pasionan
te de scor. In cele din urmă, învingă
tori au ieșit sportivii germani, cu doi 

neului să se desfășoare în nocturni 
Desigur, o măsură binevenită cai 
se impune a fi completată însă pri 
sporirea capacității tribunelor de 1 
ștrandul Tineretului, unde va ave 
loc turneul.

Primele meciuri ale acestei interi 
sânte competiții vor avea loc miercu 
17 iulie prin disputarea, de la ora 1 
a partidelor București I — Mureș-At 
tonomă Maghiară, București II - 
Banat și Crișana — Cluj.

clasamente
• La încheierea turului, clasamei 

tul campionatului de calificare la po 
se prezintă astfel :

1. Voința Cluj
2. Rapid Oradea
3. Progresul Buc.
4. Constr. Lugoj
5. C.S.O. Timișoara

5 5 0 0 42:10
5 4 0 1 24:13
5 3 0 2 26 : 6
5 1 1 3 11:25
5113 16:38

6. Olimpia Baia Mare 5 0 0 5 9:36

jucători de valori apropiate. Polonez 
Radzio s-a dovedit un jucător dific 
iar tînărul său coechipier, Szezukiewn 
are posibilități reale de progres, fiii 
posesorul unor lovituri puternice d 
nefinisate încă. Rezultate tehnici 
Radzio (R. P. P.)-Stahlberg (R.D.G 
6—3, 6—4, Rautenberg (R.D.G,
Szczukiewicz (R.P.P.) 6—2, 6—
Stahlberg, Rautenbcrg-Radzio, Szcz 
kiewicz 4—6, 6—1, 6—2, 6—4, Radzi 
Rautenberg 4—6, 6—3, 7—5, Stahlbei 
Szczukiewicz 3—6, 6—0, 6—3.

Programul de astăzi și mîine va c 
prinde întîlnirile R. P. Romînă (t 
niori)-R. D. Germană și R. P. Romî: 
(tineret)-R. P. Polonă. Meciurile vor 1 
cepe de la ora 16 pe terenurile de 
Progresul.

Comportări și rezultate bune
in campionatul republican pe echipe

Activitatea compeitițională a echipelor 
fruntașe de popice continuă. Campiona
tul republican pe echipe se apropie de 
ultimul său act: turneul final. Deocam
dată, au loc întrecerile ultimei faze, a 
doua, a etapei interregionale, care vor 
desemna echipele finaliste.

Duminică s-a disputat turul acestei 
faze (returul va avea loc la 14 iulie), 
înregistrîndu-se următoarele rezultate :

FEMININ : CFR București — Voința 
Craiova 2524—1967 p.d.; Unirea F.Z. 
Roman — Voința Tg. Mureș 2227—2309 
p.d. ; Hidromecanica Brașov — Voința 
Ploiești 2426—2325 p.d.

MASCULIN: Unirea F.Z. Roman — 
Fulgerul C. Lung Mold. 4886—1340 
p.d. ; Progresul Pitești — Olimpia Re
șița 4514—4699 p.d. ; Petrolul Ploiești 
— Flacăra Brașov 5087—4759 p.d. ; 
M.M.C.M. București — CFR Constanța 
4827—4713 p.d. ; Voința Tg. Mureș ■— 
Corvinul Cluj 5093—4583 p.d.

Întîlnirile au fost deosebit de dispu
tate, dovedind — în general — buna 
pregătire a echipelor. De altfel, în ca
drul lor s-au înregistrat cîteva rezultate 
individuale valoroase, care se cuvin sub
liniate, mai ales că este vorba pe de o 
parte de membri ai lotului republican, 
iar pe de alta de tineri sportivi. Dintre 
aceste rezultate remarcăm în primul 
rînd pe cele obținute de Ținea Balaban 
(446 p.d.), Aurelia Nicolaescu (442), 
Elena Lupescu (426), Florica Lăpușan 
(414) și Valeria Anzulato (411) de la 
CFR București. Trei tinere : Stela Sfetcu 
(17 ani), Elena V onica (17 ani) — 
d« la Unirea FZ Roman (echipă creată 
de un an și ceva) — și Damo Ecaterina 
II — de la Voința Tg. Mureș au reușit, 
de asemenea, rezultate bune : 409, 395 și, 
respectiv, 401. 0 comportare foarte con
stantă a manifestat Stela Mărgineanu 
(Hidromecanica Brașov), care în acest 
sezon a realizat cifre mereu peste 400 
p.d. Remarcăm faptul că duminică echi
pa feminină CFR București a obținut 
în meciul cu Voința Craiova un total 
superior recordului R.P.R. (care este de 
,2474, dar nu poate fi omologat ca 
atare pentru că popicele n-au avut greu
tatea regulamentară).

La băieți se remarcă forma bună a 
Biureșanului T. Szemani, care duminică a 
/Reușit 907 p.d. Rezultate bune au înre

gistrat și Tr. Ertciu (Unirea FZ Roman) 
905, ploieștenii I. Dragoniirescu 877, 
D. Dumitru 876 și V. Nicolescu 870, 
precum și tinerii Marin Sandu 840 și 
Ion Păjideanu 836, 
M.M.C.M. București.

Sperăm că echipele 
confirma duminică, în 
ale fazei a doua, și — 
la turneele finale pregătirea și forma 
lor bună, îmbunătățindu-și mereu per
formanțele.

ambii de Ia

și sportivii vor 
meciurile retur 

în continuare —

Ați călătorit vreodată cu telefericul ? 
Probabil că da. Eu, mărturisesc sincer, 
pînă mai deunăzi, nu văzusem acest 
„tren aerian* decît la cinematograf. $i, 
de cîte ori îl întîlneam pe ecran, mă 
gîndearn ce plăcut ar fi să „urci* mun
ții cu el, să ajungi în cîteva minute 
tocmai în vîrf și să privești de-acolo 
peisajul înconjurător. Că de jos l-a vă
zut toată lumea...

Și cînd ți-ai pus în cap ceva, nu re
nunți cu una cu două. De altfel, de ce 
ai renunța, cînd Sinaia este, ca să spun 
așa, la doi pași de București, iar acolo 
s-a construit un minunat teleferic cu 
100 de locuri ? Am hotărît deci ca pri
mele zile de concediu să le petrec, 
împreună cu soția, în Bucegi...

Zis și făcut. Am sosit în Sinaia luni 
17 iunie. Și nu întîmplător: îmi făcu
sem socoteala că duminica cu greu voi 
reuși să „prind* telefericul din cauza 
aglomerației. Luni însă, aveam mai 
multe șanse. La Cota 1.400, unde ur
casem „pe picioare*, ne aștepta o sur
priză: telefericul nu funcționa ! Cineva 
ne-a explicat că ziua de luni este afec
tată revizuirii telefericului. Mă rog, 
nimic de zis. Dar poate că era mai bine 
să se anunțe acest lucru măcar pe unul 
din zecile 
tare, care 
pre acest 
nunțe că _ 
orele 9—16. Să fie și vina noastră, că 
nu ne pricepem în ale ghicitului ? Poate l

de avize din sala de a step- 
nil pomeneau un cuvințel des- 
lucru, mulțumindu-se să a- 
telefericul funcționează între

Activitatea sportivă a elevilor în a- 
ceastă vacanță este tot mai bogată. Zilele 
acestea vor avea loc noi întreceri. De 
data aceasta este vorba de cele ale con
cursului republican al școlilor sportive 
de 
în
14
în
de
astfel alcătuit:

Volei, în șase zone: P. Neamț (4 
echipe). Cluj (4), Giurgiu (4), Timi
șoara (3), Ploiești (4), Tr. Severin 
(4).

