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Fază din
Duiamo,

recentul 
la care

concurs internațional desfășurat pe velodromul 
au participat 

si R. ~P.
t sportivi din R. P. Bulgaria
Romînă

acestei săptăniîniSfîrșitul
«ervă iubitorilor ciclismului 
pistă o plăcută surpriză : 
dixunul Dinamo va găzdui un im
portant concurs international. La 
eediiol federației de specialitate 
pregătirile sînt In toi. L-am rugat 
pe secretarul general al F.R.C., 
Miir. prof. Traian Dinul, să ne 
.vorbească despre această nouă în- 
Jrcoere internațională.

— In primul rtnd ce oaspeți va 
găxdui velodromul Dinamo f

Concursul international, a- 
flat 1. a II l-a ediție, se bucură 
ae participarea pistarzilor italieni, 
W. celor din R. D. Germană si 
R. P. Bulgaria și, firește, a spor
tivilor noștri. Listele
66
ecrfe de 
spectatorilor 
altfel, loturile 
Giacomo Roman ini, 
Gând,ol fi, Marco Giubellint, Gior
gio Betuzzi, Giancarlo Betuzzi, 
Oreste Bert alini, Eduardo Tram- 
pollni (ITALIA), Hochschild, 
Zuchold, Buncke, Slaps, Terts- 
check, Klunker (R- D. GER
MANĂ), B. Novakov, P. Doicev, 
St. Kirev, Gh. Hogev, K. Stoia- 
nov șl K. Magunev (R. P. BUI^- 
GARIA).

— Ce pistarzi romîni vor con
cura în compania acestor valoroși 
oaspeți de peste hotare ?

—• Firește, ciclismul de pistă 
romînesc se va prezenta ci» tot 
oc are mai valoros la ora actuală. 
Vor concura Dan Popovici, Tache 
Petre, Mircea Popescu, Vasile 
Burlacu, C-tin Tudose, Dan Pe~ 
pescu. Eugen Bărbulescu, Mihai 
f^oiaescit și alții. Reprezentanții 
noștri vor încerca să-și îmbunată-

noștri. 1 
de federații 

nume 
noștFÎ.

care

de 
velo-

trimi- 
cuprind o 

cunoscute 
lată. de 

vor evolua : 
Gianfranco

Voleibaliștii noștri
evoluează în

Miercuri dimineața 
Capitala, plecînd în 
mană, loturile olimpice de volei 
ale R.P. Romlne, băieți și fete.

iTimp de 7 zile voleibaliștii noș
tri vor lua parte la un turneu 
care se va desfășura la Leipzig, 
unde vor mai participa reprezen
tativele țării gazdă și cîteva se 
lecționate• de orașe din R. D. 
Germană.

Au făcut deplasarea Nicolau, 
Dragam, Grigorovici, Derzei, Băr
buță, Fieraru, Szocz, Chezan, 
Ganclu, Udișteanu și Iorga. Lotul 
■feminin cuprinde pe Lia Vanea, 
'Ana. Mocanu, Sonia Colceriu, A- 
lexandrina Berezeanu, Doina Po
pescu, Natalia Todorovskl, Elisa
beta Goloșie, Ada Ionaș, Ileana 
Enculescu, Maria Verdeș, Olimpia 
la.ma.ndi și Alexandrina Chezan. 
Antrenorii loturilor sînt : N. Sa
tir și praf. St. Roman, la băieți 
și prof. N. Mura fa, la fete. A mai 
făcut deplasarea dr. Gabriel Ctie- 
rebețiu, medicul loturilor.

țească performanțele, să dove
dească că datorită antrenamentu
lui conștiincios au făcut evidente 
progrese.

— Și acum, care este oro gra
mul de concurs ?

— Marele număr de concurenți 
înscriși la startul probelor ne-a 
obligat să eșalonăm întrecerile 
de-a lungul a trei zile. Vineri vor 
avea Ioc întreceri la viteză (serii 
și recalificări), 4000 m (urmărire 
individuală, serii contratimp), 
1000 m cu start de pe loc, cursa 
italiană (serii contratimp), sîm- 
bătă se vor desfășura probele de 
urmărire pe echipe (serii contra
timp), viteză (semifinale), 4000 
m urmărire individuală (finală), 
urmărire pe echipe (semifinale), 
viteză (finală), iar duminică ur
mărire pe echipe (finală), viteză 
(revanșă), cursa italiană (finală) 
și semifond (100 de ture cu sprint 
La fiecare trei ture). In toate cele 
trei zile întrecerile vor începe la 
ora 17.

întrecerile se anunță deosebit 
de atractive și desigur că vor fi 
urmărite de un public numeros.

BREVET DE

învățarea înotului începe pe... uscat
Foto : I. Mihăică

ÎNOTĂTOR nr. 2700 • ••

H. N.

După două probe

Elena Băcăoanu si Mircea Ciobanu>
conduc in campionatul republican 

de parașutism

Gabriela Nistor a împlinit, de 
eurînd, 9 ani. Nu s-ar putea spu
ne că este una dintre elevele 
„mici“ ale centrului de învățare a 
înotului, organizat la ștrandul 
Tineretului din Capitală. Dimpo
trivă. Mică este, de exemplu, su
rioara ei, Mihaela, care abia la 
toamnă începe școala ! La fel 
sînt și zecile de fetițe și băieți 
între. 5—7 ani care roiesc în jurul 
Gabrielei, solicitindui „sfaturi 
competente*... Doar tovarășa in
structoare Maria Stăpînoiu „o cre
de tot mică*.

— Știți de ce ? ne spune „con
fidențial* Gabriela. Pentru că în 
comparație cu celelalte eleve din 
grupa tovarășei instructoare eu 
sînt cea mai mică... de statură. 
Dar la înot... priviți! Și sări ca 
o zvîrlugă, de pe unul din blocu
rile de start, în apa limpede a ba
zinului. Apoi, după 
„stilurile* în care 
înoate, veni să ne 
ziua examenului va 
poate*.

Plecă apoi 
namentul. Are 
și cil surioara 
frică de apă.
s-o obișnuiască, folosind o 
todă' 
îa bazin și în momentul cînd apa 
îi ajungea Mihaelei, pînă la piept, 
a lăsa t-o fără sprijin. Ce-a mai 
țipat Mihaela ! Metoda și-a atins 
însă scopul. Mihaela a intrat după 
aceea singură în bazin, a făcut 
plimbări de... acomodare și s-a 
obișnuit cu apa.

Părinții color două fetițe sînt 
bucuroși de succesele pe care le-au

ob ținut acestea. Bucurie firească ! 
Tatăl, Constantin Nistor, 
la Uzinele Grivița Roșie, 
pasionat înotător. Mama 
Doar fetițele se temeau 
Pînă Ia sfîrșitul seriei, 
și Mihaela au făcut însă 
evidente. Bineînțeles, Gabriela își 
întrece surioara. Era sigură că va 
primi brevetul de înotătoare. Dar 
n-a vrut ca „eleva* ei s-o dea 
de rușine. Acesta a fost motivul 
pentru care în ziua examenului 
Gabriela Nistor, care se clasase 
prima într-o serie abia terminată 
și primise brevetul de înotător,

maistru 
este un
Ia fel. 

de apă. 
Gabriela 
progrese

striga mai tare decît toate celelal
te fetițe : nIIai Miltaela ! 
Mihaela !“.

Nu știm dacă Mihaela a 
zit-o. U sosire însă ea și-a 
brățișat cu bucurie surioara, 
șise să treacă examenul, 
ei examen ! Peste cîteva
conducerea centrului de învățare 
a înotului, 
Tineretului din Capitală, îi 
brevetul
Gabriela 
vecii se...

llai

au- 
î in

ii cu- 
Primul
minute

organizat La ștran< lui 
înmîna 

de înotător ur. 2700. 
Nistor era fericită. Do- 
„oe poate* !

A. CRIȘAN, coresp.

La cursul de inot I.C.F. de la Rm. Vîlcea

de la 
între

acest sport în 1963. Revelația 
probei a constituit-o tînăra 
Elena Brînzaru care a și ocu
pat, de altfel, locul I 
puncte. Saltul carecam-

para- victoria a fost abia 
m cu 
para-

IAȘI 17 (prin telefon 
trimisul nostru). După o 
rupere de o zi, cauzată de vre
mea nefavorabilă, întrecerile 
celei de a doua probe a 
pionatului republican de 
șutism (salt de la 600 
deschiderea imediată a
șutei și aterizare la punct fix) 
au continuat miercuri în locali
tate. Reamintim că la acest 
concurs participă reprezentanți 
ai regiunilor București, Plo
iești, Galați, Cluj și Iași, selec
ționați în cadrul etapei ante
rioare a campionatului.

O rachetă verde și ...liber 
la decolare. Avionul AN-2 s-a 
înălțat în văzduh cu primul 
echipaj. Condițiile meteorolo
gice : cer acoperit,
norilor la 800 m, viteza vîntu- 
lui 2m/sec, cu ușoare rafale. 
Avionul a intrat pe verticala 
aerodromului și după cîteva 
minute parașutiștii au început 
să părăsească pe rind bordul. 
Punctul fix a devenit centrul 
în jurul căruia s-a dat lupta 
pentru fiecare metru și chiar 
centimetru. O formă deosebită 
au dovedit-o tinerii parașutiști 
care au făcut primii pași în

plafonul

cu 354,613 
i-a adus 
al 25-lea

1. Elena Brînzaru 
p ; 2. Elena Băcăoanu 
p; 3. Maria Bistrițeanu 
p ; 4. Angela Nâstase 
p ; 5. Elisabeta Popescu 
p (toate aceste concu-

din activitatea sa.
La bărbați proba a fost cîș- 

tigată de Mircea Ciobanu cu 
384,116 p.

Clasamentul probei a doua : 
fete : 
354,613 
339,940 
309,635 
308,232 
281,077
rente reprezintă A. S. Zbură
torul București) ; băieți: 1. M. 
Ciobanu (Zburătorul) 388,116 p ; 
2. Gh. Iancu (Zburătorul) 
365,505 p ; 3. Ceapă Iancu (Ga
lați) 364,561 p; 4. V. Nedelcu 
(Ploiești) 348,612 p ; 5. V. Sebe 
(Zburătorul) 343,767 p.

Clasamente după două probe: 
fete : 1. Elena Băcăoanu 677,571

2. Angela Năstase 670,409
3. Maria Bistrițeanu 670,184 
băieți: 1. M. Ciobanu 773,197 
2. Gh. Iancu 741,972p ; 3. 
Iancu 720.540 p.

