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Sîmbătă și duminică I

uă finale de campionat 
la ciclism

•i la sfîrșitul acestei săptă- 
ii vom avea o b-ogată activi- 
s competițiouală la ciclism, 
fel, sîmbătă se desfășoară ul
eie întreceri ale campionatului 
contratimp individual, iar du- 

lică dimineața, cei mai buni 
diști din țară își dispută titlul 
campion republican pe acest 
Concursurile au loc pe șose- 
din împrejurimile Capitalei, 

>ă următorul program : sîmbă- 
șoseaua București-Olteni ța,
13, de la ora 16, campionatul 
contratimp individual — 40
seniori ; 30 km juniori cat. 

probă de completare — 15
juniori cat. a Il-a. Duminică, 

ea-ua București-Cîmpina (va- 
ita Buftea), km 7, de la ora 
campionatul republican de 

d — 180 km seniori; 100 km 
tori cat. I ; probă de comple- 
» — 60 km juniori cat. a Il-a. 
i» Aceste două finale de cam- 
lat se întrec cei mai buni ru- 
i din București, Ploiești, Bra- 
, Cluj etc. precum și cicliștii 
î au participat la recentul con- 
s internațional din R. D. Ger- 
iă.

riiinc inccpc la Lugoj

Un interesant concurs hipic
internațional

Foto : A. Crișaa

Aspect de la demonstrația de box organizată duminică la Comtdexul cultural-sportiv studențesc 
da la lacul Tei.

calendarul international al 
^rafiilor de fotbal romină ți 
ană pentru anul 1964 a

nul viitor, la București, meciul de fotbal 
Rominia — Italia

fost trecut un meci Intre repre
zentativele celor două țări. 

Intiinirea se va disputa in 
mai sau iunie, la București.

ALEXANDRU LONGO

icepind de miine se vor 
fășura ta Lugoj, în orga- 
irea asociației sportive Mon- 
.. întrecerile unui interesant 
curs hipic internațional la 
î participă călăreți din echi- 
; Vojvodina-Novi Sad. Alek- 
Dundici-Belgrad și din Io
te noastre republicane de 
ori și seniori.
1 cadrul diferitelor probe 
obstacole vor lua startul 
Stocii sportivi: VOJVODI- 

(juniori) : Miroslav Iokici, 
lam Marinkov, Vladimir 
:ov. Milivoj Nesici, ALEK- 

DUNDICI (seniori) : Mili-
* Slijvar, Slobodan Litme- 
:i, Radomir Dokici ; LO
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Centre de
în orașul

învățare a înotului 
și regiunea Ploiești

Centrele de învățare a înotului 
atrag în fiecare an mii de copii. 
Mulți dintre ei devin prieteni ne» 
despărțiți ai bazinelor, își ridică 
măiestria sportivă, fac să creas
că „rezervele* na laț iei noastre, 
lată motivul pentru care activiștii 
sportivi, consiliile asociațiilor și 
cluburilor acordă o atenție deo
sebită organizării cît mai multor 
centre de învățare a înotului.

Astfel, în orașul Ploiești, sute 
de copii urmează cursurile celor 
patru centre. Acestea funcționea
ză cu rezultate mulțumitoare. Cel 
mai populat este bazinul Uzinei 

Mai*, Aici au învățat să înoa
te, în prima serie, peste 100 de 
copii. Succese frumoase se obțin 
și Ja centrul de învățare a înotu
lui organizat la Rafinăria nr. 1

La bazinul fabricii „Doroban
țul*, instructorul Vasile Oprea se 
străduiește «a micii săi elevi 

Să deprindă cit mai repede prime
le noțiuni de înot. Tov. Stela Nan- 
cu, metodistă în cadrul consiliu
lui regional UCFS, ne-a relatat 
că rezultatele ce se obțin aici sînt 
demne de laudă. „Copiii sînt bu
curoși că au prilejul să învețe un 
sport atit de frumos — ne-a spus 

TUL DE SENIORI AL R.P.R. : 
Gh. Langa, C-tin Vlad, Andrei I 
Costea, Alex. Longo, Emil Ol- 
teanu, Manuela Bogza ; LO
TUL DE JUNIORI AL R.P.R. : 
Anghel Donescu, Eugen Iones- 
cu. Vasile Ionescu, Mircea Sile, 
Costel Stefi, Cornel Ilin, Iolan- 
da Lazăr și Emilia Podaru.

Aceasta este a patra întîlnire 
dintre călăreții noștri și cei iu
goslavi și este o revanșă a 
concursului desfășurat cu cîte- 
va săptâmini în urmă la Novi 
Sad. Un amănunt interesant : în 
programul întrecerilor figurează 
și proba de forță, pentru pri
ma oară în concursurile noastre 
de juniori și tineret.

ea. Tocmai de aceea, nici ei și 
nici instructorul respectiv au pre- i 
cupețesc nici un efort*.

Cel de al patrulea centru de i 
învățare a înotului din orașul ■ 
Ploiești funcționează la bazinul l 
„Lazăr Edeleanu*.. Aci vin zilnic 
peste 50 de copii, împărți li în | 
două grupe. Antrenorul Ovidiu j 
Ionescu pune mult accent pe 
„scurtarea perioadei de acomoda- i 
re cu ceea ce contribuie la |
o temeinică predare a noțiunilor 
de tehnică a înotului.

Centre de învățare au fost or
ganizate și la Clin piua (in trei 
bazine), Moreni, Rm. Sărat, Bu
zău și Schela Berea. In cadrul 
acestora sînt pregătiți viitorii
sportivi, care vor mări numărul I 
membrilor secțiilor de înot ale i- ' 
somațiilor respective. Ei vor aduce, 
desigur, multe succese natal iei 
ploieștene.

AUREL CRIȘAN, coresp.

Turneele finale ale campionatelor 

republicane de juniori la volei
Vineri, sîmbătă și duminică, 

la Brașov, vor avea loc turneele 
finale ale campionatelor repu
blicane de juniori și junioare. 
Vor participa formațiile cam
pioane de zonă. BĂIEȚI : S.S.E. 
II București, S.S.E. Cluj, S.S.E. 
OradeUk S.S.E. Buzău. FETE : 
S.S.E. II București, S.S.E. P. 
Neamț. Știința Alba Iulia și 
Banatul Timișoara.