Baschet, în șase zone : Constanța 
Bacău (4), Brașov (4), Craiova 
Oradea (4), Timișoara (5).

Handbal, în șase zone: Bistrița 
Buzău (3), Petroșeni (4), Rm. Vîlcea 
(4), Iași (4) și Sibiu (4).

elevi la volei, baschet și handbal 
7, programate în zilele de 12, 13 și 
iulie, cu participarea a 72 de echipe, 
aceste trei zile se va desfășura faza 
zonă a concursului, programul fiind

(4) ,
(5) ,

(4),

Mi-am convins nevasta să urcăm pe 
jos pînă la Vîrful cu Dor, urmînd să ne 
întorcem cu telefericul. După ce am co
lindat prin Bucegi, miercuri 19 iunie 
ne-am înapoiat la Vîrful cu Dor. La 
„stafie", un grup de 9 persoane dis
cutau de zor cu mecanicul. Urcaseră 
din Sinaia, în cursul dimineții, cu bilete 
de „DUS-1NTORS", pentru care plă
tiseră cîte 9 lei și acum nu puteau 
coborî pentru că nu erau cel puțin 20 
de persoane, cit cerea... regulamentul. 
Niciodată ca in clipele acelea nu m-am 
gîndit atit de mult la familia mea, 
regretînd că nu țin legătura cu rudele 
și nu le chem, măcar ciad plec in ex
cursie. Ce bine ne-ar fi prins acum 
cîțiva veri sau ctțiva cumnați ! Com
pletam numărul de 20. După o consfă
tuire in prealabil cu ceilalți excursio
niști, i-am adus la cunoștință mecani
cului că sîntem dispuși să achităm di
ferența pînă 
pentru 20 de

la costul transportului 
persoane, numai

vezi min unătie !
(Urmare din pag. 1)

primăveri împliniie... Președintele 
asociafiei sportive, tehnicianul Mircea 
Cozmin, îmi povestește că într-o zi 
instructorul voluntar Paul Brătănescu 
întîrziase cîteva clipe cu sunarea clo
poțelului, cînd numeroase capete, alar
mate, au apărut la ușile birourilor în- 
trebînd : „Ce-i. cu gimnastica de as
tăzi I ?“

Asemenea aspecte s-ar mai fi putut 
lua și de la Sfatul popular , „Tipogra
fia", „Producția", Atelierul de zonă și 
depoul C.F.R., „Textila", „Străduința" 
etc. Gimnastica în producție, cea de 
angrenare, ca sa n-u mai vorbim de 
gimnastica de înviorare din școli, s-a 
împînzit ca o apă vie peste plaiurile 
moldovene. La Va-tra Dornei și Cîmpu- 
lung, la Fălticeni și Răda*ufir Doroho'

de

rămînem „agățați* în vîrful muntelui. 
Și l-am rugat pe mecanic să anunțe jos, 
prin telefon, acest lucru. "Ni s-a răspuns, 
însă, că nu se aprobă, pentru că sîntem 
sub „sarcina telefericului*, ca să vor
besc în termenii învățați cu această oca
zie.

Plecînd pe jos din Vîrful cu Dor, am 
avut tot timpul pînă în Sinaia să dez
batem două

1. De ce 
cu „sarcină* 
soane ?

2. De
întors", 
lui nu-și . „ . .
tr-un motiv sau altul. (Care altul? De 
pildă 
lui,
stația de plecare a telefericului de la

probleme:
nu poate merge telefericul 
mai mică decît 20 de per-

se mai dau bilete „dus-ce
dacă administrația telefericu- 
respectă această obligație, din-

acela legat de părăsirea, serviciu- 
de către salariații care deservesc

și Botoșani, în întreprinderile foresfie 
de pe cuprinsul regiunii Suceava 
face azi, în mod organizat, gimnasti 
în produefie. Și în zeci și zeci de șc< 
gimnastica de înviorare. Cunosc ace 
„izvor întineritor", aproape 30 000 < 
oameni ai muncii și alte mii și mii < 
școlari.

Cobor cu trenul spre Țara de jos, | 
unul din drumurile lui lonuj Jder, gî 
dind-u-mă la aceste impresionante fap 
ale zilelor de acum. Trenul trece pi 
părțile Ipotețtilor lui Eminescu. Mă fi 
mintă un alt gînd. Cum >-ar fi sc 
„Luceafărului", neîntrecutul povestii 
Creangă, dacă ar fi aflat despre aces 
lucruri ? Poate că ar fi început aș 
„Bădiță Mihai, am fost la Suceava, 
vezi minunăție !..

Să vezi și să crezi.

■

Cota 1.400, cu două ore mai devrer. 
pentru a lua masa. Este adevărat 
aerul de munte iți dă poftă de minca 
dar cum rămine cu programul de 
cru ?)

In concluzie :
a) N-ar fi mai rezonabil ca revizi 

să se facă între orele 5 și 9 diminea 
sau după-amiaza, de la 16 la 20 ?

b) Trebuie schimbată norma obli 
torie de 20 de persoane la un transp 
care, după cîte înțeleg, urmărește 
principal mărirea rentabilității înl 
prinderii, dar practic ajunge la rez 
tate contrarii.

c) Personalul tehnic și administra 
al telefericului trebuie făcut să înțeles 
că modul cum își duce munca nu se 
cadrează în acțiunile de dezvoltare 
turismului în 
dimpotrivă...

S-au făcut 
tru realizarea 
să... învestim 
pentru ca telefericul să-și îndeplinea 
misiunea, să nu rămînă un simplu lu 
de... privit și de admirat.

Presupunem că de aceeași părere e 
și conducerea l.E.B.S.

țara noastră. Am spu

investiții importante p 
telefericului. Este ca 
și noi mai mult suf

TOMA PARTENIE
inspector în centrala Băncii de S



După 120 de mânute de joc

C. S. M. S. IAȘI — SIDERURGISTUL GALATI
3-3 (2-2, 3-3)

— Meciul se rejoacă azi la Ploiești —-
Meci dramatic, cu adevărat de 

cupă, cel de ieri, de la Ploiești, în 
cadrul semifinalei dintre C.S.M.S. 
Iași și Siderurgistul Galați ! Cei 
aproape 10 000 de spectatori au asis
tat la o partidă în care fotbaliștii 
au făcut o adevărată risipă de ener
gie, la un meci în care n-au lipsit 
golurile spectaculoase (6 la număr), 
răsturnările de scor și două repri
ze a cite 15 minute de prelungiri.

După încheierea timpului regula
mentar de joc scorul a fost egal 
(3—3) și cu toate ocaziile avute de 
ambele echipe în prelungiri, rezul
tatul final a rămas același.