V. TONCEANU

ce demonstra 
a învățat să 
asigure că în 
dovedi ea „ce

să continue antre- 
însă mult de lucru 
ei. Mihaelei îi este 
Deunăzi a încercat

,me-
proprie: a luat-o de mînă

Rezultate de

Convorbirea de mai jos a a- 
vut loc zilele trecute la ștran
dul asociației sportive „Unirea", 
situat în parcul „Zăvoi" din 
Rm. Vîlcea. Aici se țin lec
țiile practice ale cursului de 
înot, organizat 
Institutul de 
din București, 
săi din anii I 
prilej am 
interesante 
cursului și 
a cadrelor 
denților I.C.F., pe care le îm
părtășim cititorilor noștri in 
rîndurile ce urmează.

Mai întîi despre scopul cursu
lui. Pentru aceasta ne-am adre
sat prof. Irina Oprișescu, asis
tentă la catedra de 
I.C.F.

— Cursul va dura 
4 august — ne-a spus 
el participă 18S de

— anual — de 
Cultură Fizică 
pentru studenții 
și III. Cu acest

aflat cîteva lucruri 
despre funcționarea 
activitatea generală 
didactice și a stu-

inot a

pînă la 
ea. La 

studenți

din anul I Și 206 din anul III. 
Scopul este diferit pentru cele 
două grupe. Studenții din anul . 
I învață înotul, cei din unubj^ 'xț 
III își însușesc metodica dfe Prc^. 
dare a acestei ramuri sporiăi^^^. 
Ca metodă de muncă, afftrBHSlEkk 
cum vedeți» lucrăm pe 1
in funcție de pregătire» y
denților. Programul cuprinde^ 
bineînțeles, lecții teoretice — 
care se țin după-amiazdrb^.și , 
lecții practice, fixate diminea^^c 
aici la ștrand.

Ați prevăzut și alte acti
vități pentru studenți ?

— Desigur. Există un pro
gram general, pe toată durata 
cursului nostru de inot, care 
prevede diferite acțiuni: 
concursuri de inot, de sărituri

PETRE GAȚU

(Continuare în pag. a 2-a)

valoare în întîlnirea atletică
Balcani ■ Scandinavia

• SERBAN CIOCHINĂ ÎNVINGĂTOR LA TRIPLU SALT • A. BARA8AS Șl C. SO 
COL AU STABILIT NOI RECORDURI ALE R.P.R. • ATLEȚII BALCANICI CONCU 

REAZA ASTĂZI LA OSLO

HELSINKI 17 (prin telefon). 
Marele stadion olimpic din capi
tala Finlandei a arborat pe înal
tul tribunei steagurile celor 10 
țări, din nordul și din sudul con
tinentului, ai căror reprezentanți 
participă la întîlnirea de atletism 
Balcani-Scandinavia. Timpul fru
mos (deși a fost nițel cam frig)

au părăsit 
R.D. Ger-

R.D.G

Cele patru parașutiste care au doborît recordul mondial ia proba de 600 m cu deschidere, 
automată șl aterizare la punct fix. De la sting» la dreapta: Maria Bistrițeanu, Elena 

Băcăoanu, Elisabeta Minculescu și Elisabeta Popescu Foto : P. Botoșanu—Uși

și pista de foarte bună calitate 
au favorizat desfășurarea între
cerilor. In schimb, vîntul care a 
bătut în rafale a ștînjenit disputa 
sprinterilor și a alergătorilor pes
te garduri.

Spectatorii finlandezi au aplau
dat călduros evoluția part ici pan- 
ților la întreceri, contribuind și 
e>i Ia reușita acestei manifestări.

Cum era de așteptat, victoria 
a revenit reprezentativei Scandi
navici, mai omogenă și înainte de 
toate mai valoroasă prin indivi
dualitățile pe care le-a prezentat. 
[Nordicii au cîștigat cu 265,5-171,5 
după ce în prima zi punctajul fu
sese de 124,5—73,5.

Cercetînd rezultatele întreceri
lor constatăm cu satisfacție că 
mulți dintre atleții romîni au reu
șit unele rezultate mulțumitoare. 
Iată acum 
gistrate în

performanțele 
acest concurs :

ZtUA I

1

înre-

I. Ny (S) 10,9; 2.
3. “ - •

100 M :
Horteval (S) 11,0; 3. Traikov 
(B) 11,0; 4. Madsen (S) 11,1; 
5. Stamatescu (B) 11,1, 6. Tudo- 
rașcu (B) 11,2. Rezultatele au
fost evident influențate de vînt; 
400 M : 1. Fernstroeai (S) 47,1;

2. Bunaes (S) 47,9; 3. Johansson 
(S) 48,1; 4. Regukos (B) 48.5; 
5. Grujici (B) 48,8; 6. Stanovnic 
(8) 48,9. Proba a fost la dis
creția ’ nordicilor care au cîșttgat 
cu ușurință; 1500 M : 1. Salo
nen (S) 3:42,7; 2. Vamoș (B) 
3:42,9; 3. Larsson (S) 3.43,2; 
4. Barabaș (B) 3:44.6; 5. Va
nei (B) 3:45,7; 6. Rotmela (S) 
3:58.0. Cursa a fost destul de 
rapidă și. după cum ne-a relatat 
telefonic unul din protagoniștii ei 
(Zoltan Vamoș), foarte dîrză. 
Spunea Vamoș: ,,Am ratat victo
ria ! în ultimul tur mi-am ațintit 
privirile asupr» lui Salonen, fos
tul recordman european al pro- 
bel, și Larsson, al cărui rezultat 
recent pe 5000 m (13:49,2) îl 
anunța foarte periculos. Cu 200 
m înainte de sosire Salonen s-a 
desprins cu un sprint, sec. Am for
țat puțin șl l-am ajuns Aici insă 
am greșit ! Ia loc să-l fi atacat 
și să mi impun finișul, m-am mul
țumit să stau în spatele lui oină 
pe ultima porțiune a cursei Dar 
n-am mal putut, mai ales că m-ans 
contractat pa ultimii zeci da

(Continuare în, pag' * /



Cupa Federației, la poloCupa Federației, la polo

BUCUREȘTI II A ÎNTRECUT ECHIPA REGIUNII BANAT CU Ml
Excelentă a lost comportarea selec

ționatei de juniori a Bucureștiului în 
partida susținută aseară la ștrandul 
Tineretului în cadrul etapei inaugu
rale a Cupei Federației. Avînd ca par
teneri pe poloiștii regiunii Banat, 
bucureștenii au început partida cu 
multă combativitate. Datorită eviden
tei superiorități in viteza de înot și 
de execuție a procedeelor tehnice, 
juniorii au dominat de la cap la cap, 
înscriind o categorică și meritată vic
torie. Oaspeții au încercat să contra
careze acțiunile bucureștenilor prin- 
tr-un joc pozițional, static, care s-a 
dovedit însă ineficace in fața învingă
torilor. Scor : București II—Banat 9—4 
(2—0, 1—2, 3—0, 3—2). Au marcat : 
I ăzărescu (2), Cizmaru (2), Păun (2) 
Zamfirescu, Popescu șl Bambu, res
pectiv Unc (2), Laszlo și Rdhrich. A 
arbitrat bine A. Oanță.

In prima partidă disputată ieri, 
București I a învins Selecționata re
giunii Mureș-Autonomă Maghiară cu 
6—3, (0—1, 2—2, 1—0, 3—0). Mureșenii 
eu jucat bine în primele două repri
ze, dar lipsa de rezistență a tost evi
dentă în următoarele, ceea ce a per
mis selecționatei de seniori a orașului 
București să egaleze și apoi să învin
gă. Au marcat: Miu (3), Alexandrescu 
(2), Marinescu pentru gazde, Iozsa, 
Ciszer și Rigo pentru oaspeți. A con
dus satisfăcător dr. I. Drăgan.

Reprezentativele regiunilor Cluj și 
Crișana au furnizat cea mai dispu
tată partidă de ieri. Clujenii au în
ceput bine meciul, conducînd cu 2—0 
și 3—1, dar în reprizele a IlI-a și a 
IV-a cîteva contraatacuri ale echipei 
regiunii Crișana au adus egalarea. 
Scor final: 4—4 (2—1, 0—0, 1—2, 1—1). 
Au marcat : Kocsis, Daroczi (2), Zete 
(pentru Cluj), Muth, Vidican, Covaci

ACTIVITATEA ÎN ȚARĂ
a Consiliul raional UCFS Oltenița 

a organizat, în colaborare cu comisia 
raională de specialitate, un reușit con
curs de înot pe Dunăre pe distanța 
de 7 km. la care au participat 31 de 
sportivi reprezentînd 5 asociații din 
orașul Oltenița. Urmărită cu viu interes 
de ur. numeros public. competiția a 
prilejuit o dispută dîrză între tinerii 
participant!. Primul loc a fost cucerit 
de muncitorul Niculae Covalenco de 
la Șantierele Navale Oltenița, urmat de 
Petre Istrițeanu și de Nicolae Popescu 
de la Voința. Consiliul raional UCFS 
Oltenița preconizează organizarea și a 
altor concursuri asemănătoare, la care

Ștrandul Tineretului, 
deschis duminica

pentru iubitorii natației
Pentru a da posibilitate unui 

număr oît mai mare de sportivi 
ca și familiilor lor de a învăța 
și practica înotul, Federația romînă 
de natație a hotărît să pună la 
dispoziția acestora ștrandul Tine- 
•e tului în fiecare duminica, în 

care nu sînt cursuri și antrena
mente de înot.

Biletele se găsesc la casele 
șl rândului.

Asîăss și mime, noi întâlniri

Fază din timpul meciului București. I — Mureș-Autonomă Maghiară, în
cheiat cu victoria primei formații

Campionatele republicane ale juniorilor

(2) — pentru Crișana. Arbitrul E. Ben
jamin a greșit lăsind jocul prea liber, 
fapt care a dus la o serie de iregu
larități.

Iată programul jocurilor care se 
desfășoară astăzi și miine, cu începe
re de la ora 18, la ștrandul Tineretu
lui. Astăzi: București II — Mureș-Au- 
tonomă Maghiară ; Crișana—Banat ; 
București I — Cluj ; miine : București 
I — Banat î Cluj—Mureș-Autonomă 
Maghiară ; București II — Crișana.