Rapid București participă la turneul internațional 
de baschet de la Porto San Giorgio

Azi începe la Porto San Gior
gio, in Italia, tradiționalul tur
neu internațional de baschet fe
minin organizat de Sporting 
Club din localitate. Aflat la a 
XlI-a ediție, turneul de la San 
Giorgio se bucură de o valo
roasă participare. Iată, de alt
fel, și numele echipelor care 
se întrec : Spartak Sokolovo 
Praga, Akademik Sofia, Standa 
Milano, P.T.T. Marsilia, Red 
Star Belgrad și Rapid Bucu
rești.

Țara noastră a fost reprezen
tată o singură dată la turneul

Spartacmaaadi
• Asocrafiife spwtrVe LOnfecfia,

La sediul consiliului raional 
UCFS „16 Februarie" sosesc 
zilnic „situații" privind desfă
șurarea întrecerilor Spartachia- 
dei de vară a tineretului. Tre
buie remarcat că, spre deose
bire de alți ani, în prezent ci
frele sînt mult mai mari. La in- 
trecerile primei etape, de exem
plu, s-au prezentat la start 
peste 36 006 de tineri.

După încheierea etapei de 
mase s-a alcătuit și un... cla
sament. S-a ținut seama, bine
înțeles, de numărul sportivilor 
angrenați în întrecere, de re
zultatele realizate de aceștia, 
ca și de organizarea propriu- 
zisă a competițiilor. Asociația 
sportivă Confecția deține un 
loc fruntaș prin numărul mare 
de tineri angrenați in întrecere: 
8700. Pe tinerii de la Confecția 
ii secondează cei din asociația 
Semănătoarea (3600 de partici- 
oanți) și Electra (aproape 1900).

Trebuie remarcat că în raio
nul „16 Februarie", organizarea 
competițiilor sportive și, în ge
neral, munca sportivă se ba
zează aproape exclusiv pe apor
tul activiștilor voluntari.

— Este dificil pentru noi. 
ne spunea zilele trecute preșe
dintele consiliului raional 
UCFS, tov. Fleșariu, să eviden
țiem pe unii sau pe alții dintre 
activiștii noștri voluntari care

Concursul internațional de pentatlon modern 
al R. P. Romine

Duminică va începe în Ca
pitală concursul international 
de pentatlon modem. După cum 
am anunțat, la acest concurs vor 
fi prezente trei echipe de peste 
hotare (Suedia, R.P. Ungară și 
R.S. Cehoslovacă), precum și 
două formații și mai multi cou- 
eurenți individuali din țara noas
tră. Din loturile anunțate, re
ținem numele oîtorva sportivi 
bine cota {i pe plan mondial ca 
Bo Jansson, component al eclii- 

de la San Giorgio și anume 
anul trecut, cînd fosta campioa
nă Rapid a ocupat locul doi, 
fiind întrecută doar de Dinamo 
Moscova cu 58—52. La actuala 
ediție a turneului, Rapid Bucu
rești este hotărîtă să aibă din 
nou o comportare frumoasă, 
care să confirme ascendența 
baschetului feminin din R. P. 
Romină. Din lotul echipei Ra
pid fac parte, printre altele, ju
cătoarele Anca Racoviță, Eva 
Ferencz, Elena Ivanovici, Cor- i 
nelia Gheorghe, Irina Vasi- 
lescu.

Semănătoarea și Electra — fruntașe înhreceri disputate în etapa 
raionala

Toieiul a fost unul dintre sporturile cu start „aglomerat* 
în întrecerile SfXWlach bulei de vară a tineretului din raionul 
Lenin din Capitală, in fotografie, un aspect din zecile de 
meciuri de volei ce au arul loc pe terenul asociației sportive 
Calcan.

au contribuit la realizarea aces
tor succese, deoarece toți au 
merite în buna organizare și 
desfășurare a marii competiții 
sportive de mase. Totuși, consi
derăm că unii dintre activiștii 
noștri obștești, și Îndeosebi Tu

pei Suediei, fruntașă în ierar
hia internațională, Laszlo Foldi 
și Olio Torok (R.P. Ungară) 
și alții.

Concursul de la București va 
fi un bun prilej pentru o nouă 
verificare a gradului de pregă
tire a penta tloniști lor noștri 
fruntași și sperăm că rezultatele 
l-or vor fi mai bune decît cele în
registrate la concurs uni le ante
rioare din acest an. Lotul din 
care vor fi selecționate cele 
două formații ale R.P.R. cuprin
de pe următorii sportivi: Daji
Ionescu, Cristu Lichiar<lQp«t;"^i. 

- cotat»-'Lîchiardopol, Nicolae Ma
rinescu, Gavril Pușcaș, Victor 
Ștefănescu, Constantin Țintea, 
Dumitru Țintea și Gh. Tomiuc.

Iată cum au fost anunțate lo
turile celorlalte echipe: SUEDIA: 
Bjorn Ferm, Bo Jansson, Hans- 
G unna.r Li 1 j m wa II, C la es - U.r ba n 
Lindstrom; R.P. UNGARĂ: Bela 
Sarfalvi, Istvan Moczar, Laszlo 
Foldi, Otto TorSk; R.S. CEHO
SLOVACĂ: Peter Kurhajek, Zol- 
Lan Polak, J. Kosinar, Julius 
Matula.

Prima probă a concursului in
ternațional de pentatlon modern 
al R.P. Romine din acest an — 
scrima — este fixată pentru du
minică dimineață, de la ora 
în sala Floreasca. 

dor Toma (B.T.A.), Ion Popa, 
Ion Ivașeu (Armătura), Nico
lae Diaconu (Fabrica de țiga
rete). Grigore Nadu (T.A.N.E.M.)* 
Radu Pintea (I.C.A.B.), Tudor 
Vasilescu (I.S.E.M.) s-au distins 
in această acțiune.

La întrecerile pe grupe de 
asociații au luat startul 32 de 
echipe de fotbal. 50 de volei (32 
masculine și 18 feminine), 19 
de handbal, iar la gimnastică* 
20 de asociații sportive și-au 
trimis reprezentanții in concurs.