Echipa găiățeană — care se pare 
că a devenit specialistă în rejucări 
(meciul se rejoacă azi tot la Ploiești) 
— a fost un adversar tenace pentru 
ieșeni, a arătat multă combativitate, 
o excelentă pregătire fizică șl a 
trecut cu bine examenul atunci cînd 
în două rînduri a fost condusă (cu 
1-0 și 2-1). Formația ieșeană a ju
cat mai calm, mai organizat în une
le perioade, dar insuficient de insis
tent în fața porții. După situațiile 
de gol, după aspectul general al 
jocului, rezultatul partidei este echi
tabil. Scorul este deschis chiar în 
primul minut: C. Matei trage și 
VOICA, schimbînd direcția balonului) 
înscrie de aproape: 1—0. Nu tree 
decît 4 minute și gălățenii egalează 
prin ZGARDAN — pe lingă Humă 
și Faur, simpli spectatori. în min. 8 
asistăm la un nou gol al ieșenilor: 
VOICA trage în bară și tot el reia 
apoi în plasă : 2—1. Sîntem în min. 
17 cînd scorul devine din nou egal: 
Coman trage dintr-un unghi dificil, 
Faur respinge printr-o săritură acro
batică la R. MATEI, care reia în 
poarta ieșenilor. La 2—2 jocul devi
ne pasionant. Apărările se pun pe 
picioare șl cu toate că se creează 
faze palpitante la ambele porți sco
rul rămîne mult timp neschimbat.

După pauză, Militaru — singur cu 
portarul — ratează. în min. 55, in
trarea lui David dă aripi gălățenl- 
lor și iată că în min. 71 el preiau 
conducerea: Militaru a centrat și

DAVID i-a „suflat" balonul lui Faur, 
înscriind cu capul. La 3—2 pentru 
Siderurgistul, se părea că meciul e 
jucat. Dar iată-1 pe ieșeanul Matei 
în cursă, singur în fața porții) în 
poziție de gol. în momentul cînd 
se pregătea să tragă el a fost faultat 
de doi apărători gălățeni. Arbitrul 
acordă penalti, pe care-1 execută 
tot MATEI, transformînd impecabil.

în prelungiri, ambele echipe au 
ocazii multe de gol : Zgardan, Drago- 
mirescu, David, C. Matei și Gheor- 
ghe Ion dar scorul rămîne ne
schimbat.

Arbitrul Andrei Rădulescu (Buc.) 
a condus corect, însă insuficient de 
autoritar (față de unele faulturi evi
dente ale lui Dragomir, C, Coman 
ș.a.) următoarele formații:

C.S.M.S. IAȘI: Faur — SmSrăn- 
descu, Moțoc, Dragomirescu — Humă, 
Danileț — Pop, Constantinescu, Voi- 
ca, C. Matei, Milea.

SIDERURGISTUL GALATI: Cîm- 
peanu — Voicu, C. Coman, Stătescu 
— Dragomir, Oprea — Militaru, Gh. 
Ion, R. Matei (din min. 55 David), 
Zgardan, Tr. Coman.

ION OCHSENFELD

.Turneul final al
SIGHIȘOARA, 10 (prin telefon). — 

Miercuri după-amiază s-au desfășurat în 
localitate două meciuri din cadrul sfer
turilor de finală ale campionatului re
publican de juniori la fotbal. In prima 
partidă Dinamo București a întrecut cu 
6—2 (3—0) pe C.S.M.S. Iași. Jocul a 
fost spectaculos, ambele echipe con-

PETROLUL PLOIEȘTI-STEAUA 2-0 (0-0)
CONSTANȚA 10 (prin telefon de la 

trimisul nostru,.
Puțin, foarte puțin timp (aproxi

mativ 25 de minute) am încercat sen
timentul că asistăm la o adevărată 
semifinală de cupă, disputată de două 
echipe apreciate în fotbalul nostru. 
A trebuit să cadă primul gol (cel în
scris de Dridea I în min. 66, din 
11 m, la un henț în careu comis copi
lărește de Cojocaru)) ca ambele for
mații să înceapă să ofere publicului 
momente pasionante de joc. Abia 
după acest gol a început să joace și 
Steaua, dornică acum să obțină măcar 
punctul egalizator. Numai că, sub pre
siunea timpului care se scurgea, mili
tarii operau în careul advers — su
prapopulat - cu și mai multă cris
pare decît 0 făcuseră pînă atunci. 
Petroliștii luptau acum cu multă am
biție pentru fiecare minge, pentru 
fiecare palmă de teren. Și în min. 88, 
cînd Steaua ataca cu ultimele forțe 
și ultimele speranțe, la o acțiune a 
ploieștenilor Dridea I a trimis puțin 
înapoi spre Badea (cel mai bun ju
cător de pe teren) și acesta a șutat 
necruțător de la 20 metri sus la colț: 
2—0. Timp pentru „minuni" nu mai 
rămăsese...

Cum s-a desfășurat însă jocul pînă 
in min. 66, cînd s-a marcat primul 
gol ? Pînă atunci am asistat la un 
joc de slab nivel tehnic și mai ales 
tactic, fragmentat de prea deteele faul
turi comise de ambele părți (în aceas-

tă întâlnire Steaua a comis 23 iar Pe
trolul 20 de faulturi). Această luptă 
de uzură a fost favorizată, credem, și 
de lipsa de orizont cu care au ac
ționat atît Steaua cît și Petrolul. 
S-a pasat pe metru pătrat, mereu 
pe mijlocul terenului, în ciuda faptu
lui că ambele apărări au folosit un 
marcaj strict In rarele situații cînd 
s-a acționat pe un front mai larg, ex
tremele (Badea și Crăiniceanu, în 
special) au creat panică. De altfel, în 
urma unei asemenea faze a deschis 
scorul Petrolul : Badea a trimis înalt 
spre punctul de la 11 m, Cojocaru a 
sărit la balon și, neputînd să-1 ajun
gă, l-a oprit cu mina.

încercind și un scurt film al jocu
lui trebuie să spunem că în prima 
repriză Petrolul a încercat de mai 
multe ori poarta decît echipa Steaua. 
Steaua a avut mai puține ocazii, dar 
mai clare : de trei ori (min. 18, 33 și 
34) Voinea și Crăiniceanu au fost în 
poziții bune de șut, dar s-au pripit 
și au trimis balonul afară sau au șu
tat în așa fel incit Sfetcu a reținut.

Repriza secundă a început mai pro
mițător, ritmul jocului fiind acum 
mal susținut. La început Steaua are 
inițiativa dar Petrolul echilibrează 
jocul pentru ca în final să cîștige — 
meritat — în condițiile arătate mai 
sus.

Arbitrul G. PeOomis (Grecia) a con
dus cu unele scăpări următoarele 
formații:

PETROLUL : Sfetcu—Pahonțu, Du
mitru Nicolae, Florea — Ivan, Marin 
Marcel — Badea, Tabarcea, Dridea I; 
D. Munteanu, Dridea II.

STEAUA: Suciu—Zavoda II, Cojo
caru, Ivănescu — Crișan, Jenei — 
Crăiniceanu, Constantin, Voinea (min. 
83 Toimeș), Raksi, Tătaru.

Au asistat peste 15 000 de spectatori.

G. NICOLAESCU

campionatului republican de juniori

Clasamentele 
republican

struind faze frumoase de atac. De re
marcat că ieșenii au trebuit să joace cea 
mai mare parte a meciului în 10 oa
meni deoarece stoperul lor, Cupcrman, 
a fost eliminat în min. 16 de către ar
bitrul P. Sotir (Mediaș). Au înscris: 
Goliac (min. 25, 29 și 48), Ion Ștefan 
(min. 31 din 11 m), Ene III (min. 55)

campionatului
de juniori

țjg’onosport
Ultima etapă a campionatului categoriei 

A programează meciuri de o deosebită 
importanță, care vor stabili echipele ce 
vor părăsi prima categorie.