D. STANCULESCU

parte tineri din toate comunelesă ia ____ _ _, .
așezate pe maluț Dunării, astfel ca la 
etapa regională a camponatului de fond 
raionul să fie reprezentat de o echipa 
cît mai puternica. (STAN CRISTEA — 
coresp.).

a Bazinul „1 Mai” din Tg. Mureș a 
găzduit timp de trei zile întrecerile 
fazei regionale a campionatului repu
blican de juniori la care au partici- 

, pat înotători și înotătoare din Vlăhița, 
Reghin și Tg. Mureș. Iată cîștigătorii 
probelor: BĂIEȚI : 100 m liber : E.
Ady (Harghita); 100 m bras: I. Szasz 
(S.S.E.); 100 m spate: I. Borda (Har
ghita); 100 m fluture: Z. 
(Harghita); 200 m mixt: 
(Harghita); 200 m bras: I.
m spate: I. 
Szabados; 
4X200 m liber: 
E. Edy; 800 m 
FETE : 100 m
ghita); 100 m 
(Mureșul); 100 
100 m fluture: 
Elisabeta Nagy; 200 m 
Nagy; 400 m liber: Eva Nagy. 
PĂUȘ — coresp. reg.).

a De curînd s-a încheiat la 
un curs de instructori sportivi 
înot, organizat de clubul sportiv 
nesc în colaborare cu comisia 
nală de natație. La curs au participat 
14 salariați ai întreprinderilor și insti
tuțiilor din oraș, care, după un exa
men teoretic și practic, au primit ca
lificarea de instructori sportivi. Noii 
instructori au fost repartizați celor trei 
centre de învățare a înotului exis
tente în oraș. Un aport deosebit în 
organizarea cursului l-au adus antre
norii Dumitru Sîrbu șj Dumitru Miti- 
telu. (D. STANCIU — coresp.).

Szabados 
L. Szelyes 
Szasz; ‘200 

BorcLa; 200 m fluture : Z. 
4X100 m mixt: Harghita; 

Harghita; 400 m liber: 
liber: I. Zeitz (S.S.E.); 
liber: Eva Nagy (Har- 
bras : Elisabeta Nagy 
m spate: Eva Nagy; 

Eva Nagy; 200 m bras: 
200 m mixt: Eva 
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Galați 
pentru 
orășe- 
regio-

Rezultate din „calificări"
• Duminică au continuat întrecerile 

din cadrul etapei interregionale a cam
pionatului de calificare la volei, lată 
cîteva din rezultatele înregistrate. 
BĂIEȚI : Viitorul Bacău—Voinfa Boto
șani 3—1 (15—17, 15—8,15—7, 15—7). 
Petrolul Cartojani—Stuful Tulcea 1—3 
(7—15, 15—7, 7—15, 11—15). Gazdele 
n-au putut opune rezistentă decît în ul
tima parte a meciului. Politehnica Bra
șov—Constructorul Ploiești 3—0 (5, 6, 
11). FETE : Poiana Brașov—Progresul 
Ttrgoviște : 0—3 (12, 4, 1). Prezen- 
tîndu-șe slab, jucătoarele de la Poiana 
au pierdut al doilea meci din cadrul ca
lificărilor. Cauciucul Onești—Energia 
Suceava 1—3 (15—9, 6—15, 10—15, 
5—15). Se părea că voleibalistele din 
O-nești vor cîștiga această întîlmre, 
după cum au jucat în primul set. In con
tinuare, ele comit greșeli permițînd oas- 
petelor să cîștige trei seturi consecutive 
și cu aceasta întîlnirea.

• Sîmbătă și duminică, pe stadionul 
Voința din Fălticeni au avut loc meciu
rile etapei regionale la volei pentru ju
niori și junioare. După întreceri, care au 
scos la iveală multe elemente talentate, 
pe primele locuri s-au clasat reprezen
tanții orașului Fălticeni atît la fete cît 
și La băieți. (D Ștefan—coresp.).

• Tot în cadrul etapei regionale a cam
pionatului de juniori, Școala sportivă de 
elevi din Iași a cucerit titlurile de cam
pioni ai regiunii Iași la băieți și fete.

întreceri spectaculoase în cadrul finalelor

Rezultate din campionatul pentru copii și juniori al Capitalei 
in semifinalele fazei orășenești a 

campionatului republican Individual 
pentru copii și juniori, în Capitală 
s-au obținut următoarele rezultate : 

Cat. 8—10 ani, simplu băieți: 
Preda — Robu 2—0, R. Bădin — 
Knall 2—0 ; cat. 11—12 ani, simpla 
băieți: C. Chivaru — Bratu 2—0, 
Petrescu — A. Sarău 2—0 ; simplu 
fete : Liliana Cobzuc — Adriana Că
lina 2—0, Elena Cotuna — Adriana 
Tipârescu 2—0 ; cat. 13—14 ani, simplu 
băieți: Navrotki — Sotiriu 2—1, A.

Aproape 700 de juniori și junioare 
din întreaga țară vor lua startul, sîm
bătă și duminică, în cadrul etapei finale 
a campionatelor republicane de atletism. 
Sînt cei mai buni din zecile de mii de 
tineri care au participat la etapele preli
minarii ale acestei importante competiții,

Pe locurile următoare : Școala profesio
nală Bîrlad și Centrul școlar agricol 
Vaslui la băieți, Școala profesională 
Bîrlad și Școala medie nr. 1 Huși, la fete. 
(Eug. Ursu—coresp.)

Cu toate pinzele sus pe lacul

» J 1
Viziru — Ivan 2-—0 simplu fete : 
Mariana Stănoiu — Anca Demetriad 
2—0, Andrea Hasnaș — Mariana Oargă 
2__ 0 ; cat. 15—16 ani, simplu băieți :
Rozenzveig — Burcea 2—0, Nicu- 
lescu — Greabu 2—0 ; simplu fete : 
Daniela Sotiriu — Valeria Berea 
2—0, Florica Butoi — Gabi Voinescu 
2—0 ; cat. 17—18 ani, simplu băieți : 
Țereanu — Irimescu 2—0, Dimache— 
Fătu 2—0 ; simplu fete : Iudith Dibar 
—Anca Dinescu 2—0, Doina Ioanid — 
Gabriela Velicu 2—0.

calificați pentru finală pe, baza îndepli
nirii anumitor performanțe standard.

Concursurile se desfășoară pe stadio
nul Republicii, sîmbătă de la ora 9,00 
și de la ora 18,00 și duminică de la ora 
8,30 și de la ora 18,00. După cum se 
poate vedea, o bună parte a întrecerilor 
vor avea loc în nocturnă, crcîndu-se 
astfel condiții optime pentru concurs.

Săptămîna viitoare, miercuri și joi, 
sînt programate probele combinate (triat- 
lonul și pentatlonul).

Așa cum am mai spus, în funcție de 
rezultatele ce vor fi înregistrate acum 
se vor alcătui loturile republicane de 
juniori în vederea apropiatelor întîlniri 
cu formațiile R. P. Bulgaria, R.S.F. Iu
goslavia și R. P. Polone.

Siutghiol
Foto : P, Romoșan

La cursul de înot I.C.F. de la Rîmnicu Vîlcea Spartachiadci militare de vară
(Urmare 4in paj. 1)

și demonstrații de înot artistic fi 
polo; demonstrata de handbal, fotbal, 
baschet: acțiuni obștești, de îngrijire 
a ștrandului; sprijinirea activității 
sportive din acest oraș etc. In această 
privință cred că tov. St. Ghemeș vă 
poate da relații mai multe și mai 
complete.

Asistentul Șt. Ghemeș ne șpune 
intr-adevăr, multe lucruri interesante.

Studenții de la I. C. F. au la 
ectiv o serie de realizări însemnate 
pe linia sprijinirii și stimulării acti
vității sportive din diferite localități, 
Întreprinderi, gospodării agricole, in
stituții, școli. Evoluția echipelor- 
model ale I.C.F. la gimnastică, box, 
handbal, fotbal, baschet etc. este 
deosebit de apreciată prin spectaculo- 
zitr'ea demonstrațiilor și prin emu
lația pe care o creează. Această acti
vitate este continuată și la Rm. Vîl
cea. Studenții I.C.F. nu pierd nici un 
prilej pentru a se face utili mișcării 
sportive. Iată ce spune, în acest 
sens. tov. Ghemeș :

— Vrem să folosim din plin șe
derea noastră in Rm. Vîlcea. In pri
mul rînd vom întreprinde acțiuni de 
sprijinire a activității sportive din 
oraș ș, raion, pe baza unui plan al- 
c&luit m comun cu consiliul raional 

UCFS. Acest plan prevede drepla- 
sarea unor echipe de demonstrație in 
stațiunile de odihnă Călimănești, Go
vora și Olănești, precum și la fabrica 
de sodă din Govora. La sfirșitul lu
nii ne vom deplasa la o gospodărie 
agricolă colectivă și cu acest prilej 
vom ajuta la organizarea unei „du
minici sportive”, in programul căreia 
vom include demonstrații de gim
nastică sportivă și artistică, volei, 
handbal, box și fotbal, efectuate de 
studenții noștri. Paralel, vom sprijini 
centrul de învățare a înotului pentru 
copii și cursul de instructori de inot 
din Rm. Vilcea, prin repartizarea ca
drelor noastre de specialitate. Aici la 
ștrand vom organiza concursuri de 
înot fi demonstrații de polo, iar pe 
stadionul „1 Mai" diferite alte con
cursuri demonstrative. In linii mari, 
acestea sint acțiunile pe care ni le-am 
propus să le realizăm cu prilejul 
cursului nostru de înot — a înche
iat tov. asistent Șt. Ghemeș.

Cunoscînd activitatea desfășurată în 
această direcție, în atîtea alte prile
juri, nu ne îndoim că la ora cînd 
apar aceste rinduri studenții I.C.F. 
aflați la cursul de înot la Rm. Vîl
cea, au și înscris la .capitolul .rea
lizări" cîteva din acțiunile de mai 
sus.