R. C.
(Continuare in pag. a 2-a)

,,AMĂNUNIL“ NEDORITE 
LA ȘTRANDUL TINERELULUI

Duminică, ștrandul Tine
retului a cunoscut atmosfe
ra concursurilor de mare 
amploare. Sute de specta
tori s-au înșirat de-a lun
gul bazinelor in care se des
fășurau de pofi>
și* întrecerile de sărituri din 
cadrul concursului dotat cu 
„Cupa Federației", apbau- 
dînd cu însuflețire pasio
nanta dispută a poliștv-

Note critice

lor, precum și elegantele 
sărituri de la platformă. 
Sportivii, stimulați de pre
zența publicului, au luptat 
cu mai multă însuflețire 
pentru victorie, pentru a 
realiza spectacole reușite.

Din păcate, această plăcu
tă atmosferă nu a fost 
sprijinită de I.E.B.S., între
prindere care se ocupă de 
întreținerea și amenajarea 
bazei sportive de la ștran
dul Tineretului. Citeva 
„amănunte" au făcut ca 
întrecerile să nu se bucure 
de un succes deplin. Ne re
ferim, de pildă, la stația de 
amplificare oare există, dar 
nu funcționează dealt pen
tru anunțarea... încheierii 
zilei de ștrand. Și cit de 
utilă ar fi fost prezentarea 
săritorilor și a poliștilor ale 
căror întreceri au fost viu 
aplaudate...

Tot la capitolul „amănun
te" intră și starea deplora
bilă a plaselor porților de 
polo, rupte, zdrențuite, pre
cum și absența pilniilor la 
multe din dușurile existente 
in ștrand. Ca să nu mai 
vorbim de tribunele mobile, 
a căror lipsă se face din ce 
in ce mai simțită față de 
numărul mereu crescind al 
spectatorilor.

Aflindu-ne de-ab:a la' 
mijlocul sezonului, putem 
spera insă că se vor lua 
măsurile necesare pentru ca 
întrecerile de la ștrandul 
Tineretului să se bucure de 

\ toată atenția cuvenită. Pen
tru aceasta, așteptăm — si 
să sperăm că nu prea mult 
— răspunsul I.E.B.S.-Ul'ui, 
pe' oare-l dorim in primul 
rind prin fapte.

(D. ST.)
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După campionatul feminin

Mai mult antrenament la „izolate**
Nici o echipă în categoria A 

fără formații de rezervă și juniori!

Constatările privind campionatele 
republicane sînț din an în an 
mai îmbucurătoare. Astfel, și ultimele 
întreceri ale actualului campionat 
feminin pe echipe, desfășurate pe 
arena Olimpia din Reșița, au furnizat 
dispute mult mai pasionante ca 
în ediția anterioară (campioana țării, 
C.F.R. București, a fost cunoscută 
de-abia la ultimul schimb), s-au afir
mat elemente tinere și talentate (unii 
au denumit competiția ca o finală a 
tinereții), un sistem nou de populari
zare a rezultatelor parțiale, care i-a 
ajutat pe spectatorii rămași pe din
afară să urmărească îndeaproape 
evoluția jucătoarelor pe pistă și o orga
nizare bună. Dacă majoritatea spor
tivelor celor șase echipe participante 
ar fi realizat rezultate pe măsura 
posibilităților lor, bilanțul finalei pe 
țară ar fi fost în întregime pozitiv. 
Ceea ce ni se pare însă negativ este 
faptul că unii antrenori au căutat să 
explice evoluția slabă a elevelor lor 
invocînd diverse motive. Să discutăm 
puțin despre

Mâine începe Sinaia echipelor
au concurat Florica Lăpușan, Reghina 
Schenker, Ana Nedelescu, Irina Vi
zitiu, Elena Lupescu ș.a., care au reu
șit să depășească, sau să se apropie 
de cifra de 400 p.d. Pe celelalte jucă
toare însă, perfecțiunea arenei le-a

masculine

Un moment fericit: jucătoarele fero
viare au îmbrăcat tricourile de cam
pioane.

DE VINA SA

aceste motive.

FIE NUMAI CĂLDURĂ? Foto: Tr. Ioanâțescu

prezenți la Reșița au fostSpecialiștii
de părere că pistele de joc au fost 
bune. El au pus unele rezultate mai 
slabe pe seama căldurii excesive șl.» 
calității popicelor. După părerea noa
stră, aceste explicații nu sînt valabile. 
De ce 7 Pentru că în aceleași condiții

obligat să lanseze bila drept, să exe
cute corect mișcările. Or, venind de 
pe arene grele, sau obișnuite să im
prime biilei efect, majoritatea jucă
toarelor au obținut rezultate nesatis
făcătoare la „izolate" unde au tras 
multe bile în gol : C.F.R. București 
34 ; Voința Constanța 39 ; C.S.M. Re
șița 43; Voința Cluj 45 ; Voința Tg.

Au fost desemnate campioanele regionale
Sîmbătă și duminică băieții debutează In etapa interregională

Campionatele de calificare Ia bas
chet masculin și feminin se apropie 
cu pași repezi de faza finală. De 
curînd s-au încheiat întrecerile pe 
plan regional, care, în general, s-au 
bucurat de un frumos succes. Au fost 
desemnat-» >•’•urătoarele campioane de 
regiuni, la băieți : Brașov,
Dinamo II Oradea, Voința Satu 
re. Aurul Brad, Constructorul Arad, 
Metalul „7 Noiembrie" Craiova, A.S.A. 
Cluj, Petrolul Ploiești, Progresul Ră
dăuți, Constructorul Iași, Voința Tg. 
Mureș; la fete: ** " ~
Spartac Salonta, 
diala Satu Mare, 
Craiova, Voința 
venesc, Institutul 
ința Tg. Mureș.

Din această 
păcate, campioanele 
geș, Bacău, București, Dobrogea, 
lăți (băieți și fete) și Ploiești (fete). 
Absența lor se datorește în primul 
rînd comisiilor de specialitate, care 
nu s-au preocupat de organizarea în
trecerilor pe plan regional, deși re
gulamentul campionatelor de califi
care prevede că la un campionat re
gional pot participa chiar numai trei 
echipe. Neorganizarea campionatelor 
acestor regiuni trebuie să formeze, 
pentru consiliile regionale respective, 
obiectul unor serioase analize mai 
ales că este vorba și de unele loca
lități care au avut sau au echipe

re
ia 
de 
in-

Mureș 45 ; Voința Ploiești 56. Aceste 
cifre recomandă urgent un antrena
ment intens la „izolate", unde trebuie 
urmărită rezolvarea unor figuri 
precizia la popicele mărginașe.