1. — Petrolul — Dinamo Bacău. Privit 
prin prisma evoluțiilor anterioare, primele 
șanse suiîd ploieștenilor. Situația în cla
sament a lui Dinamo Bacău o va face însă 
să lupte cu toate forțele. Pronostic : 1, 2.

2. — Știința Cluj — Dinamo București. 
Meci fără miză. Forma slabă a studenților 
clujeni acordă mai multe șanse lui Dinamo, 
mai ales că poziția de campioni îi obligă 
la un meci bun. Pronostic : 2, X.

3. — C.S.M.S. Iași — Steaua. Un meci nul 
apare ca cel mai probabil.

4. — Farul — Știința Timișoara. Farul are 
prima șansă, cu toată forma bună arătată 
de timișoreni la București. Pronostic : 1.

5. — Rapid — Minerul. Pronostic : 1.
6. — U.T.A. — Crișana. Avantajul tere

nului acordă prima șansă arădanilor.
7. — Progresul — Steagul roșu. Progre

sul speră să obțină cel puțin un punct 
în .întîlnirea cu brașovenii. Pronostic: 1.

8. — Carpați Sinaia — Selecționata Hanoi
(R. D. Vietnam. Pronostic : 1.

9. — Kecskemet — Egyetertes 1, X.
10. — E.V.T.K. — Nyiregyhaza 1, 2.
11. — K. Loaibik — Salgotarjani K.S.E. 

1, X.
12. — Egri-Dozsa — Budai Spartacus 

X, 1.
Sp. Pecsi B.T.C. — Zalaegerszegi T.E. X.

★
Nu uitați 1 Mîine are loc tragerea Loto 

Central la care se atribuie numeroase 
premii în bani, participanților. La o astfel 
de tragere, participantul Dodoacă Constan
tin din Arad a obținut la 21 iunie a.c. un 
premiu în valoare de 50.000 lei.

Azi ultima zi cînd vă mai puteți procura 
biletele 1

PRONOEXPRES
La concursul nr. 28 din 10 iulie 1963 

au fost extrase din urnă următoarele 
numere : 23 34 6 48 29 13. 
Numere de rezervă : 8 18. Fond de 
premii : 367.030 lei.

Tragerea următoare va avea loc în 
riua de 17 iulie 1963.

LOTO CENTRAL

Premiile întregi și sferturi de la tragerea 
Loto Central din ziua de 5 iulie 1963 : 
Premiul special B : 3 variante întregi a 
7.314 lei; Categoria I: 1x34.479 lei și 3x 
8.619 lei; Categoria a Il-a: 9x5.485 lei și 
8x1.371 lei; Categoria a III-a: 13x3.040 lei 
și 17x760 lei; Categoria a IV-a: 39x1.486 
lei și 26x371 lei; Categoria a V-a: 66x881 
lei și 43x220 lei; Categoria a Vl-a: 77x701 
lei și 78x175 lei; Categoria a Vil-a: 107x 
559 lei și 68x139 lei; Categoria a VIII-a: 
135x417 lei și 108x104 lei. Premiul de 34.479 
lei la categoria I a fost obținut de parti
cipantul Gonaciu Zamfir din Constanța.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.

SERIA I
1. C.S.M.S. Iași 22 18 1 3 110:15 37
2. Rulmentul Bîrlad 22 15 3 4 73:34 33
3. Dinamo Bacău 22 11 5 6 53:31 27
4. St. roșie Bacău 22 11 3 8 55:36 25
5. Textila Buhuși 22 10 4 8 40:44 24
6. Unirea Botoșani 22 8 4 10 46:46 20
7. Moldova Iași 22 8 4 10 42:54 20
8. Lamin. Roman 22 6 6 10 25:43 18
9. CFR Pașcani 22 8 2 12 31:69 18

10. Chimia Suceava 22 6 4 12 25:50 16
11. Ceahlăul P. N. 22 6 2 14 47:85 14
12. Foresta Fălt. 22 4 4 14 40:80 12

SERIA A II-a
1. Dinamo Buc. 22 21 0 1 101:17 42
2. Progresul Buc. 22 18 1 3 114:18 37
3. știința Galați 22 14 3 5 81:27 31
4 Prahova PI. 22 12 1 9 57:37 25
5. Prog. Brăila 22 11 3 8 47:44 25
6. S.S.E. Ploiești 22 9 3 10 36:47 21
7. Lamin. Brăila 22 10 1 11 32:65 21
8. FI. roșie Tecuci 22 7 3 12 35:60 17
9. Ancora Galați 22 7 0 15 25:63 14

10. Rapid Focșani 22 6 2 14 24:67 14
11. Siderur. Galati 22 4 3 15 25:84 11
12. Unirea Ploiești 22 2 2 18 13:61 6

SERIA A III-a
1. Tract. Brașov 22 17 4 1 62:21 38
2. St. roșu Brașov 22 16 5 1 64:16 37
3. Petrolul Ploiești 22 15 3 4 63:26 33
4. Metalul Sighiș. 22 11 6 5 56:47 28
5. Gaz. Met. Med. 22 8 3 11 42:43 19
6. C.S.M. Sibiu 22 7 5 10 36:46 19
7. I.uceaf. Brașov 22 8 3 11 39:54 19
8. Flacăra Moreni 22 7 4 11 38:35 18
9. Poiana Cîmpina 22 7 3 12 38:52 17

10. Carpați Sin. 22 6 5 11 40:56 17
11. Chimia Făg. 22 4 4 14 36:63 12
12. Text. Sf. Gh. 22 2 3 17 15:70 7

SERIA A iv-a
1. Farul Const. 22 19 1 2 95:18 39
2. Cen. 23 Aug. Buc

22 17 2 3 92:31 36
3. S.S.E. nr. 2 Buc.

22 13 2 7 58:40 28
4. Portul Const. 22 11 3 8 35:45 25
5. Elect. Const. 22 10 4 8 49:52 24
6. Din. Obor, Buc. 22 10 3 9 36:38 23
7. Știința Buc. 22 9 3 10 47:36 21
8. Met. București 22 10 1 11 46:39 21
9. C.S.S. Buc. 22 7 3 12 35:48 17

10. Voința Buc. 22 5 5 12 38:74 15
11. S.S.E. nr. 1 Buc.

22 4 0 18 24:67 8
12. IMU Med. 22 3 1 18 9:76 7

SERIA A V-a
1. Rapid. Buc. 22 17 2 3 118: 15 36
2. Met. Tîrg. 22 17 0 5 70: 32 34
3. Știința Cr. 22 14 3 5 56: 22 31
4. Steaua Buc. 22 15 0 7 99: 22 30
5. Dinamo Pit. 22 13 2 7 64: 32 28
6. Elect. Cr. 22 12 2 8 52: 30 26
7. Unirea Rm. V. 22 9 4 9 45: 49 22
8. Progr. Alex. 22 9 1 12 35: 74 19
9. Min. C. Lung 22 5 4 13 34: 75 14