ORADEA 17 (prin telefon). — Nu
meroși spectatori din localitate au 
continuat să urmărească întrecerile 
finale ale Spartachiadei militare de 
vară. Deosebit de atractive au fost 
probele de atletism, desfășurate pe 
stadionul Crișana. In cursa de 5000 
m, de pildă, cîștigătorul, Lucian Vi- 
nerșan (Bacău) a obținut victoria 
doar pe ultimii metri ai cursei la 
5/10 sec. de C. Bătoiu (Cluj). Timpul 
realizat de Vinerșan : 16 min. 14 sec. 
Săritura în înălțime a revenit lui 
Francisc Kiss (Cluj). Performanța 
realizată — 1,85 m — ca și aceea a 
celui de al doilea clasat (N. Perța- 
Brașov) constituie un nou record 
militar. De asemenea, in probele de 
triplu salt și ștafeta 4 x 100 m s-au 
realizat noi recorduri militare. La 
triplu salt a ciștigat Paul Stan 
(Bacău) cu 13,48 m. Ștafeta a revenit 
echipei Brașov cu 44,5 sec. (în serii 
44,2 sec. — nou record). Cîștigători 
la alte probe : Mihai Vosmischi (Gră
nicerul), la 100 m, cu 11 sec. ; Petre 
Pilț (Gloria), la lungime, cu 6.43 m ; 
V. Savin (Cluj), la greutate, cu 12.49 
m ; D. Nicolae (Grănicerul) la 400 m, 
cu 52,5 sec. în clasamentul final al 
categoriei A la atletism pe primul 
loc s-a situat A.S.A. Brașov cu 139 p 
urmată de A.S.A. Cluj 124 p și Gră
nicerul 94 p (la cat. A). La categoria 
B pe primul loc : Gloria (59,5 p).

După disputarea celei de a 8-a 
runde a turneului de șah la prima 
categorie conduce Ștefan Leuștean 
(Bacău) cu 6 p. El este urmat de 
Pavel Damian (Marina) și A. Szocs 
(Brașov) cu cite 5 p. Pe echipe locul 
I este deținut- de Marina cu 13t/2 p. 
în categoria B condiuc Mihai Radu 
(Dunărea) cu 6 p și, respectiv, Du
nărea <11 p). Concursul de gimnastică, 
ținut în sala Școlii ..,edii nr. 1, a dat 
următorul clasament final : 1. Cluj 
(184 p), 2. Grănicerul (182,95 p), 3. 
Bacău 131.25 p etc. La volei s-au mai 
înregistrat rezultatele : Grănicerul- 
Brașov 3-2 și Cluj-Bacău 3-1, ulti
mul constituind o surpriză. Jocurile 
de baschet desfășurate pe terenul 
Voința s-au încheiat cu următoarele 
scoruri : Grănicerul—Marina 62-40. 
Bacău—Cluj 61-29. La oină formația 
din Cluj a învins cu 9-7 pe cea din 
Bacău, Brașovul a întrecut cu 9-3 
Marina, Grănicerul a dispus de Bra
șov cu 14-10 iar Marina a obținut 
victoria în fața echipei din Bacău 
cu 7-6.

De un deosebit interes s-au bucu
rat meciurile de fotbal. în prima ca
tegorie a turneului formația Cluju
lui (pretendentă principală la titlu) 
a învins la scor, cu 5-1 (2-1), echipa 
Bacăului. Un alt rezultat din catego
ria A : Grănicerul—Brașov 2-2 (2-2). 
în categoria secundă a turneului de 

fotbal Victoria a învins Dunărea eu 
6-0 (3-0). Spectacole atrăgătoarea au 
oferit și partidele de handbal, în
cheiate cu următoarele rezultate : 
Bacău—Brașov 28-14, Cluj—Marina 
32—15, Victoria—Gloria 21—16.

Iubitorii sportului cu mănuși au 
ținut să asiste în număr mare la 
disputarea primelor semifinale de 
box. Reuniunea a avut loc in noc
turnă pe stadionul Crișana. Iată care 
sînt învingătorii : cat. muscă: I. 
Stoian (Bacău) b.p. Gh. Cireșeanu 
(Grănicerul), P. Giurcă (Cluj) b.ab. 
III Gh. Gheorghe (Marina); cat. 
COCOȘ: V. Budulici (Brașov) b.p. A- 
Ferencz (Bacău), I. Marin (Marina) 
b.p. N. Ganea (Cluj) ; cal. semiușoa- 
ră : C. Rusu (Grănicerul) b.p. M. Din- 
că (Marina), F. Lovaș (Cluj) b.p. H. 
Zechia (Bacău) ; semimijlocie : I. Ena- 
che (Bacău) b.ab. II A. Mușat (Ma
rina), G. Tempescu (Cluj) b.p. I. Szi- 
geti (Grănicerul) ; cal. mijlocie mică :
I. Grosu (Cluj) b.ab. I C. Neagu (Ma
rina), A. Tarpai (Bacău) b.p. I. Iu- 
hasz (Grănicerul) ; cat. grea : I. Grăj- 
deanu (Brașov) k.o. I I. Creangă 
(Bacău), N. Soare (Grănicerul) b.ab. 
II A. Țăranu (Cluj). întrecerile con
tinuă.

ILIE GHIȘA—coresp. regional
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Clasamente... clasamente...

Spartachiada de vara a tineretului

Campionatul s-a terminat, dar dis
cuțiile asupra lui continuă. Subiecte 
sint destule. Acest campionat a fost 
mai pasionant ca oricînd, mai ales 
prin evoluția luptei din clasament,. în. 
zona retrogradării. La temele obișnuite 
la comentarii adăugăm mai jos cîte- 
va... clasamente, care — de asemenea 
— se pretează la discuții. Se pot face 
constatări interesante atît în ce pri
vește comportarea echipelor — în 
toamnă și în primăvară, pe teren pro
priu și in deplasare —, cit și in pri
vința luptei pentru clasament. Iată-le:

CLASAMENTUL TURULUI

1. Dinamo București 14 6 6 2 20:11 18
2. Farul Constanța 14 7 3 4 35:24 17
X Steaua București 14 6 5 3 32:23 17
4. Știința Cluj 14 7 3 4 23:19 17
5. Știința Timișoara 14 7 2 5 25:20 16
8. Rapid București 14 6 4 4 24:22 16
7. Petrolul Ploiești 14 6 3 5 30:15 15
B. C.S.M.S. Iași 14 4 t 3 27:28 15
9. St. roșu Brașov 14 7 1 6 23:27 15

10. Progresul București 14 4 4 6 19:22 12
11. U. T. Arad 14 4 2 8 23:23 10
12. Crișana Oradea 14 4 2 8 13:29 10
13. Minerul Lupeni 14 3 3 8 15:35 9
14. Dinamo Bacău 14 2 4 8 12:25 8

CLASAMENTUL RETURULUI

1. Dinamo București 13 8 3 2 26:14 19
2.- Steaua 13 7 3 3 26:19 17
3. Dinamo Bacâu 13 7 1 5 20:17 15
4. U.T.A. 13 6 3 4 24:21 15
5. Progresul 13 6 3 4 26:27 15
B. St. roșu 13 5 3 5 25:17 13
7. Crișana 13 5 3 5 21:18 13
8. Știința Timișoara 13 4 5 4 16:18 13
S. Petrolul 13 4 4 5 16:15 12

10. Știința Cluj 13 4 4 5 19:25 12
11. Rapid 13 4 3 6 28:24 11
82. Farul 13 5 1 7 13:14 11
13. C.S.M.S. 13 4 3 6 17:25 11
14. Minerul 13 1 3 9 9:31 5

Campionatele regiunilor...
...BUCUREȘTI

Cele 16 echipe participante la cam- 
lionatul regiunii București și-au în- 
.leiat disputa in ziua de 7 iulie. Pri- 
nele două locuri au fost ocupate de 
schipele Unirea Răcari (care ciștigă 
>entru prima oară titlul de campioa- 
lă regională) și Victoria Giurgiu, ana
lele formații promovînd în categoria
I. Conform regulamentului ultimele 
louă clasate. Spicul Cacaleți și Fla- 
ăra Videle au retrogradat din cam- 
ionatul regional. Iată clasamentul:

1. Unirea Răcari 30 19 9 3 74:29 46
1. Victoria Giurgiu 33 18 8 4 59:20 44
1. Dunărea Giurgiu 30 18 6 6 81:22 42
1. S.N. Oltenița 30 12 10 8 45:22 34
S. Sporting Roșiori 30 12 8 10 52:54 32
S. Celuloza Călărași 30 12 7 11 44:40 31
r. Oltul Tr. Măgurele 30 11 8 11 49:44 30
1. Flacăra Bărăganul 30 10 8 12 39:34 28

in activitatea de pregătire 
a tinerilor boxeri

• De cîteva zile, la Tg. Mureș 
i deschis tabăra boxerilor juniori,
care au fost invitați campionii re- 

iblicani din acest an. precum și 
,ii dintre cei mai valoroși pugi- 
ti juniori din țară. Antrenorii Pa- 
1 Mentzel, Vasile Secoșan, Ștefan 
rdache și Ion Chendreanu urmăresc 
leosebi predarea elementelor de 
micâ-tactică.

• Intre 1 și 30 august, prin gri- 
federației de specialitate, se va

’aniza la Cîmpulung Muscel o 
>ără de tineret, al cărui principal 
ip este însușirea de către boxeri a 
orinoterilor tehnice de bază. La 
iastă tabără, care va fi condusă 

antrenorii Cristian Panaitescu, 
nai Bădescu, Tiberiu Acs, Ludovic 
>bruș și Sandu Ion. au fost in- 
ați 30 de boxeri tineri.

TRAGERE SPECIALĂ
WTO
GE NTRAL

; /TTX :

AUTOTURISME
MOTOCICLETE . SCUTERE. EXCURSII ÎN U.RS.5 ETC.

Cum se vede, majoritatea echipelor 
care au luptat pentru evitarea retro
gradării. se găsesc în prima parte a 
acestui clasament... In primul rînd 
este de* subliniat poziția echipelor Di
namo Bacău și Crișana, care au șl re
trogradat.