DUBLU SUCCES

Și

com-Jucătoarele care au avut o 
portare frumoasă au reușit să se ca
lifice și în finala campionatului indi
vidual. Iată-le : 1. FI. Lăpușan (C.F.R. 
Buc.) 423 p.d. ; 2. Irina Vizitiu (Voința 
Cluj) 413 ; 3. Reghina Schenker (Vo
ința Tg. Mureș) 413 ; 4. Ana Nedelescu 
(Voința 
(C.F.R.
(Voința 
(Voința 
(C.S.M. 
(C.S.M. 
ința Cluj) 385.

Ploiești) 406 ; 5. El. Lupescu 
Buc.) 396 ; 6. Maiia Petriu 
Constanța) 393 ; 7. El. Gyarfas
Cluj) 391 ; 8.
Reșița) 389 ; 9.

Reșița) 387 ; 10. Ana Rau (Vo-

Maria Petrin

Maria Stanca 
El. Eremia

FINALA ECHIPELOR MASCULINE

Vineri, sîmbătă și duminică are loc 
pe arena Electrica din Sibiu finala 
campionatului masculin. își dispută 
întîietatea echipele Ardeleana Alba 
Iulia, Olimpia Reșița, Unirea Roman, 
Petrolul Ploiești, M.M.C.M. București 
și Voința Tg. Mureș.

TR. IOANIȚESCtȚ 1

Luceafărul Brașov, 
A.S.A. Cluj, Mon- 
S.S.E. Deva, S.S.E. 
Cimpulung Moldo- 
Pedagogic Iași,

listă lipsesc, 
regiunilor

Sti

din 
Ar- 
Ga-

în categoria A (Bacău, Constanța, 
Galați și Ploiești).

După încheierea campionatelor 
gionale, fruntașele vor participa 
următoarea etapă a campionatelor 
calificare și anume la întîlnirile
terregionale, în cadrul zonelor alcă
tuite astfel, la băieți, ZONA I: Trac
torul Brașov, A.S.A. Cluj, Dinamo II 
Oradea, Voința MaF*? •—ZGNÂ
A II-A: Aurul Brad, Constructorul 
Arad, Metalul „7 Noiembrie" Cra
iova, Petrolul Ploiești; ZONA A 
III-A: Progresul Rădăuți, Construc
torul Iași ; ZONA A IV-A : S.P.C, 
București (campioana orașului Bucu
rești), Voința Tg. Mureș ; fete, ZO
NA I : A.S.A. Cluj, Luceafărul Bra
șov, Spartac Salonta, Mondiala Satu 
Mare; ZONA A II-A: S.S.E. Deva, 
S.S.E. Arad, S.S.E Craiova ; ZONA 
A III-A: Voința Cîmpulung Moldo
venesc, Institutul Pedagogic Iași ; 
ZONA A IV-A: Mătasea Dudești 
(campioana orașului București), Ști
ința Tg. Mureș.

Primele jocuri vor avea Ioc chiar 
Ia sfirșitul acestei săptămîni (27— 
28 iulie), cînd echipele 
vor disputa meciurile 
în următoarele orașe ;
I), Brad (zona a II-a), 
na a IlI-a), București (zona a IV-a). 
Fetele vor susține primele meciuri la 
3 și 4 august.

masculine își 
primei etape 
Cluj (zona 
Rădăuți (zo

Analizînd lipsurile constatate în ul
tima ediție a campionatelor republicane, 
F. R. Handbal a luat o serie de măsuri 
menite să contribuie la dezvoltarea ac
tivității handbalistice la noi în tară. 
Multe din aceste măsuri se referă la echi
pele angajate în prima categorie. In pri
mul rînd se impune obligativitatea trecerii 
unor norme de control. Astfel, înainte de 
începerea turului noului campionat re
publican, fiecare jucător din categoria 
A este obligat să treacă următoarele 
probe : 60 m plat, 800 m plat, săritură 
in lungime (cu elan și de pe loc), a- 
runcarea mingii la distanță (cu dan 
de 3 pași) și un exercițiu tehnic.

Sportivii care nu vor trece aceste 
probe nu vor avea drept de joc în cam
pionat. Toate secțiile de handbal cu

echipe în prima categorie vor trebui 
trimită federației de specialitate rez 
țațele concursurilor respective cu i 
puțin 10 zile înaintea începerii ca 
pjonatului.

La fel dc importantă ni se pare 
altă măsură luată de federația de sț 
cialitate, care cere tuturor echipelor 
categoria A să se prezinte în anul co 
peti(ional 
zerve, ce 
șenesc și 
trebui să 
publicau, 
noastre fruntașe vor trebui să se ocu 
cu mai multă seriozitate de crește: 
tinerelor elemente și, de asemenea, i 
trebui să acorde o atenfie sporită sel 
tiei sportivilor.

1963/1964 
va activa 
o echipă 
participe 

Astfel,

cu o echipă de 
în campionatul o 
de juniori, care 
în campionatul 
antrenorii echipe

Așa ne apârâm șansele?
Campionatele de calificare la volei 

sînt în plină desfășurare. Cele mai 
multe dintre echipe se străduiesc să 
ofere spectatorilor un volei de cali
tate și implicit să obțină rezultate 
care să le asigure un loc fruntaș în 
clasamentul grupei. Sînt, în schimb, 
formații care prin comportarea lor

Gelu Păun (Progresul) și Ion Teodorescu (Bere Grivița) 
invingători in „Cupa speranțelor**

Competiția dotată cu „Cupa speran
țelor", organizată de clubul Voința, 
desfășurată sîmbătă și duminică în 
Capitală, a reunit 64 de concurenți și 
s-a încheiat cu următoarele rezul
tate : simpl-u băieți, categoria pînă 
la 14 ani: semifinale: I. Teodores
cu (Bere Grivița) — N. Danielis (Pas
teur) 2—0, I. Panait (Voința) — Gh. 
Lepădatu (Bere Grivița) 2-0, finala:

I. Teodorescu — I. Panait 2—0 (20, 
19) ; categoria intre 14—17 ani: semi
finale ; Gelu Păun (Progresul) — Ion 
Iulian (Progresul) 2—0, S. Bogdan 
(Voința) — Tudor Pavel (Progresul) 
2—1, finala: Gelu Păun — S. Bogdan 
2-0 (16, 18).