10. Răsar. Caracal 22 4 1 17 32:100 9

11. CFR Roșiori 22 ‘4 () 18 24:86 8
12. Oltul Slatina 22 2 1 19 16:114 5

SERIA A Vl-a
1. CFR Tim. 22 18 2 2 64: 10 38
2. U. T. Arad 22 16 2 4 89: 17 34
3. Știința Tim. 22 10 8 4 51: 30 28
4. Banatul Tim. 22 11 5 6 61: 48 27
5. C.S.M. Reșița 22 11 3 8 41: 40 25
6. Vag. Arad 22 10 4 8 53: 33 24
7. CFR IRTA Arad

22 9 6 7 45: 33 24
8. Min. Lupeni 22 8 1 13 45: 59 17
9. Prog. Tim. 22 8 1 13 44: 59 17

10. Met. Tr. Sev. 22 6 3 13 32: 64 15
11. Jiul Petrila 22 5 2 15 31: 71 12
12. Ceramica Jimb. 22 0 1 21 12:110 1

SERIA A Vil-a
1- Crișana Or. 22 18 2 2 88:18 38
2. C.S.M. Cluj 22 16 4 2 73:17 36
3. Știința Cluj 22 15 3 4 78:22 33
4. Recolta Cărei 22 10 3 9 59:33 23
5. Min. B. Mare 22 8 6 8 49:36 22
6. St. roșie Salonta

22 9 4 9 42:58 22
7. Crișul Oradea 22 7 4 11 36:54 18
8. ASMD S. Mare 22 7 3 12 34:65 17
9. Unirea Dej 22 6 4 12 33:77 16

10. Voința Or. 22 5 5 12 35:69 15
11. Forestiera Sig. 22 3 7 12 25:67 13
12. Topitorul B. Mare

22 3 5 14 27:63 11
SERIA A VIII-ai .

1. Ind. Sir. C. Turzii
22 17 1 4 58:21 35

2. Voința Tg. M. 22 16 2 4 51:18 34
3. Prog. Reghin 22 11 3 8 42:47 25
4. Sider. Huned. 22 10 4 8 48:32 24
5. Mur. Tg. M. 22 10 4 8 52:32 24
6. Min. Vul. 22 11 1 10 26:54 23
7. Ilarg. Tg. M. 22 9 4 9 49:45 22
8. Arieșul T. 22! 7 4 11 32:38 18
9. A. S. Aiud 22 6 5 11 33:49 17

10. A. S. Cugir 22 7 2 13 38:43 16
11. Gloria Bist. 22 5 4 13 38:67 14
12. C.S.S. Cluj 22 3 6 13 31:52 12

și Nunweiller1 VI (min. 75) pentru Di
namo respectiv Onica (min. 65 și 75).

In al doilea sfert de finală Farul 
Constanța a învins pe Tractorul Brașov 
cu 4—1 (0—1). Așa cum o arată și sco
rul, partida a avut două aspecte diferite. 
In prima repriză, Tractorul a dominat 
mai mult și a reușit de altfel să deschi
dă scorul prin Kirsch în min. 38. După 
pauză, fotbaliștii constănteni domină ca
tegoric și introduc balonul dc patru ori 
în poarta echipei din Brașov: Vlad
(min. 36), Cojocaru (min. 63, 75) și 
Olteanu (min. 89). A arbitrat foarte 
bine I. Losoi (Tg. Mureș).

In celelalte două sferturi de finală, 
care se desfășoară joi, se întîlnesc Ra
pid București cu C.F.R. Timișoara și 
Crișana Oradea cu Industria Sîrmei Om- 
pia Turzii. Semifinalele au loc dumi
nică.

C. MOLDOVAN
coresp.

Știri... Rezultate...
CUPLAJUL DE DUMINICA 

DIN CAPITALA

Duminică se încheie ediția 1962—63 
a campionatului categoriei A. în 
Capitală sînt programate două par
tide, pe care le vom viziona în cu
plaj pe stadionul Republicii, după 
cum urmează: ora 18 : Progresul— 
Steagul roșu; ora 20: Rapid—Minerul 
Lupeni.

TURNEUL SELECȚIONATEI HANOI

Selecționata orașului Hanoi sus
ține azi un joc la Sighișoara în com
pania echipei locale Faianța.

RAPID BUCUREȘTI A JUCAT 
LA BLAJ

Marți după-amiază, Rapid Bucu
rești a susținut un meci amical la 
Blaj cu echipa locală C.I.L. Feroviarii 
au cîștigat cu 3—1 (3—0) prin golu
rile înscrise de Ozon (2) și Georgescu; 
respectiv Rîșniță.

S-A ÎNCHEIAT CAMPIONATUL 
REGIUNII PLOIEȘTI

Pe primele locuri în campionatul 
regiunii Ploiești s-au clasat următoa
rele echipe: 1. Rapid Mizil 38 p. 2. 
MIG Fieni 36 p. 3. Victoria Moreni 
35 p. 4. Unitex Pucioasa 32 p. 5. 
Rafinăria Teleajen 29 p. 6. Rapid 
28 p. 7. Feroemail Ploiești 28 p. 8. 
Voința Rm. Sărat 28 p. (M. Bedro- 
sian, coresp.).

TURNEUL ECHIPEI C.S.M. REȘIȚA 
IN R.P.U. : 2—2 LA SZOLNOK

Echipa C.S.M. Reșița și-a continuat 
turneul în R.P. Ungară, jucînd la 
Szolnok cu echipa locală M.T.E. Me
dul s-a terminat Ia egalitate, 2—2, 
după ce la pauză gazdele conduceau 
cu 2—0. Punctele echipei romine au 
fost însorise de Scînteie și Pătrașcu. 
Au asistat 4000 spectatori.

SPORTURI NAUTICE

La sfîrșitul săptăminii

Finalele seniorilor la caiac-canoe
Lacul Snagov va găzdui sîmbătă și 

duminică finalele campionatului re
publican de caiac-canoe seniori. Con
cursul este așteptat cu deosebit inte
res, deoarece anul acesta canotorii 
noștri fruntași au obținut rezultate 
remarcabile în marile întreceri in
ternaționale de peste hotare, dove
dind o formă deosebit de bună. Tot
odată, antrenorii vor putea urmări la 
lucru numeroase elemente tinere care 
s-au remarcat cu ocazia fazelor pe 
zonă ale campionatului și au fost in
vitate în mod special să participe la 
întreceri.

La finalele de la sfîrșitul săptămînii 
vor participa aproape 350 de caiaciști

și canoiști. Cei mai mulți (184) repre
zintă cluburile sportive din Capitală, 
în frunte se află Steaua și Dinamo 
cu aproape 100 de concurenți. Pe lîngă 
aceștia, vor lupta pentru obținerea 
unor locuri fruntașe, reprezentanții 
cluburilor și asociațiilor din Timi
șoara, Arad, Tulcea, Galați, Brăila, 
Reșița, Tg. Mureș, Satu Mare, Reghin 
și Cluj. Din marele lot al participan
ților desprindem numele binecunos
cute ale campionilor europeni, caia- 
ciștii Aurel Vernescu, Artimov și Con- 
țolenco, canoiștii Iacovici și Sidorov. 
Pe program figurează 15 probe mas
culine și 4 probe feminine.