CLASAMENTUL „ACASA"

acasă și — cu excepția cîtorva — prost 
în deplasare. Dovadă punctajele rea-

1. Petrolul 14 10 3 1 41: 6 23
2. St. roșu 13 11 1 1 37:12 23
3. Știința Cluj 13 10 3 0 30:12 23
4. Farul 13 10 2 1 33:10 22
5. Știința Timișoara 13 9 3 1 26: 9 21
6. Steaua 13 9 3 1 38:21 21
7. Dinamo București 14 841 31:13 20
8. U.T.A. 14 9 2 3 33:15 20
9. C.S.M.S. 14 7 6 1 29:15 20

IO. Crișana 14 9 2 3 27:14 20
11. Rapid 14 9 1 4 33:19 19
12. Dinamo Bacău 14 6 5 3 23:12 17
13. Progresul 13 6 5 2 24:19 17
14. Minerul 13 4 6 3 14: 9 14

CLASAMENTUL IN DEPLASARE

1. Dinamo București 13 6 5 2 15:12 17
2. Steaua 14 4 5 5 20:21 13
3. Progresul 14 4 2 8 21:30 10
4. Rapid 13 1 6 6 19:27 8
5. Știința Timișoara 14 2 4 8 15:30 8
6. Farul 14 2 2 10 15:28 6
7. C.S.M.S. 13 1 4 8 15:38 6
8. Știința Cluj 14 1 4 9 12:32 6
9. Dinamo Bacâu 13 3 0 10 9:30 6

10. U.T.A. 13 1 3 9 14:34 5
11. St. roșu 14 1 3 10 11:32 5
12. Petrolul 13 0 4 9 5:24 4
13. Crișana 13 0 3 10 7:33 3
14. Minerul 14 0 0 14 10:57 0

Așadar, toate echipele joacă bine

9. Unirea Minăstirea 30 9 9 12 48:51 27
10. Locomot iva Fetești 30 10 7 13 34:48 27
11. Victoria Lehliu 30 12 3 15 47:65 27
12. Avîntul Slobozia 30 11 5 14 51:73 27
13. Voința Urziceni 30 9 4 17 34:61 22
14. Dunărea Zimnicea 30 9 4 17 33:66 22
15. Spicul Cacaleți 30 9 3 18 29:55 21
16. Flacăra Videle 30 8 4 18 31:57 20

STAN CRISTEA — coresp.

...HUNEDOARA

Tot în ziua de 7 iulie a luat sfîrșit 
și campionatul regiunii Hunedoara. E- 
chipele Victoria Călan și Minerul 
Deva au terminat pe primele două 
locuri promovînd astfel în categoria C. 
De remarcat turul de forță reușit de
echipa Retezatul Hațeg, care cîștigind
ultimele trei meciuri a săltat de pe 
locul 16 pe locul 13 salvîndu-se de la 
retrogradare. Iată clasamentul final :

1. Victoria CâLm 30 18 9 3 66:21 45
2. Minerul Deva 30 20 3 7 81:33 43
3. Siderurg. Huned. 30 16 6 8 49:30 38
4. Minerul Vulcan 30 16 1 13 58:50 33
5. Aurul Brad 30 14 3 13 65:47 31
6. Parîngul Lonea 30 12 6 12 48:47 30
7. Minerul Aninoasa 30 11 7 12 50:51 29
8. Jiul II Pelrila 30 11 7 12 40:49 29
9. Sebeșul Sebeș 30 12 4 14 50:60 28

10. C.F.R. Simeria 30 H 5 14 56:56 27
11. Minerul Ghelar 30 11 4 15 53:58 26
12. Constructorul Huned. 30 9 7 H 42:61 25
13. Retezatul Hațeg 30 9 7 14 42:73 25
14. Dacia Alba 30 10 5 15 37:71 25
15. Dacia Orăștie 30 10 4 16 50:60 24
16. C.F.R. Teiuș 30 9 4 17 55:65 22

N. SBUCHEA coresp.

Mîine. 19 iulie are loc o nouă tra
gere specială Loto-central.

Pe lingă premiile obișnuite în bani, 
la această tragere se acordă, dintr-un 
fond special, suplimentar : autoturis
me „MOSKVICI", excursii în U.R.S.S., 
motociclete, televizoare, frigidere, 
magnetofoane și multe alte premii.

Rețineți 1 Șanse multiple de ciștig ! 
AZI, ULTIMA ZI în care mai puteți 
juca

§
«35

lizate, comparate între ele. Asta în 
ciuda faptului că de multe ori, echi
pele se înarmează cu diferite tactici 
speciale, defensive, atunci cînd joacă 
afară. în realitate însă (lucru dovedit 
de cele cîteva excepții) ceea ce con
tează este tot pregătirea și îmbunătă
țirea calitativă a jocului, precum și 
buna organizare a lui.

Dar, constatări șl comentarii pe 
marginea clasamentelor de mai sus, se 
pot face multe. Lăsăm această plă
cere cititorilor noștri.

ȘTIRI...
ȘTIRI...

PROGRAMUL DE DUMINICĂ
DE PE STADIONUL „23 AUGUST"

Duminică 21 iulie se dispută pe 
stadionul „23 August" din Capitală 
un interesant cuplaj fotbalistic, care 
programează finala campionatului re
publican de juniori și finala Cupei 
R.P.R.

Jocurile se vor disputa astfel : 
ora 15,15 : Dinamo București — Farul 
Constanța (juniori) ; ora 17,30 : Petro
lul Ploiești — Siderurgistul Galați 
(finala Cupei R.P.R.).

în urma verificării calculului vîrs- 
tei medii a echipelor de juniori Farul 
Constanta și Crișana Oradea, s-a 
constatat că echipa constănțeqnă este 
mai tlnără decit cea orădeană cu două 
luni și patru zile. Din acest motiv s-a 
calificat pentru finală Farul Constanța 
și nu Crișana Oradea, cum se anun
țase inițial.

AZT LA BRAȘOV : STEAGUL 
ROȘU — ZENITH LENINGRAD

Echipa Zenith Leningrad își începe 
azi turneul în țara noastră, jucînd Ia 
Brasov, cu Steagul roșu. întîlnirea 
va fi condusă de arbitrul grec G. 
Pelomis. Duminică oaspeții joacă la 
Iași, cu C.S.M.S.

TURNEUL ECHIPEI
STEAGUL ROȘU ÎN U.R.S.S.

După cum am mai anunțat, echipa 
Steagul roșu Brașov va întreprinde 
luna viitoare un turneu de trei jocuri 
în U.R.S.S. Iată programul acestui 
turneu : 9 august, cu Trud Voronej ; 
13 august, cu Dinamo Kiev ; 16 august, 
cu S.K.A. Rostov.

ALTE ÎNTÎLNIRI INTERNAȚIONALE

Alte trei echipe romînești vor sus
ține întîlniri peste hotare, după cum 
urmează : U.T.A. în R.S.F. Iugoslavia 
(la începutul lui august), C.S. Mureșul 
Tg. Mureș în R.P. Bulgaria (1—18 
august)- și Știința Timișoara în R.P. 
Polonă (în septembrie).

SELECȚIONATA HANOI 
JOACĂ LA TÎRGOVIȘTE

Selecționata orașului Hanoi își con
tinuă turneul în țara noastră. întâl
nind duminică 21 iulie, la Tîrgoviște, 
pe Metalul din localitate.

PREMIILE
ÎNTREG) Șl SFERTURI EA TRAGEREA 
LOTO-CENTRAL DIN 12 IULIE A. C.

Premiul special B: 1 x 23.626 lei ; 
Special C : 2 x 5.250 lei și 1 x 1.312 
lei ; Categoria I : 2 x 28.875 lej și
1 x 7 218 lei; Categoria a Il-a :
5 x 10.828 lei și 4 x 2.707 lei ; Cate
goria a III-a : 16 x 4.050 lei și
6 x 1.012 lei ; Categoria a IV-a : 
18 x 3.081 lei și 20 x 770 lei ; Cate
goria a V-a : 49 x 1.181 lei și 44 x 
295 lei ; Categoria a Vl-a : 69 x 902 
lei Și 38 x 225 lei ; Categoria a Vil-a: 
108 X 552 lei și 81 x 138 lei; Categoria 
a VIIl-a : 122 x 474 lei și 110 x 118 
lei.

Tragerea următoare, tragere spe
cială, va avea loc la 19 iulie a. c. la 
Mangalia.

PRONOEXPRES
La concursul Pronoexpres nr. 29 din 

17 iulie 1963 au fost extrase din urnă 
următoarele numere :

8 28 49 34 20 42
Numere de rezervă : 18 41
Fond de premii : 373.007 lei.
Tragerea următoare va avea loc în 

ziua de 24 iulie 1963, la Predeal.
Termen de contestație 7 august 1963.

Bubiică redactată de Loto—Pronosport

Moment dintr-o spectaculoasă întrecere de volei

Majoritatea cluburilor sportive din 
Capitală au luat măsurile necesare 
pentru organizarea în bune condi- 
țiuni a etapei raionale a Spartachiadei 
de vară a tineretului. Astfel, sportivii 
asociațiilor din raionul Nicolae Băl- 
cescu (clubul Unirea) se întrec, în 
aceste zile, la haltere, tir, volei, fot
bal, popice, handbal etc. La haltere, 
concursurile s-au desfășurat pe două 
grupe de asociații. In prima grupă, 
cele mai bune rezultate au fost obți
nute de I. Pavel și V. Nache (Danu
biana), O. Brădețeanu (Mistrețul). 
Din grupa a Il-a s-a remarcat în mod 
deosebit forjorul E. Ghisă (Autobuzul), 
care a ridicat 95 kg. Rezultate bune 
au obținut și M. Dragomir (IRA 3>, 
D. Militaru (IRA 6) etc.

In semifinalele de volei s-au califi
cat echipele asociațiilor Dîmbovița, 
Constructorul, Autobuzul, Energo-re- 
parații, Spitalul nr. 9, I.M.I.R., I.T.B. 
Lînăriei, I.T.M. (la băieți) și Dîmbo
vița, Flora, Firul Alb și Vișcoza (la 
fete). La handbal, 3 echipe (Talpa, 
Electrificarea și Fabrica de chibrituri), 
cîștigătoare în întrecerile pe grupe 
de asociații, își dispută titlul de cam

—■ i □ i u =—j
Campionatele i*epublicane ediția 1962-1963.

Se cunosc echipele finaliste
Așadar, după aproape un an de zile 

de întreceri viu disputate se cunosc 
echipele finaliste ale campionatelor re- 
publicane^ ediția 1962—1963. Avînd o 
frumoasă comportare și în etapa a Il-a 
a fazei interregionale — penultimul act 
al acestei importante cpmpetiții — for
mațiile Voința Constanța, Voința Plo
iești, C.F.R. București, Vpința Cluj, 
Voința Tg. Mureș, C.S.M. Reșița (fe
minin), Ardeleana Alba Iulia, Olimpia 
Reșița, Unirea Roman, Petrolul Plo
iești, M.M.C M București și Voința Tg^ 
Mureș (masculin) au reușit să rămînă 
în cursa pentru cucerirea celor două 
titluri.