S-au mai 
A. Vasiliu, 
Geambașu.

dovedesc o slabă pregătire și < 
zinteres față de această competiț 
Aceste echipe renunță foarte ușor 
luptă, pierd la scoruri categorice 
într-un timp record, iar altele 
se prezintă la meciurile program; 
în unele etape. Oare pentru aci 
lucru au fost echipele respective i 
scrise în campionatul de calificai 
Să figureze doar pe hirtie? Conc 
cerile acestor asociații sportive 
organele sportive locale trebuie 
ia imediat măsurile ce se cuvin pc 
tru îndreptarea acestor deficiențe.

Iată rezultatele înregistrate în 
tapa din 21 iulie : BĂIEȚI : Inair 
Timișoara — Știința Petroșeni 3— 
Voința Botoșani — Constructorul Bi 
ila 3-1 (15-12, 8-15, 15—3, 
Penicilina Iași — Viitorul
2— 3 ; Constructorul Ploiești 
Sîrmel Cîmpia Turzii 2—3
14—16, 15-12, 16—14, 7-15) ; Sen 
nătoarea București — Petrolul C; 
tojani 3-0 (0, 0. 3!!). Voleibaliț 
de la Petrolul s-au comportat foai 
slab. Au pierdut primele două i 
turi la 0 și întregul meci n-a du> 
decît 27 de minute! FETE: Sănă 
tea Arad 
Penicilina
3- 0 (2, 1, 
au durat 
partida cu 
oră. Progresul Tîrgoviște 
Dej 3-0 (8, 
Mureș —
Confecția București — S.S.E. Giuri 
3—0 (neprezentare!!).

C. ALEXI

15—î 
Bac

- Ii
(5-

evidențiat A. Mureșeanu, 
Gh. Manea, D. Ioniță și

La terminarea turului campionatului Capitalei
Prima parte a întrecerilor celor 

mai bune echipe masculine și femi
nine de tenis de masă din București 
a luat sfîrșit. Pe primul loc al 
acestei competiții care constituie tot
odată și un campionat de calificare 
pentru etapa finală a campionatului 
republican, se află formațiile Unirea I 
la băieți și Voința I la fete, 
altfel clasamentul complet:

lată de

ECHIPE BARBAȚI

1. 
2.
3.
4.
5.

Unirea I 
M.T.Tc. 
Progresul I 
Bere Grivița 
Progresul II

6. Voința I
7. Voința Radio

8. Pasteur
9. Unirea II

10. Spartac
11. Armata
12. Triumf

ii 10
11 io
11
11
11
11

Prog.
11
11
11
11
11
11

1 0 21 
1 0 21 
3 0 19

0 
0
1

4
4
3

6
3
3
3
2
0

0

9
11

ECHIPE FEMEI

1.
2.
3.
4.
5.

I
I
II

Voința 
Unirea 
Unirea 
Spariac
Progresul

6. Victoria
7. Lumina

7 7 0
7 6 1

Petrolul Ploiești și Crișana Oradea 
au ciștigat finala campionatului de calificare

Reuniunile de lupte clasice și libere 
desfășurate sîmbătă și duminică pe sta
dionul Petrolul din Ploiești s-au bucurat 
din plin de atenția publicului din lo
calitate care a venit în număr mare să 
urmărească întrecerile. De altfel și me
ciurile prezentau interes sporit datorită 
faptului că din cele 5 echipe carK se 
confruntau, numai 2 din ele aveau să 
se califice pentru a activa în campiona
tul republican, ediția 1964. Dînd do
vadă de o mai bună pregătire tehnică 
și fizică sportivii de la 
dea și Petrolul Ploiești 
partenerii ocupînd primele

Iată rezultatele: Viitorul 
șana Oradea 8—6, cu I.M;U. Medgidia 
12-—4, cu Constructorul Hunedoara 9—7 
și cu Petrolul Ploiești 8—8 (la ola- 
•ice), iar La libere cu Crișana Oradea

Crișana Ora- 
și-au depășit 
locuri.
Buc. cu Cri-

6—8, ou I.M.U. Medgidia 12—4, cu 
Constructorul Hunedoara 2—10 și cu 
Petrolul Ploiești 4—12; Crișana Oradea 
eu I.M.U. Medgidia 14-—0, cu Construc
torul Hunedoara 8—4 și cu Petrolul 
Ploiești 8—6 (la clasice), iar la libere 
cu I.M.U. Medgidia 10—6, cu Construc
torul Hunedoara 10—6 
Ploiești 4—12; I.M.U. 
Constructorul Hunedoara 
trolul 
libere 
și cu 
torul 
8—8

și cu Petrolul 
Medgidia cu
6—8, cu Pe- 
olasice) iar laPloiești 4—10 (la

cu Constructorul Hunedoara 6—8 
Petrolul Ploiești 4—10; Construe- 
Hunedoara — Petrolul Ploiești 
(La clasice) și 2—10 la libere.

CLASAMENT FINAL: 1. Petrolul Plo
iești 12 p; 2. Crișana Oradea 9 p; 3. 
Constructorul Hunedoara 8 p; 4. Viito
rul București 7 p; 5. I.M.U. Medgidia 
4 P.

— Corvinul Deva 3- 
Iași — Cauciucul One 
8 !) ; Primele două set: 

în total... 17 minute, 
puțin peste o jumătate 

Știi;
0, 10) ; Sanitarul

Poiana Brașov 3—0 (11, 3,
ca activitatea și rezultatele sale să 
fie într-adevăr la nivelul posibilită
ților și condițiilor pe care le are.

In privința desfășurării întrecerilor, 
ar fi bine dacă, din toamnă, cînd 
competiHn va fi reluată, comisia oră- 
șeneasci 
multă e: 
gramare 
în săli 
zența sportivilor și 
orele stabilite. Nu ar 
dacă s-ar studia și 
sistemul de disputare 
astfel ca de la anul, 
treceri să devină mai 
să atragă un număr și 
sportivi. Mai există 
anume ca sălile de sport utilizate 
și pentru tenis de masă ca și ma
terialele (mingi, palete) folosite să 
fie mai bine administrate și gospo
dărite. Eliminarea lipsurilor printre 
care și cele enumerate aici ar duce 
fără îndoială la 
rapid al tenisului 
pitală.