DE LA I. E. B. S.
Pentru cuplajul de fotbal PROGRESUL — 

STEAGUL ROȘU ?i RAPID — MINERUL de 
duminică 14 iulie a.c. de pe stadionul Repu
blicii, în nocturnă, biletele se pun în vîn- 
zare începînd de azi, la casele obișnuite.

★
Centrul de inițiere la înot pentru copii 

între 5—12 ani de la bazinul acoperit Flo- 
reasca, își continuă activitatea și în luna 
iulie. înscrieri și informații la complexul 
Floreasca, telefon 11.64 06.



ȘTIRI DIN ȘAH
DUPĂ PATRU RUNDE, situația în 

turneul internațional de șah de la 
Los Angeles se prezintă astfel : 1. Naj- 
dorf (Argentina) 3 puncte; 2. Keres 
(U.R.S.S.) 2,5 puncte (1) ; 3. Gligorici 
(Iugoslavia) 2,5 puncte; 4. Petrosian 
(U.R.S.S.) 1,5 puncte (1). Najdorf și 
Keres au cîștigat partidele întrerupte 
cu Reshevsky și respectiv Olafsson. S-a 
întrerupt pentru a dona oară, la mu
tarea 96, partida dintre campionul mon
dial Tigran Petrosian și Panno.

S-AU CONSUMAT opt runde în tur
neul zonal pentru campionatul mon
dial de șah care se desfășoară la Halle. 
Liderul clasamentului este marele maes
tru austriac Robatsch cu 6 puncte, ur
mat de Larsen (Danemarca) 5,5 puncte. 
(1). Uhlmann (R.D.G.), Portiscli 
(R.P.U.), Ivkov (Iugoslavia) 5,5 p. 
Maestrul romîn Mircea Pavlov a pierdut 
în runda a 7-a la Johansson (Islanda) șj 
în runda a 
puncte.

8-a la Ivkov. El are 3,5

MARELE 
Tal conduce 
șah de la Miskolc cu 4 puncte din tot 
atîtea posibile. In runda a doua fostul 
campion mondial l-a învins pe B. Filip 
(R. S. Cehoslovacă), iar în runda a treia 
a cîștigat la Brozowska (R. P. Po
lonă). Partidele disputate în cea de-a 4-a 
rundă s-au soldat cu următoarele re
zultate : Tal-Ghițescu I—0 ; Bilek-Bron- 
ștein remiză ; Forintos-IIonfi 0—1 ;
Szabo-Filip remiză ; Paoli-Barczay 0—1 ; 
Dely-Lokvencz 1—0; Lengyel-Fuchs 0—1. 
Ghițescu se află pe locul 14 cu o ju
mătate de punct. El a remizat partida 
întreruptă în prima rundă cu Honfi și 
a pierdut la Filip în runda a 3-a.

MAESTRU sovietic Mihail 
în turneul internațional de

(Agerpres)

Simbătă, pe velodromul Dinamo,

După terminarea campionatelor mon
diale de la Helsingborg, echipa de lupte 
clasice a Japoniei întreprinde un turneu 
prin Europa. Sportivii japonezi au evoluat 
pînă acum în Danemarca și R.S. Ceho
slovacă, urmînd Ca mîine după-amiază 
5ă sosească în București. Iubitorii spor
tului luptelor din Capitală îi vor vedea 
la lucru, în compania reprezentativei 
noastre, sîmbătă după-amiază, cu începere 
de la ora 19, pe velodromul Dinamo. în 
această întîlnire revanșă (oaspeții au 
mai evoluat în țara noastră anul trecut 
părăsind salteaua învinși), japonezii pre
zintă următorii luptători, în ordinea ca
tegoriilor : S. Yamamoto, K. Sakurama, 
Y. Yvamura, Y. Akiama, T. Haîama, S. 
Kazama, A- Nakaura și Y. Morita. An
trenorii noștri au în vedere pentru se-

lecție un lot mai numeros printre care 
se află sportivii Gh. Szabad (D. Pîrvu- 
lescu fiind accidentat), I, Alionescu, 
I. Cernea, S. Popescu, 1. Gabor, G. Sîrbu, 
I. Țăranu, N. Martinescu și St. Stîngu, 
Datorită faptului că în ambele formații 
Se află elemente valoroase, sîntem con
vinși că vom asista la întreceri spec
taculoase, aceasta cu atît mai mult, cu 
cît oaspeții sînt recunoscuti ca luptători 
rapizi.

în continuare, sportivii japonezi vor 
mai susține luni după-amiază, la Sibiu, 
o nouă întîlnire. Recordmanul țării in proba de 5000 m, Andrei Barabaș, va avea ocazia 

la Helsinki să obțină un rezultat valoros și să parcurgă distanța în 
mai puțin de 14:00,0

Corespondență telefonică din Helsinki

Turneul poliștilor romîni
La ordinea zilei: meciul atletic Scandinavia-Balcani

în U. R. S. S
TBILISI 10 (Agerpres). — Repre

zentativa de polo pe apă a R.P. Ro
mine a susținut miercuri seara primul 
meci în localitate, în compania se
lecționatei R. S. S. Gruzine. După un 
meci viu disputat, victoria a revenit 
gazdelor cu scorul de 4-2 (1-2, 0-0, 
2-0, 1-0).

Turul ciclist al Franței
AMATORI : etapa a

IX- a, St. Jean de Mau- 
rienne — Val d’Isăre (103 
km), care a comportat 
escaladarea virfului Ise- 
ren (2 770 m) din munții 
Alpi, a fost cîștigată de 
Andre Zimmerman (Fran
ța) cu 3b09:21; etapa a
X- a, Courmayeur — Cha
monix (149,500 km), a 
fost cîștigată de spanio
lul Garcia cronometrat cu 
4h42:20.0. In clasamentul 
general continuă să com- 
diieă Zimmerman, urmat 
la 4 minute de belgianul 
Vyncke.

PROFESIONIȘTI :
XVI- a etapă, Grenoble 
Val d’Isere (202 km), 
revenit ciclistului 
Manzanaque, care 
cu un avans de 5 
înaintea italianului Fon
tana și cu 8 minute față 
de grosul plutonului. 
După această etapă pe 
trecuse Bahamontes (Spania). Au a- 
bandonat campionul mondial Jean 
Sta-».linski și Darrigade (ambii Fran
ța)- Ieri, s-a desfășurat etapa a
XVII- a, pe ruta Val d’Isere — Cha
monix (228.500 km). Victoria a revenit 
la sprint lui Anquetil, cu 7h25:05,0, 
urmat de Bahamontes și Van Looy.

spaniol 
a sosit 
minute

Zimnierman (Franța) purtătorul „tricoului galben' 
în ..Turul Franței* pentru amatori

primul loc în clasamentul general pe primul loc 
a trecut Anquetil, urmat la 28 sec. de 
Bahamontes și la 8 min. de Perez 
(Spania).