Merită subliniat faptul că Voința 
Constanța și Olimpia Reșița, actuale 
campioane ale țării, și-au apărat, pînă 
în prezent, cu dîrzenie, titlurile. Ar
deleana Alba Iulia și echipele femi
nine Voința Ploiești și C.S.M. Reșița 
participă pentru prima oară într-o fi
nală pe țară. Dacă jucătoarele ploieștene 
și-au obținut acest drept depășind pu
ternica formație Hidromecanica Brașov, 
care în prima etapă a fazei inter
regionale a scos din luptă pe fosta 
campioană a țârii, Unirea București, 
în schimb sportivele din Reșița s-au 
calificat cu concursul... adversarelor 
lor. Ce s-a întîmplat. Deși învingă
toare în meciul desfășurat duminică 
la Oradea (Voința—C.S.M Reșița 
2294—2170 p. d.) echipa orădeană nu va 
participa totuși la finală. De ce? Prima 
jucătoare a formației gazde, .Viorica 

pioană raională a Spartachiadei d® 
vară.

întrecerile se desfășoară intr-o 
atmosferă de însuflețire ș: in cadrul 
clubului sportiv Progresul. Sportivii 
din raionul V. I. Lenin au începui 
concursurile la tir, atletism, fotbal»' 
volei, popice șj handbal. La tir. echi
pele asociațiilor Proiect—București 
(cu 210 p.), I.C.A.R. (cu 186 p.) și Vul
can (cu 185 p.) au învins in întrece
rile pe grupe de asociații.

La clubul sportiv Gloria (raionul 
1 Mai) s-a încheiat disputa trăgători-» i 
lor. Câștigătorii sint reprezentanții 
asociațiilor Forestierul (fete) și A.S.Ti, 
(băieți). La volei s-au remarcat pir. 
în prezent jucătorii de la Forestierii» 
I.C.S.E. și A.S.T. iar la foitei cei de’ 
la Colorantul, A.M.I.T. și A.S.T Con
tinuă să se dispute concursurile da 
natațle, atletism, haltere etc.

Sportivii participanți la actuala e—' 
tapă a Spartachiadei de vară a tine-1 
retului se întrec cu entuziasm pentru) 
obținerea unor rezultate cît mai fru— ' 
moașe. Merită relevată preocuparea 
majorității cluburilor sportive raio
nale din București în vederea unefj 
bune organizări a competițiilor.

Măstan a venit pe arenă cu întîrziere, 
fiind înlocuită cu o coechipieră de pe 
alt loc. Arbitrul clujean C. Beke a ad
mis această schimbare, deși era nere
gulamentară. Antrenorul reșițe.an C.; 
lv. dache a făcut contestație. Conform 
articolelor 17, 19 și 20 din regulamen
tul jocului de popice, în care se spe
cifică faptul că ordinea intrării pe, 
pistă este obligatorie, biroul F.R P ș. 
admis contestația, anulînd rezulta
tul echipei din Oradea și suspending 
pe un an de zile pe arbitrul C. Beke^

Finala echipelor feminine are loa 
sîmbătă și duminică la Reșița, iar cea 
masculină între 26—28 iulie la Șibiu«j

TR. JOANITESCU

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

SIDERURGISTUL GALAȚI, finala Cv.pel 
R.P.R. și DINAMO — FARUL CONSTANȚA, fi
nala campionatului de juniori al R.P.R., de 
duminica 21 iulie a.c. pe stadionul „23 Au
gust", biletele se pun în vînzare începînd 
de azi la casele obișnuite : str. Ion Vidu, 
Pronosport calea Victoriei nr. 2, C.C.A. bd 
6 Martie, stadicanslo .,-3 August", Repu
blicii, Dinamo și Giulești.



Rezultate de valoare în întîlnirea atletică 
Balcani-Scandinavia

(Urmare din pag. 1)

metri. Așa a cîștigat Salonen, eu fiind 
nevoit să mă mulțumesc cu locul doi 
și cu cel mai hun rezultat al meu din 
acest sezon*. Remarcabil timpul lui Ba- 
rabaș, la numai 0,6 sec. de norma olim
pică prevăzută pentru 1963. 10 000 M : 
1. Benum (S) 29:47,6 ; 2. Lupu (B) 
29:18.8: 3. Kuha (S) 29:42,2; 4. Iva- 
novici (B) 29:42,2; 5. Saban (B)
.30:05,6 A fost cea mai disputată probă 
din prima zi, încheiată cu un sprint de 
dxjală frumusețea, pe ultimii 300 m. Ma
joritatea cursei a fost condusă de iu
goslavul Ivanovici, nordicii mulțumin- 
'du-se să o „puncteze*■ cu tentative de... 
ruperi. De fiecare dată micul pluton s-a 
regrupat, astfel că la finiș au fost pre- 
renfi patru alergători. Cu 300 m înain
tea sosirii, norvegianul Benum a reușit 

scape de sub supravegherea celor
lalți și să-și asigure un avans de vreo 
30 de metri. Ovidiu Lupu a pornit pu
ternic în urmărirea Iui și, dacă ar fi fă
cut-o ceva mai devreme, victoria nu i-ar 
fi scăpat, deoarece Benum a terminat 
foarte greu. Lupu și-a realizat .un fru
mos record personal. 110 M GARDURI j

Din bazinele de inot
MARKOV : F. Iakovleva 1:12,4 pe 

100 m fluture.
COPENHAGA: Kirsten 2:35,5 pe 200 

m spate.
BERLIN : Ursula Brunner 1:04,4 pe 

100 m liber, 5:01,5 pe 400 m liber și 
5:48,1 la 400 m mixt ; Jacobsen 57,2 pe 
100 m liber.

LOS ALTOS. O ștafetă masculină a 
clubului Sania Clara formată din Clarek, 
Schollandcr, Townsend și Schoenemann a 
stabilit un nou record mondial în. pro- 
4»a de 1x100 m liber cu timpul de 
3:39,9 In aceeași probă, o ștafetă femi
nină alcătuită din T. Stickles, P. Watson, 
fC. Haines și De Varona ai înregistrat 
timpul de 4:09,3.

PR4GA: Wilem Protschke 18:49,3 
la 1560 m liber (nou record).

HELSINKI.: Matti Kasvio 2:18,4 la 
200 m fluture (nou record).

MOSCOVA: Corman 4:27,8 pe 400 
m liber (nou record unional); Kuzmin 
2:17.4. Bure 2:20,3 și Kalosin 2:24,0 
la 200 m fluture.

ROMA: Paola Saini b.04,4 pe 100 m 
Jibei.
j GLENDALE: Carolyn House 19:35,2 
iți Lynn Chambers 19:45,0 pe 1500 tn 
(liber.

Campionatul internațional feroviar Ia polo pe apă
I KARL MARX STADT IT (prin 
4e4efon). Au luat sfîrșit jocurile de 
polo desfășurate în localitate în câ- 
Idrul campionatului internațional fe
roviar Întîlnirea „cheie", care avea 
Bă desemneze echipa cîștigătoare, s-a 
(disputat între formațiile RD. Ger
mane și U.R.S.S. și a luat sfîrșit cu 
lin rezultat nedecis : 4—4. Poloiștii 
(din R.D. Germană au ocupat primul 
loc în clasament.

In ultimele două jocuri echipa R.P. 
IRomîne a pierdut cu 7—6 în fața 
R.D Germane șl a terminat Ia egali
tate cu formația R.P. Bulgaria (2—2). 

IlAlte rezultate : R.P. Bulgaria — 
liplanda 8—2 ; U.R.S.S. — Olanda 8—1. 
I Clasament : 1. R.D. Germană 9 p;

r

APROXIMATIV 1600 do sportivi am 13 
|ârl și-au anunțat participarea la Jocu- 
riie Mediteraneene, care urmează să se 
desfășoare în orașul italian Neapole, între 
2i și 29 septembrie. Printre aceștia se, afla 
sportivi din Franța, Tunisia. Maroc, Ita
lia, Grecia, Spania, R.A.U., Siria, Iugo
slavia, Turcia focurile Mediteraneene cu
prind întreceri la 15 ramuri sportive, prin
tre care : fotbal, gimnastica, atletism, box, 
natație, baschet, tenis, tir etc.

DUPĂ o absență de cinci ani, un porum
bel călător aparțluînd columbofilului Wer
ner Resch din R. D. Germana, s-a întors 
la .casa" lui din orașul Lauscha. El fu
sese „lansat" cu prilejul unei. Întreceri co
lumbofile la Budapesta în anul 1958 și de 
atunci a dispărut.

ZIARELE americane scriu că antrena
mentele boxerului american de categorie 
grea Floyd Patterson în vederea meciului 
pentru titlul mondial pe care urmează să-l 
susțină la 22 iulie în orașul Las Vegds 
cu actualul campion al lumii, Sonny Lys- 
ton, au fost întrerupte zilele trecute de un 
„incident" cu un deznodămînt hazliu; In 
timp ce Patterson făcea cîteva .reprize" 
in ring, suporterii lui qu recunoscut prin
tre spectatori pe jack Nilon. managerul lui 
Liston.. Ni Ion era cît pe ce să tie luat la 
bătaie și a reușit să scape numai rupînd-o 
la fugă.

CONGRESUL federației Internaționale da 
tenis de cîmp întrunit ia Paris a hotârît

1. Marsellos (B) 14,6; 2. Weum (S) 14,7;
3. Petrusici (B) 14,8; 4. Asiala (S)
14,8; 5. Gul.dbrandsen (S) 14,9; 6.
Macovei (B) 14,9. Luînd un start bun 
și avînd o remarcabilă ritmicitate în 
trecerea gardurilor grecul Marsellos a 
adus Balcanilor singura victorie din 
ziua L 4x100 M : 1. Scandinavia 41,3 ;
2. Balcani (echipa Bulgariei) 41,6; 
LUNGIME: 1. Eskola (S) 7,73; 2. Ste- 
nius (S) 7,62; 3. Ilartikainen (S) 7,42;
4. Tonev (B) 7,42 ; 5. Popovschi (B)
7,38; 6. Calnicov (B) 7,25; ÎNĂLȚI
ME: 1.- Pettersson (S) 2,09; 2. Nilsson 
(S) 2,06; 3. Porumb (B) 2,06; 4. 
Spiridon (B) 2,06 ; 5. Helleh (S) 2,06; 
6. Andjelkovici (B) 1,95. O luptă foarte 
interesantă și echilibrată care a reținut 
mult timp atenția spectatorilor. Consem
năm comportarea lui Porumb și, în spe
cial, a lui Șpiridon. SULIȚĂ : 1. Nevaia 
(S) 86,63 — nou record finlandez. (Ăl 
doilea rezultat din istoria probei); 2. 
Pedersen (S) 75,55; 3. Miletici (B) 
75,08 ; 4. Rasmusen (S) 72,80; 5. Pie- 
rakos (B) 72,67 ; 6. Dicev (B) 71,54. 
CIOCAN : 1. Strandli (S) 61,78; 2.
Krogh (S) 61,11; 3. Drăgulescu (B) 
60,98; 4. Asplund (S) 60,73 ; 5. Bezjak 
(B) ; 6. Rășcănescu (B).