C. POPESCU

București ar dovedi mal 
>ență. Este vorba de o pro- 

mai judicioasă a întîlnirilor 
corespunzătoare, 

sportivilor

Spartachiada de vară
(Urmare din pag. 1) 

întrecerile atletice — pe grupe sp 
tive — au angrenat sportivi din apr 
pe 30 de asociații, adică aproape to 
asociațiile existente în raionul „16 1 
bruarie".

Etapa a IlI-a a Spartachiadei 
vară, ale cărei întreceri s-au dese 
la începutul săptămînii și vor coi 
nua pînă la sfîrșitul săptămînii viit 
re, a dat loc unor dispute extrem 
dîrze. Pînă în preze-nt au avut 
concursurile de atletism, ciclis 
gimnastică și trîntă. Iată cîteva rez 
tate tehnice: ATLETISM : Fe 
100 m: Alecu Teodora (Fabrica 
confecții Buc.) 15,3 sec; greuta 
Margareta Georgescu (asociația sț 
tivă Colțea) 6,50 m. Băieți : 100 
Dumitru Florea (Fabrica de confe 
Buc.) 12,1 sec.; greutate : Ion lor 
lescu (ICAB) 10,11 m; lungime : ’ 
sile Vale (Fabrica de țigan 
5,39 m.; 800 m : Vasile Vale (Fab: 
de țigarete) 2:17,11 ; CICLISM : 
Stanică (Fabrica de țigarete) ; G 
NASTICA : echipa asociației Colț 
TRINTA: cat. 55 kg. Stan Bai 
(Semănătoarea) : cat. 65 kg. Ștc 
Tănase (Semănătoarea).

de pre- 
arbitrilor la 

fi de loc rău 
îmbunătăți și 
a concursului, 
asemenea în- 
intefesante și 
mai mare de 
o cerință și

(54:16)
(52:26)

(47:37)

(43:29)

(39:43)
(30:50)
(27:47)
(28:49)

P- 
p: 
p-18 p.

18 p. (46:36)
17 ..........P-
17
14
14
14
13
11

P- 
P- 
P- 
P- 
P-
P-

o 
o 

7 4 3 0 
7 4 3 0 
7 4 2 1 
7 2 5 0 
7 16 0

P- 
P- 
P-. (13:10) 
p. (13:10) 
P-.
P- 
P-

un progres mai 
de masă din Ca

corespondent

După cum se poate vedea, echipele 
clubului Unirea au avut evoluții cons
tante. Revelația turului acestei com
petiții o constituie, fără îndoială, e- 
chipa M.T.Tc. — clasată pe locul se
cund la băieți — alcătuită din Ando- 
ne, Gr. Săndulescu și Vlad Adrian. 
De altfel, activitatea frumoasă din 
cadrul secției de tenis de masă de 
la asociația sportivă M.T.Tc. se re
flectă și în faptul că alte două 
formații ocupă locul întîi în prima 
serie a campionatului masculin de 
categoria I și locul al doilea în 
seria secundă a campionatului mas
culin de categoria a II-a.

Revenind la campionatul de cali
ficare se poate menționa comporta
rea bună a echipei feminine Voința 
I ca și creșterea calitativă și rezulta
tele obținute de juniorii Gelu Păun, 
Tudor Pavel și Ion iulian, componenți 
ai echipei Progresul II. In schimb, 
nesatisfăcătoare a fost evoluția for
mației masculine Voința I, aflată în 
prezent doar pe locul VI. Ar fi de 
dorit ca antrenorul I. Pop să dove- 

I dească mai multă preocupare pentru

categoriei I, la
în

ln campionatul 
băieți, conduc echipele M.T.Tc. 
seria I și Banca de Stat în seria 
a II-a, iar la fete, Sănătatea. La ca
tegoria a II-a, pe primul loc se gă
sesc formațiile Flamura roșie I și 
Pasteur II (seria I și II la băieți) și 
Bere Grivița la fete.

A apărut nr. 14/1963 
al revistei ilustrate SPORT
Din cuprinsul sâu spicuim :
• COPIII LOR SINT IN ȘCOALA NOASTRA. (Reportațul prol. VlrgU Ludu despr. 

copiii unor loștl r.numlțl sportivi, car» invațâ ia Școala medie nr. 2 cu progras 
special de educație Hzlcâ din Brașov).

• NATAȚIE (Convorbire ocazionala... despre perspective certe).
• VOLEI (Echipa masculina a țarii noastre « Avancronica statistica la .euro 

pene*).
• FOTBAL (Portret fotbal .SPORT" : Petru Emil * Momente din Istoria camplo

natului mondial de fotbal • Echipa Belgiei • 22 de băieți șl o lat
• Recordmanii echipelor naționale : italianul Umberto Caligarls • Dinamo — cam 
pioanâ a doua oara consecutiv).
• MANIFESTAȚII SPORTIVE ALE ELEVILOR Șl ELEVELOR (Foloreporta|e Ia Calai 

și la Turda).
• SPOHT-MAGAZIN.
Acest numdr se gâsește de vinzare la orice chioșc al DlIazârH presei din Capi 

tală și din (ard.
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CAMPIONATE REGIONALE
DOBROGEA

Retrogradată anul trecut din cate
goria B, formația Portul Constanța 
(complet remaniată) a cîștigat anul 
acesta campionatul regiunii Dobrogea 
și deci dreptul de a participa în cam
pionatul categoriei C, alături de echi
pa Electrica Constanța, cea de a doua 
clasată. Portul a avut o comportare 
constantă pe tot parcursul campiona
tului. In pregătirea echipei, antreno
rul Mihai Tudor a aplicat indicațiile 
F.R.F. pentru orientarea spre un joc 
modern.

torie au mai avut Unio și Metalul 
Satu Mare, Recolta Tășnad, Forestiera 
și Carpați Sighet. Au retrogradat A. S. 
Cehu-Silvaniei și Oțelul Baia Mare, 
ultima desflințîndu-se cu 6 etape 
înainte de terminarea campionatului.