A luat sfîrșit turneul de tenis 
de la Wimbledon

LONDRA (Agerpres).
A luat sfîrșit cea de-a 77-a ediție a 

turneului internațional dc tenis de cîmp 
de Li Wimbledon. In proba de simplu 
feminin Margaret Smith (Australia) a 
învins-o cu 6—3; 6—4 pe Billie Jean 
Moffitt (S.U.A.). După cum s-a anun
țat proba de simplu masculin a revenit 
lui Mckinley (S.U.A.). lată rezultatele 
înregistrate în finalele probelor de dublu: 
feminin: Maria Bueno (Brazilia), Darlene 
Hard (S.U.A.)—Margaret Smith, Roby 
Ebbern (Australia) 8—6; 9—7; mas
culin: Palafox, Osasuna (Mexic)—Dar- 
mon, Barclay (Franța) 4—6; 6—2; 
6—2 ; 6—2 ; mixt: Fletcher, Smith 
(Australia) — Hewitt (Australia), Hard 
(S.U.A.) 11—9; 6—4.

Apropiata întîlnire de atletism dintre 
echipele Scandinaviei și Balcanilor se 
află pe „ordinea de zi“ a preocupărilor 
tuturor iubitorilor dc atletism din „țara 
celor 1000 de lacuri“, ca și a celor din 
Suedia, Norvegia și Danemarca. De alt
fel, pentru întrecerile de marți și miercuri 
și-au anunțat sosirea numeroși turiști 
din întreaga Finlandă, ca și din celelalte 
țări nordice. Rămîne numai ca timpul să 
fie frumos și spectatorii vor fi, fără dis
cuție, martorii unor întreceri de cali
tate.

Atletismul balcanic a făcut progrese 
remarcabile de la prima întîlnire, din 
1957, a echipelor noastre, astfel că, 
la multe probe, victoria le va surîde 
„sudicilor*. Zoi ton Vamoș este unul 
dintre cei mai cunoscuți atleți europeni. 
Cu acel 3:43,1 cît a realizat în aeest 
sezon el are prima șansă în întrecerea 
pe 1500 m 
(3:43,4). ~ 
este cîtuși de puțin exclusă o surpriză 
la 800 m, deși — pînă la ora meciului

— cu 1:51,5 nu pare să aibă șanse regu
late în fața aceluiași Salonen (1:49,3) 
și Niemeld (1:49,6).

Andrei Barabaș este, 
capabil să realizeze un 
decît 14:03,0 cu care a 
la Berlin și deși suedezul Larsson a 
obținut marți 13:49,2, o victorie bal
canică nu este de loc exclusă.

Dispute echilibrate se anunță și la 
100 m (favorit este totuși bulgarul 
Traikov — 10,3 sec), la 200 m (Bit- 
naes — 21,2: Traikov, Jurcă și Zam- 
firescu — 21,5) ; 3000 m obstacole 
(Span — 8:38,6; Siren — 8.45,4),

fără discuție, 
timp mai bun 
cîștigat recent

înălțime (Porumb și Hellen - 2,11; 
Nilsson — 2,10; Spiridon — 2.08; 
Petterss&n — 2,07; Andjelkovicl — 
2,06) etc. In schimb, există o altă ca
tegorie de probe în care surprizele sînt 
aproape excluse: 110 mg (Forssander 
— 14,1) ; 400 mg (Rintamăki — 51,5), 
lungime (Eskola — 8,04 ; Stenius — 
7,89); prăjină (Nikula — 5,01; Nys- 
trom — 4,80) ; suliță (Pedersen — 
80,58 ; Nevala — 79,77). La aceste 
probe superioritatea nordicilor este in
contestabilă.

PERTTI PITKALÂ
ziarist

Dc pc pistele de atletism
cu finlandezul Salonen 

Dată fiind valoarea sa. nu

Motocicliștii romini
concurează la Mbscova

plecat la 
Dănescu, 
Pop. Ei 
a VIII-a

Ieri 
Moscova 
Troian i 
vor lua 
etapă a 
motocros 
reunește 
la ora actuală motocrosul mondial. 
Eț cuprinde două manșe și va avea 
loc duminică.

după-amiază au 
sportivii Mihai

Macarie și Mihai 
startul în cea de 
campionatului mondial de 

; la clasa 250 cmc. Concursul 
La start tot ce are mai bun

IOLANDA BALAȘ ÎNVINGĂTOARE 
LA STOCKHOLM

In capitala Suediei a avut loc un 
concurs internațional la care au luat 
parte cîțiva cunoscuți campioni și re
cordmani din Belgia, S.U.A., R. P. RO- 
MÎNA, Kenya, Finlanda etc. Atleta 
noastră Iolanda Balaș a cîștigat proba 
de săritură în înălțime, cu 1,70 m. Alte 
rezultate-. 5 000 m Larsson (Suedia) 
13:49,2 (nou record al Suediei, cea mai 
bună performanță europeană a sezo
nului); 100 m Antao (Kenya) 10,5; 
3 000 m obstacole Roelants (Belgia) 
8:40,8; prăjină Pennel (S.U.A.) 5,00 m.

ZORICH : Reuniune internațională. 
Prăjină: Yang 4,82 m, Pennel 4,65 m; 
110 m.g.: Duriez (Franța) 14,1, Chardel

(Franța) 14,2; disc: Silvester (S.U.A.) 
60,04, Reimers (R.F.G.) 56,03; 100 m: 
Antao (Kenya)
10,5, Delecour 
(R.F.G.) 10,5, 
400 m : Laeng 
(Franța) 46,5, 
m : Delecour 20,7, Antao 20,9 ; 1500 m: 
Eyerkaufer (R.F.G.) 3:51,0, 
(Anglia) 3:51,2; 800 m:

10,5, Ottolina (Italia) 
(Franța) 10,5, Gamper 
Hebauf (R.F.G.) 10,5; 
(Elveția) 46,2, Bocea rdo

Young (S.U.A.) ; 200

PE SCURT
• După șase probe, sportivul romln 

Emil Iliescu se află pe locul IV în con
cursul internațional de zbor fără motor 
al R. P. Ungare. El a cîștigat proba de 
zbor cu țel Ux, desfășurată ieri.

• A luat sfîrșit concursul internațio
nal de acrobație aviatică desfășurat pe 
aerodromul Tușino de lingă Moscova. 
La individual, Piskunov, Ovsiakin și 
Loicikov (toți U.R.S.S.) s-au clasat pe 
primele locuri. Concurenții romîni au 
ocupat următoarele locuri : Calotă—24, 
Băcanii—27, Crîșmaru—30.

• Desfășurat la Munclien, meciul de 
gimnastică dintre reprezentativa Japo
niei și o selecționată europeană alcătuită 
din Cerar (Iugoslavia), Kestola (Fin
landa), Menichelli (Italia), Fuerst 
(R.F.G.) și Feuz (Elveția) s-a încheiat 
cu rezultatul de 228, 80—223,40 puncte 
în favoarea sportivilor japonezi. La in
dividual, primul loc a fost ocupat de 
Ono (Japonia) — 57,75 puncte, ur
mat de Yamashita (Ja4>onia) — 57,40, 
Cerar — 56,30, Ailiara și Fuerst — 
56,20, Nagasawa — 56,05 
55,75.

Kestola —

Harvey 
„ Kinder

(R.F.G.) 1:49,7, Lurot (Franța) 1:50,1, 
Wengoborski (R.F.G.) 1:50,3; înălțime: 
Bogliatto (Italia) 2,04 m; 3000 m: 
Hill (Anglia) 8:11,8, Frike (R.F.G.) 
8:13,0; 400 m.g.: Van Praagh (Franța) 
52,0, Poirriere (Franța) 52,2, Kottmanr 
(R.F.G.) 52,5; suliță: Zametzer (R.F.G.) 
75,2. m, Morbel (R.F.G.) 74,21 m 
Syrowatzki (Franța) 72,18 tn.