ZIUA A H-a
200 M: 1. Bunaea (S) 21,7; 2. Jurcă 

(B) 21,9; 3. Althoff (S) 22,0; 4. Zam- 
firescu (B) 22,1 ; 5. Traikov (B) 22,2 ; 
6. Strand (S) 22,3. O cursa frumoasă 
în care Jurcă a luptat din răsputeri 
pentru victorie. 800 M ; 1. Salonen (S) 
1:49,6; 2. Niemală (S) 1:49,9; 3. Va- 
moș (B) 1:51,5; 4. Solberg (S) 1:51,6;
5. Spasov (B) 1:52,3 ; 6. Anghelov (B)
1:53,4. Cei doi finlandezi, indiscutabil' 
mai buni, au obținut o victorie clară. 
5 000 M: 1. Dalkilik (B) 14:02,2 — 
nou record turc ; 2. Barabaș (B) 14:02,4 
— nou record romîn; 3. Saloranta (S) 
14:03,0; 4. Cervan (B) 14:09,6; 5. Fu- 
glem (S) 14:23,0; 6. Karlsson (S)
15:00,4 . Ca și proba de 10 000, din 
ajun, întrecerea fondiștilor a prilejuit 
o luptă foarte dîrză cu un finiș im
presionant. MARATON : 1. Pistinen (S) 
2.26 :30,0 ț 2. Mustapiei (B) 2.27:04,6 ;
3. Salskka (S) 2.29:19,0; 4. Oxanen 
(S) 2.31:31,4; 5. Mihalici (B) 2.32:44,2; 
Matievici (B) — abandonat ; 400 MG; 
l. Rintamaki (S) 51,9; 2. Guldbrardsen 
(S) 51,9; 3. Ehoniemi (S) 52,2; 4.
Skourtis (B) 52,8; 5. Tabakov (B) 
53,5; 6. Matici (B) 53,5; 3000 M OBST.: 
1. Siren (S) 8:39,4; 2. Span (B) 8:39,4;
3. Persson (S) 8:39,8; 4. Dăndărău (B)

2. U.R.S.S. 8 p ; 3. R.P. Romînă 6 p ;
4. R.P. Bulgaria 5 p ; 5. Olanda 2 p ;
6. Franța Op.

Turneul poloiștilor noștri
în U.R.S.S.

MOSCOVA 17 (Agerpres). -
Continuîndu-și turneul în U.R.S.S., 

echipa de polo pe apă a R. P. Ro
mine a întîlnit marți la Kiev repre
zentativa R.S.S. Ucrainene. Meciul 
s-a terminat cu rezultatul de 2—1 
(0—0; 1—0; 1—0; 0—1) în favoarea
sportivilor sovietici. Punctul echipei 
rom ine a fost înscris de Culineac.

sft admite ca membtfl, cu drepturi depline, 
federafia najlonalâ din Sudan. De asetne- 
nea, au fost admise ca membre asociate, 
federațiile din Afganistan, Algeria. Cam- 
badgia. Jamaica și Malaya.

DUBLUL campion olimpic în proba de a- 
runcarea discului, A. Oerter, va fi indis
ponibil Ia actualul sezon sportiv tntrucît, 
supus la un control medical, s-a constatat 
că suferă de o deplasare de... disc I

FEDERAȚIA Internațională de natație a 
holărîi că la viitoarea ediție a Jocurilor 
Olimpice de vară căpitanii echipelor de 
polo pe apă participante vor avea drep
tul să aleagă pentru a f! folosite în joc 
intre mingile din piele sau mingile din 
material plastic.

PATRU Jucători negri de fotbal ameri
can, membri ai echipei .Oakland Raiders’, 
au anunțat că nu vor participa la turneul 
care urmează să se desfășoare luna vi
itoare în orașul Mobile (statul Alabama), 
în șemn de protest împotriva discriminării 
rasiale existente în acest stat. Unul din 
acești Jucători, Fred Williams, a declarat: 
.Nu vrem să jucăm într-o regiune unde ne
grul nu poate să ia masa sau să doarmă 
acolo unde îi place’.

IN FAȚA unui tribunal din Neapole s-a 
Judecat procesul intenta» unui grup de 20 
persoane acuzat® de tulburări pe stadio
nul orașului în timpul meciului desfășurat 
la 28 aprilie intre echipele FC Neapole șl 
FC Modena. După cum se știe, în urma 
incidentelor, peste 40 de persoane au fost 
grav rănite, fiind internate in spital. Tri
bunalul a condamnat pe spectatorii bâtă- 
ioși la închisoare pe termene între 10 șl 
12 luni fiecare.

8:52,8 — rec. personal; 5. Garamihai 
(B) 8:53,4 — rec. personal; 6. Gustafs- 
son (S) 9:09,2 A fost proba cea mai 
disputată din întreg concursul, încheiat 
cu rezultate remarcabile. 4x400 M: 1. 
Scandinavia 3:13,8; 2. Balcani 3:14,7; 
TRIPLU: 1. Ciochină (B) 15,87; 2. Ta- 
minen ('S) 15,77; 3. Gurgușinov (B) 
15,61; 4. Patarinski (B) 15,51; 5.
Ruuskanen (S) 15,38; 6. Bergh (S) 
15,28. Recordmanul nostru a realizat o 
frumoasă victorie internațională în com
pania unor adversari redutabili. PRĂ
JINĂ: 1. Nikula (S) 4,85; 2. Nystrom 
(S) 4,76;’ 3. Laitinen (S) 4,60; 4. Leșek 
(B) 4,40; 5. Hlebarov (B) 4,40; 6. 
Hristov (B) 4,20. Renumiții săritori
finlandezi au repurtat o victorie comodă 
cu rezultate bune. GREUTATE: 1. Si- 
moia (S) 17,56; 2. Tomașovici (B) 
17,38; 3. Kutinas (S) 17,26; 4. Barî- 
sici (B) 17,22; 5. Yrjola (S) 17,22; 6. 
Joeovici (B). DISC: 1. Haugen (S) 
53,12; 2. Haglund (S) 52,99; 3. Reppo 
(S) 52,50; 4. Radoșevici (B) 52,20;
5. Artarski (B) 51,24; 6. Kounadis (B) 
50,20. DECATLON: 1. M. Kaham* (S) 
7170 p; 2. Thorlaksson (S) 6909; 3.
Socol (B) 6809 p — nou record romîn;
4. Ilaapala (S) 6752 p; 5. Kolnic (B) 
6627 p; 6. Asariotis (B) 6081 p. Tînă- 
rul nostru reprezentant a realizat urmă
toarele rezultate: 100 m - 11,3; lungime — 
6,51; greutate — 12,80; înălțime — 
1,79; 400 m — 51,6; 110 mg — 15,5; 
disc — 44,76; prăjină — 3,40; suliță — 
60,81; 1500 m — 4:27,0.

★

Concurențiî din echipa Balcanilor vor 
evolua j*oi pe stadionul Bislet din Oslo 
în cadrul unei competiții internaționale.

De pe pistele de atletism
PATRU SPORTIVE ROMÎNE ÎN CLA

SAMENTUL CELOR MAI BUNE 
10 ATLETE DIN LUME

PATRU sportive din R.P. Romînă 
figurează în clasamentele celor mai 
bune 10 atlete din lume după prima 
jumătate a anului preolimpic. Io- 
landa Balaș este prima la săritura 
în înălțime, cu rezultatul de 1,88 m, 
Ana Sălăgean pe locul 6 la greu
tate cu 15,99 m, Lia Manoliu pe-locul 
6 la disc cu 53,87 m și Maria Dia- 
conescu pe locul 8 cu 53,30 m la 
aruncarea suliței. Ziarul polonez 
„Przeglad Sportowy" face un clasa
ment și pe țări. In frunte se află 
U.R.S.S. cu 193,5 puncte, urmată de 
Australia — 114 puncte, R.D. Ger
mană 76,5 puncte, R. F. Germană 39 
puncte, R.P. Polonă 32 puncte , R.P. 
Romînă 23 puncte , R.P.D. Coreeană 
19 puncte, Noua Zeelandă, Cuba, 
R.S. Cehoslovacă, R.P. Ungară, 
Franța. . Anglia etc.

VARȘOVIA. —• Cunoscutul atlet 
polonez Jozef Schmidt, recordman 
mondial la. triplu salt, s-a dovedit și 
un excelent concurent la proba de 
săritură în lungime. Recent, el a 
stabilit la Varșovia un nou record 
polonez la această probă cu 7,84 m. 
Antrenorul lui Schmidt a declarat 
ca acesta va putea sări la lungime 
peste 8 m și la triplu salt mai mult 
de 17 m. Tot în concursul de la Var
șovia tînăra atletă Iaroslava Jozwia- 
kowska a corectat recordul R. P. Po
lone la săritura în înălțime, trecînd 
peste ștacheta ridicată la 1,73 m. Un 
rezultat toarte bun — 80,68 m — a 
înregistrat I. Glogovski, la aruncarea 
suIiteL

UN NUMĂR de 523 de sportivi din străi
nătate vor participa la marele concurs pre
olimpic organizat anul acesta în capitala 
Japoniei cu începere de la 11 octombrie. 
După cum s-a anunțat, 349 sportivi au fost 
invitați de organizațiile sportive Japoneze. 
99 vor veni pe cont propriu, iar 75 pe chel
tuiala organizațiilor sportive din țările lor.

PRINTR-O Interesantă experiență, medi
cii au răsturnat părerea potrivit căreia 
oamenii bolnavi de diabet nu au voie să 
practice sportul. Ei au organizat o dificilă 
cursă de schi fond 50 Ikm pentru șase ti
neri suferinzi de diabet. Pe traseu toți con- 
curenții au fost supuși unui riguros con
trol medical. S-a constatat câ toți au su
portat foarte bine efortul solicitat de cursă, 
fără nici o repercusiune asupra stării să
nătății.