Iată clasamentul final:

Iată clasamentul:
1. Portul Constanța 28 22 3 3 64:10 47
2. Electrica Constanța 28 18 9 1 80:19 45
3. Marina Mangalia 28 17 4 7 71:32 38
4. Cimentul Medgidia 28 15 5 8 52:23 35
5. Stuful Tulcea 28 10 8 10 38:43 28
6. Calatis Mangalia 28 10 7 11 45:47 27
7. Petrolul Constanța 28 8 8 11 36:43 26
t. Răsăritul Salina 28 9 9 11 40:59 25
9. Ideal Cernavoda 28 11 2 15 38:45 24
0. C.F.R. Constanța 28 8 7 13 34:48 23
1. Recolta Negru Vodă 28 10 2 16 56:69 22
2. Spartac Constanța 28 6 10 12 29:65 22
3. Victoria Saligny 28 8 5 15 29:47 21
4. Dinamo Constanța 28 7 5 16 26:43 10
5. Înfrățirea Cogealac 28 8 8 18 29:74 18

1. Minerul Baia Sprie
2. Metalurg. Baia Mare
3. Unio Satu Mare
4. Recolta Tășnad
5. Forestiera Sighet
6. Minerul Cavnic
7. Metalul Satu Mare
8. Carpați Sighet
9. FI. roșie Satu Mare

10. Minerul Strîmbu Băiuț
11. Recolta Urzicenl
12. Constr. Baia Mare
13. Rapid Satu Mare
14. Minerul Baia Borșa
15. A.S. - ----
16. Oțelul

Cehu-Silvaniei 
Bala Mare

s.

MARAMUREȘ

A luat sfîrșit și campionatul de fot
bal al regiunii Maramureș. Ultima 
tapă a fost de-a dreptul dramatică 
tabilind... la finiș pe cele două echipe 
are promovează in campionatul cate- 
oriei C. Acestea sînt Minerul Baia 
iprie (antrenor Gheza Megyeri) și 
Metalurgistul Baia Mare (antrenor Ni- 
olae Zolyomi). O comportare meri-

ȘTIRI>1
FARUL — ZENIT LENINGRAD

1—0 (0—0)

CONSTANȚA, 24 (prin telefon), 
itîlnirea a corespuns doar în repri- 
i a doua, cind ambele echipe au 
•estat un joc mai legat. In prima 
irte s-a jucat confuz, cu multe exe- 
iții tehnice greșite. De notat bara 
n minutul 12 a lui Cojocaru. După 
tuză au dominat mai mult constăn- 
nii, care au și marcat (min. 48) 
rin Tîlvescu (a transformat un 11 
etri acordat la un henț în careu 
rmis de Belikov). în continuare, 
nbele echipe au luptat pentru re- 
iltat, remareîndu-se apărările.
Arb. Mihai Popa — București a 
ndus bine echipele :
FARUL : Ghibănescu—Neacșu (BU
IA), TÎLVESCU, GREF—STANCU, 
eșa—Moroianu, Bibere, Cojocaru 
in. 28 Dragu, min. 46 Neacșu), Di- 
lescu, Ologu (Vasilescu).
ZENIT: Vostroilov—Soveiko, Spiri- 
nov, Nepomiluev—Belikov, GHER- 
1CIOV—Vasiliev, Hrabovișki; Riaza- 
V, Dubrovski, KROTKOV.

CORNEL POPA, coresp.

„PROGRESUL" ÎN R.D.G.

Recent a părăsit Capitala, plecînd 
R.D.G., echipa Progresul. Bucu- 

iienii vor susține azi un joc la Er- 
1 cu Turbine. Cei de-al doilea meci 
avea loc la 27 iulie, cu selec- 

nata olimpică a R. D. Germane la 
:inach.

:tivîtatea internă și
1 Ieri a părăsit Capitala un 
ători de la Steaua care va 
ntîlnire amicală cu sportivii 
La Gdynia (R.P. Polonă). Printre cei 
iu făcut deplasarea se află C. Geor- 
ut, D. Caminschi, Gh. Albert, V. Ma- 
, Fr. Fulop, Al. Schmaltzer, C. Că- 
eseu, Al. Ștefan, Val. Mediana și 
Toth.

lot de 
susține 
de la

De la I.E.B.S
LANDUL TINERETULUI DESCHIS 
JMINICA PENTRU IUBITORII 

NATAȚ1EI

eiitru a da posibilitate unui număr 
mai mare de sportivi și familiilor 
de a învăța și practica înotul. Fe- 
ția romînă de natație a hotărît să 
i la dispoziția acestora ștrandul Ti- 
lului, în fiecare duminică în care nu 
cursuri și antrenamente de înot.

letele se găsesc la casele ștrandu-

mtrul de inițiere la înot pentru co* 
intre 5—12 ani de Ia bazinul Flo- 
ia. îșL continuă activitatea și în luna 
ist. Înscrierii și informații la comple- 
Floreasea, telefon 11.64.06.

20
18
17
17
14
14
15
12
13
11
9

11
8
8
6
4

3
6
7
2
6
5
3
7
5
8

11
7

5
2
3

7
5
6

11
10
11
12
11
12
11
10
12
16
17
22
23

87:35 43 
79:32 42 
77:31 41 
59:59 36 
73:43 34 
55:49 33 
47:48 33 
40:35 31 
41:43 31 
55:69 30 
37:37 29 
48:57 29 
40:70 22 
41:50 21 
28:97 14 
21:71 11

VASILE-coresp.

BACĂU

echipe, Laminorul Roman, 
Onești, Petrolul Moinești și 
Buhuși au fost în luptă di

Patru
Chimia 
Textila 
rectă în această ediție pentru dreptul 
de promovare în categoria C. înaintea 
ultimei etape, șansele cele mai mari 
erau de partea echipelor Chimia și 
Lamihorul. în Ultimul joc, însă, La
minorul Roman n-a reușit decît un 
meci egal (cu Oituz Tg. Ocna) nereu
șind să promoveze. La sCrșit, pe pri
mele două locuri s-au clasat Chimia 
Onești (antrenor Mircea Popescu) și 
Petrolul Moinești (instructor, ing. C. 
Talpă). Iată clasamentul:

ȘTIRI...u

CUPA ȘCOLARULUI

RM. VlLCEA (prin telefon). — Jocu
rile din cadrul „Cupei școlarului" au 
continuat luni și miercuri în orașul 
nostru și au dat posibilitatea vizionării 
unor partide destul de bune. S-au în
registrat rezultatele : Cluj — Brașov 
5—1 (4—1), Banat — Dobrogea 1—1 
(1—0), Brașov 
Cluj

Banat 3—3
Dobrogea 1—0 (0—0).

D. ALEXANDRU —
Turneul echipei Dinamo 
in R. F. Germană nu

(1-1),

coresp.