HELSINKI : Alte rezultate înregistrat* 
în concursul internațional care a avu 
loc recent în acest oraș : 100 m Questai 
(S.U.A.) 10,3, Williams (S.U.A.) 10,4 
400 m Freeman .............'
(Anglia) 47,5; 
landa) 3:43,4 ; 
ța) 14:01,2; 
(S.U.A.) 14,1; 
7,77 m (record 
landa) 7,68 
(R.S.C.) 64,33 m; 800 m Matuschewsl 
(R.D.G.) 1:48,0, PeLster (S.U.A. 

1:49,2, Salinger (R.S.C.) 1:49,5 ; 4C 
m.g. Atterberry (S.U.A.) 50,9; 200 : 
Jones (Anglia), Ulonska (R.F.G. 
Questad (S.U.A.) — toți cu 21,1; rff. 
Piatkowski (R.P.P.) 56,79 m, Dam 
(R.S.G.) 56,56 m; prăjină Mort
(S.U.A.) 4,80 m, Uelses (S.U.A.) 4,1 
m. Nikula s-a clasat pe locul 9 , 
...4,40 m.

(S.U.A.) 46,8, Metcalf 
1500 m Salonen (Fin 

5000 m Bernard (Fran 
110 m.g. Cortwrigh 
lungime Areta (Spania 
spaniol), Stenius (Fir 

m ; ciocan Mat o use

C|a|t|E|i
începerii vînzării, 
sâ se formeze o 
seara a ajuns la

9 a
în fața Poștei 
coadâ mare, 

10 000 de oa-

LA LENINGRAD s-a organizat recent 
„Sâptâmlna cârțil sportive”. Searâ da seară 
intr-o mare librârta, numeroși sportivi șl 
antrenori fruntași s-au tntilnit cu cititorii, 
rdspunzind la întrebările puse.

SE PARE că faima fostului campion ma
ghiar la aruncarea ciocanuV-i, Imre Ne
meth, în prezent administratorul ..Nepsta- 
dion’-ului din Budapesta, va li continuată 
de țiul său. La vîrsta de 16 ani; ilul lui 
Imre Nemeth a obținut o performanță 
ritorie la aruncarea suliței : 69,50 m.

VOLEIBALIȘTII francezi au început 
gâtiriie pentru campionatele europene
toamna acestui an, programate tn R.P. Ro- 
mînd. Noul antrenor al echipei Irancezs 
de volei este Japonezul Magasakl.

me-

pre- 
din

LA HAVANA s-a anunțat că 80 de spor
tivi cubanî vor participa la Jocurile Mon
diale Universitare, care urmează sa se des
fășoare între 21 august și 8 septembrie în 
Brazilia. Sportivii cubani vor.fi prezenți la 
întrecerile de baschet, volei, scrima, gim
nastică și atletism.

50 DE PERSOANE rănite, dintre care 22 
polițiști — acesta este bilanțul incidentelor 
care s-au petrecut pe stadionul din orașul 
Cuzco (Peru) în timpul desfășurării meciului 
de fotbal dintre echipele Cuzco și Are- 
quipa. Nemulțumiți de conducătorul Jocu
lui, spectatorii au Invadat terenul .pentru 
a-I linșa pe arbitru". Acesta din urmă s-a 
refugiat în vestiare, care au fost înconju
rate de polițiști. Spectatorii au început 
atunci sâ arunce cu pietre și sticle. Poliția 
a răspuns cu... grenade cu gaze lacrimo
gene șl apoi a deschis focul asupra spec
tatorilor. Abia seara tîrziu incidentele au 
luat sfîrșit.

NOUTĂȚILE tehnice fn atletism par sâ 
nu aibă sfîrșit. La New York s-a anunțat 
descoperirea unui nou tip de prăjina pen
tru sărituri, construită dintr-un aliaj meta
lic special, folosit și în industria aeronau
tica. Noua prăjină are aceleași calități ca 
șl prăjina .miraculoasă' din fibre de sticla 
și, în plus, are o rezistență mult mai mare.

POLIȚIA japoneză a fost chemată de ur
gență la Poșta Centrala din Tokio în prima 
zi a punerii în vînzaxe a emisiunii tim
brelor olimpice, deoarece acolo se strîn- 
seserâ peste 10 000 de persoane. încă cu o

zi înaintea 
a început 
care pînâ_____ __  -r______  ____ __
meni dornici sâ obținâ timbre olimpice, 
ceea ce a făcut ca întreaga circulație în 
piața din fața Poștei să fie paralizatâ.

LA NUMAI cîteva zile după ce a cîștigat 
cursa automobilistă de la Le Mans, ita
lianul Ludovico Scariiottl s-a rănit grav 
în timpul antrenamentelor pentru Marele 
Premiu al Franței pe traseul de la Reims. 
El a trebuit să fie internat de urgența în 
spital după ce automobilul lui a ieșit de 
pe pistă și s-a răsturnat.

MANAGERUL boxerului profesionist Ultl- 
minio „Sugar" Ramos, campion al lumii la 
categoria pană, a cerut poliției să asigure 
paza pugilistuluî întrucît, după cum a de
clarat el, „se pare câ cineva este interesat 

n lentra titlul mondial dintre Ramos 
ing, programat la 13 iulie, sâ 

,necu- 
au încercat de două ori să tam- 

în care se afla Ramos în 
se îndrepta spre sala de

ca meciul pt
?i Rafia Kii _ _
nu aibă loc". Pînâ acum automobile 
noscute* 
poneze mașina 
timp ce acesta 
antrenament.

cele mai mari tentative...UNA DINTRE 
feminine da escaladare a muntelui Mont

Blanc, la care au participat 88 de alpinis 
din Italia, Franța, Iugoslavia si Elveț 
a trebuit să fie abandonată din cauza ti 
pului nefavorabil. Numai 10 din ele 
rămas la Chamonix pentru a 
repete tentativa, dacă timpul le 
acest lucru. Alpinistele au fost 
13 ghizi, 6 jandarmi și două 
Prima femeie care a reușit să 
vîrful Mont Blanc a fost o țărancă fr 
ceză, Maria Paradis, la 13 iulie 1808.

DUPĂ accidentul suferit la 3 iulie, sta 
recordmanului mondial la săritura cu F 
jina, Brian Sternberg, este foarte gra 
Ziarele american® scriu că „după pâre 
medicilor exisiă posibilitatea ca Sternb 
sâ râmînâ paralizat pentru tot restul vie 
Atletul american s-a accidentat la o s 
tură de pe o trambulină avînd o înăiț 
de peste 4 metri, exercițiu de glmnas 
prevăzut în programul său de antrenam 
Antrenorul său de gimnasticâ, Eric Hug’ 
care a fost prezent cind s-a produs a 
dentul, a declarat : „A fost o săritură < 
cilă, dar normală pentru Brian. El a pie 
controlul saltului sâu cînd se afla 1 
metri înălțime și a căzut în cap. Im® 
după aceea s-a plîns că nu-și pt 
mișca corpul*. Medicii au diagnostice 
deplasare a vertebrei cervicale.

încerca 
va peim 
însoțite 
elicopte 
escaladt
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