O STATISTICA Interesantă : un alpinist 
consumă 5000 de calorii în timpul unei as
censiuni grele, cu o durată de 16 ore; mo- 
tocicliștii consumă în .cursa de 6 zile’ 
cîte 4500 de calorii pe zi, iar un înotător 
care traversează Canalul Mînecii — 10.000 
de calorii.

S-A AJUNS la concluzia că sportul călă
riși a fost cunoscut încă în Grecia antică, 
iar primul tratat despre hipism a fost scris 
de Xenofont (444 î.e.n.). Adevărata artă a 
călăriel își are începuturile în secolul ai 
XVI-Iea, perioadă în car® fa ființă creș
terea organizată a cailor, care, firesc, fa
vorizează și dezvoltarea... călărlei.

Ieri, la Gdansk]

Au început întrecerile 
din cadrai Campionatelor mondiale 

de scrimă
Miercuri au fost inaugurate la 

Gdansk (R. P. Polonă), întrecerile ce
lei de a XVIII-a ediții a Campionate
lor mondiale de scrimă. Protagoniști: 
concurenții în proba individuală de 
floretă.

Cei 72 de trăgători înscriși în com
petiție au fost împărțiți în 12 serii 
de cîte 6. S-au calificat mai departe, 
primii 4 floretiștl din fiecare serie.

Concurînd în seria a V-a, reprezen
tantul nostru I. Drîtnbă a reușit să 
se situeze pe locul I cu 4 victorii,
înaintea trăgătorilor L. Kamuti
(R.P.U.), Cawthorne (Anglia) și
Svendsen (Suedia) care au totalizat
cîte 3 victorii. O comportare bună a 
avut și T. Mureșanu. El a terminat 
pe locul 2 (cu 2 victorii) în seria a 
XII-a, după Midler (U.R.S.S.). Cei
lalți floretiști romîni, L Zilahi și S. 
Foenaru, au fost eliminați.

Iată, în ordine, și cîștigătorii celor
lalte serii : Sveșnikov (U.R.S.S.), 
Magnian (Franța), Rudov (U.R.S.S.), 
Franke (R.P.P.), Okawa (Japonia), 
Parulski (R.P.P.), L. Szabo (R.P.U.), 
Granieri (Italia), J. Kamuti (R.P.U.), 
Barabini (Franța) și Midler (U.R.S.S.).

în turul următor, I. Drîtnbă n-a 
realizat decît 2 victorii. Din aceeași 
serie cu el s-au calificat mai de
parte Șveșnikov (U.R.S.S.), Pecseri

CALI: Santos (Brazilia) 10,1 pe 
100 m — nou record sudanierican și 
cea mai bună performantă mondială 
a anului ; Erica Lopez 24,3 pe 200 m 
— nou record brazilian.

DAYTON : Wilson 24,3 pe 220 yarzl 
femei.

MILANO : Sosgornik (R.P.P.) 18.57 
m la greutate; Begier 55,80 m la disc; 
Ottolina 10,4 pe 100 m ; Jackson (An
glia) 47,7 pe 400 m.

PARTIJOKI : Virkala 10,2 (cu vînt) 
pe 100 m ; Asiala 7,62 m.

STOCKHOLM : Larsson 13:49,2 (nou 
record suedez) și Herrman (R.D.G.) 
13:49,2 pe 5000 m — cele mai bune 
performanțe europene ale anului ; 
Antao 10,5 pe 100 m ; Roelants 8,40,8 
la 3000 m obstacole ; J. Pennel 5,00 
m și Yang 4.90 m la prăjină.

TURKU : Bruce Tulloh 13:57,6 pe 
5000 m.

MINSK: T. Burdinskaia 11,7,
A. Sevțov 10,3 și A. Sirotko 10,4 pa 
100 m.

BRUXELLES : Leopold Marien 14,1 
pe 110 m garduri (record belgian 
egalat).

DUISBURG : W. Reinhardt 4,75 m 
la prăjină (nou record vest-german).

GORKI : B. Kriunov 51,7 pe 400 m 
garduri ; V. Boișov 2,15 m la Înăl
țime ; V. Oskarov 14,3 pe 110 m gar
duri ; Suhanovskaia 55,3 pe 400 m.

KOUVOLA : L. Questad 21,3 pe 
200 m; Matuschewskl 3:43,9 și Salo
nen 3:43,9 pe 1500 m ; Atterberry 51,1 
pe 400 m garduri ; Nevaia 79,34 m 
la suliță.

BERLIN : 110 mg Voigt 14,4 (re
cord egalat); prăjină Preussger 4,77 
m. Laufer 4,60 m ; disc femei Lotz 
54,92 m ; ciocan Lotz 63,33 m, Losch 
63,10 m ; 100 m femei Diel 11,6 (vi
teza vîntului 1,1 m/sec.) ; 800 m Va
lentin 1:48,3.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• în orașul Mexico City s-a dis

putat meciul profesionist de box pen
tru campionatul mondial Ia categoria 
pană dintre Sugar Ramos, deținătorul 
titlului, și șalangerul său nigerianul 
Rafiu King. După 15 reprize Ramos 
a obținut victoria la puncte.

• La Minsk s-a disputat meciul de 
lupte libere dintre echipa R.S.S. Bie
loruse și reprezentativa Finlandei. 
Luptătorii sovietici a« obfinut victoria 
cu scorul de 7'11—112 puncte.

• Echipa turcă de fotbal Genchler 
Birligi, aflată în turneu în U.R.S.S.; 
a jucat la Harkov cu formația locală 
Avangard. Au cîștigat gazdele cu 
scorul de 2—0 (1—0).

• Federațiile de baschet din U.R.S.S. 
și Spania au căzut de acord asupra 
datelor la care echipele TSKA Mos
cova șl Real Madrid își vor disputa 
finala „Cupei campionilor europeni". 
Primul meci va avea loc la 23 iulie 
la Madrid, iar eel de-al doilea la 31 
iulie la Moscova.

(R.P.U.), Courtillat (Franța) și Meltz 
(R.F.G.), Mureșanu a trecut cu bine 
turul II, dar a „căzut" apoi în 16- 
imi unde a pierdut la Hoskyns (An
glia), cu 10—8, după o luptă care a 
entuziasmat spectatorii.

în optimi au rămas următorii flo
retiști : Parulski (R.P.P.), Re vena 
(Franța), Skrudlik (R.P.P.), Magnian 
(Franța), Franke (R.P.P.), Hoskyns 
(Anglia), L. Kamuty (R.P.U.) și Mid
ler (U.R.S.S.).

întrecerile continuă.

SCURTE ȘTIRI EXTERNE
TURNEUL INTERNAȚIONAL 

DE ȘAH DIN R.P. UNGARĂ

CEA DE-A 8-A rundă a turneului 
internațional de șah de la Miscolc 
a fost marcată de numeroase surprize. 
Doi mari maeștri, Szabo și F.llp, au 
fost învinși în partidele cu Forintos 
și Bilek, în timp ce fostul campion 
mondial Mihail Tal a întrerupt în 
poziție mai slabă la șăhistul maghiar 
Lengyel. Tal a jucat cu albele la 
atac, însă a comis o greșeală și la 
întrerupere Lengyel avea șanse de 
cîștig. Maestrul romîn Ghițescu, cu 
piesele negre, a obținut remiză în fața 
lui Dely. Cu același rezultat s-a ter
minat partida Barczay — Bronștein.

Rundele a 9-a și a 10-a din cadrul 
turneului internațional de șah de la 
Miscolc n-au adus schimbări impor
tante în clasament. Fostul campion 
mondial Mihail Tal, după ce a retrș'L 
să scoată remiză partida întreruptă 
cu maghiarul Lengyel, în runda a 9-a 
a cîștigat la Forintos, iar în runda a 
10-a a remizat cu Bronstein. Tal se 
află, neînvins, pe primul loc, cu 6 
puncte. Bilek și Bronstein totalizează 
cîte 7 puncte, Honfi — 6,5 puncte. 
Șăhistul romîn Ghițescu a remizat în 
runda a 9-a ou Bilek și a întrerupt 
partida cu dr. Paoli, disputată în 
runda a 10-a. Ghițescu are 3,5 puncte 
și o partidă întreruptă.

CAMPIONATUL MONDIAL’ 
DE ȘAH PENTRU JUNIORI

Campionatul mondial de șah pentru 
juniori se va desfășura anul aoesla 
intre 13 august și 5 septembrie in lo
calitatea iugoslavă Vrajacka Banj», 
Peste 20 de țări, printre care U.R.S.S., 
R. S. Cehoslovacă, R. P. Romînă, 
Olanda, Suedia, Anglia, S.U.A., Iugo
slavia, Izrael, Austria, au anunțat că 
își vor trimite reprezentanți la această 
mare competiție șahistă.

VOLEIBALIȘTII CEHOSLOVACI 
SE PREGĂTESC

Federația cehoslovacă de volei C 
selecționat in echipa reprezentativă te. 
minină un Iot de 25 jucătoare oare 
se pregătesc pentru marile oompetiții 
ale acestui an : campionatele europene 
de la București și turneul preolimpio 
de la Tokio. Din lot fao parte, printro 
altele, Holubova, Lorenkova, Kaldova, 
Prazanova, Gradkova. Antrenorul 
Kindra a declarat că din aoest tot 
vor fi alese 12 jucătoare pentru 
europene și 11 pentru turneul din 
Japonia.

(Agerpres)

• Echipele de ciclism (pistă) ala 
U.R.S.S. șl Olandei s-au întiinit pe 
velodromul din Amsterdam intr-un 
concurs de verificare în vederea cam
pionatelor mondiale din Belgia. Pro
ba de urmărire pe echipe a fost cîș- 
tigatâ din selecționata sovietică cu 
timpul de 4:40,1. La urmărire in
dividuală a ieșit învingător olandezul 
Avderke — 5:08,1. Tn cursa de viteză; 
pe primul loc s-a clasat Bodnieks 
(U.R.S.S.), urmat de Phakadze 
(U.R.S.S.) și olandezul Van der Trow.

• A doua ediție a turneului in
ternațional de polo pe apă „Trofeul 
Adriatica" se va desfășura intre 15 
și 20 august in trei orașe: Sibenik/ 
Split și Dubrovnik. La turneu vor 
participa echipele selecționate atc ita
liei, R.P. Ungare, S.U.A., R.D. Ger
mane și Iugoslaviei. Prima ediție dis
putată in 1959 a fost cîștigati do 
echipa Iugoslaviei.
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