Bucu- 
se va

• 
rești 
desfășura incepind de la 8 august, așa 
cum s-a anunțat, ci de la 14 august, 
cind dinamoviștii vor juca cu Man
nheim. In ziua de 17 august, Dinamo 
București va susține cel de-al doi
lea joc cu echipa Hertha.

• Pentru meciul Dlnaxo Bucu
rești—Motor Jena, în cadrul „Cupei 
campionilor europeni", federația noa
stră a propus data de 12 septem
brie. Aceeași 
și pentru turul meciului de 
Cupelor" dintre Fenerbahce I 
și Petrolul Ploiești.
• Prin înlocuirea echipei i 

Ploiești cu Rapid București i 
ticipantă la Turneul ■ Balcanic, 
ciul ploieștenilor cu Dinamo Tirana, 
programat inițial pentru 28 iulie, nu 
va mai avea loc. Astfel incit va fi 
reprogramată partida Rapid—Dinamo 
Tirana.
• Locul 

in „Cupa 
preluat de

dată a fost propusă
• „Cupa 
Istanbul

Petrolul 
ca par- 

me-

echipei Rapid București 
orașelar-tîrguri*' a fost 
echipa Steaua.

internațională la zi
săritorii
Baican,

GALAȚI

1. Chimia Onești 26 19 4 3 59:23 42
2. Petrolul Moinești 26 19 2 5 58:22 40
3. Textila Buhuși 26 18 3 5 76:21 38
4. Laminorul Roman 26 15 9 2 53:17 39
5. Bradul Roznov 26 11 6 9 42:41 28
6. Minerul Comănești 26 10 5 11 31:38 25
7. Cetatea Tg. Neamț 26 7 8 11 34:41 22
8. Victoria P. Neamț 26 8 6 12 36:44 22
9. Petrolul Dermănești 26 8 5 13 33:50 21

10. Celuloza P. Neamț 26 6 8 12 32:45 20
11. Oituz Tg. Ocna 26 6 8 12 24:35 20
12. Locomotiva Adiud 26 5 6 15 24:50 16
13. Bradul Bacău 26 4 7 15 26:60 15
14. Victoria Bacău 26 4 7 15 28:68 15

ILIE IANCU — coresp. regional

Recent
natului regional de fotbal a fost fără 
îndoială cea mai disputată din ulti
mii ani. La capătul unei lupte care 
a pasionat pînă în ultima etapă, vic
toria a revenit pe merit formației mai 
omogene și cu atacul cel mai eficace: 
Metalosport Galați, care a avut în 
centrul atacant Constantin (fost la 
Metalul București) un bun realizator. 
El a înscris jumătate din cele 76 de 
goluri marcate de echipa sa ! Demn 
de remarcat și faptul că echipa cam
pioană a regiunii Galați se clasează 
pe primul loc și în clasamentul punc
telor cucerite în deplasare. Alături de 
Metalosport, în categoria C promo
vează Laminorul Brăila, a doua cla
sată. Au retrogradat Tractorul Nănești 
și Muncitorul Ghidigeni.

încheiata ediție a campio-

Iată clasamentul :

1. Metalosport Galați 30 19 7 4 76:32 452. Laminorul Brăila 30 19 6 5 67:27 44
3. Constructorul Brăila 30 18 6 6 71:32 42
4. Ancora Galați 30 17 5 8 65:32 39
5. Marina Brăila 30 11 10 9 49:42 32
6. Gloria C.F.R. Galați 30 11 7 12 58:48 297. Mecanizatorul Făurei 30 10 9 11 37:53 29
8. Dunărea Brăila 30 10 8 12 46:51 28
9. Celuloza Brăila 30 10 8 12 31:45 23

10. Chimica Mărășeștl 30 9 9 12 40:51 27
11. Voința Focșani 30 8 10 12 37:56 26
12. Victoria Gugești 30 10 6 14 36:53 26
13. Avîntul Bujor 30 7 11 12 43:53 25
14. Tractorul Viziru 30 11 3 16 42:54 25
15. Tractorul Nănești 30 9 7 14 43:58 25
16. Muncitorul Ghidigeni 30 3 4 23 21:74 10

A. SCIIENKMAN coresp.

după campionatele juniorilor

cu toată grija, 
acești tineri să 
mai înalte ale

acum, 
ce în

și cîș-

întrecerile finale ale juniorilor, așa 
cum am mai spus, au oferit o serie 
de rezultate remarcabile și au prile
juit afirmarea a numeroși tineri 
atleți, autentice talente. Mulți dintre 
partieipanți au dovedit calități fru
moase care, șlefuite 
ii vor putea ajuta pe 
urce pe treptele cele 
măiestriei sportive.

Unul dintre aceștia este dinamo- 
vistul bucureștean Petre Ciobanu an
trenat de Alex. Stoenescu. După nu
mai eîteva luni de activitate el a reu
șit să câștige două probe (80 m și 
300 m), stabilind un record (9,0 sec.), 
egalînd un altul (36,6 sec.) și adueîn- 
du-și contribuția la victoria ștafetei 
de 4x400 m a clubului Dinamo, care 
a stabilit recordul de 3:27,8. Petre Cio
banu a dovedit frumoase perspective 
și dacă va munci, in continuare, cu 
aceeași perseverență ca pînă 
va putea realiza rezultate din 
ee mai bune.

O frumoasă impresie a lăsat
tigătoarea probei de 500 m, Elisabeta 
Baciu (năsoulă în 1948) din Roman. 
Cu un finiș de mai bine de 200 m 
ea și-a depășit net toate adversarele. 
Pină în urmă ou câteva săptămîni Eli
sabeta Baciu era complet necunoscută. 
Cele oîteva curse la care luase parte, 
la Roman, nu atrăseseră atenția nimă
nui. La campionatele școlare de la 
Timișoara, antrenorul Olimpiu ~ 
stantinescu-Nehoi, a insistat 
mult pe lingă organizatori ca 
lui să fie admisă în concurs, 
nind cu tărie că ea se va clasa între 
prunele trei. Desfășurarea întrecerii 
a confirmat afirmația antrenorului, 
Elisabeta Baoiu cîștigînd titlul de 
campioană școlară. Și iată că, după 
două săptămâni, tînăra atletă obține 
o nouă victorie de prestigiu, care-o 
impune în rindul celor mai valoroase 
alergătoare din țară.

Cu această ocazie se cuvine să evi
dențiem activitatea desfășurată de 
inimosul antrenor Ol. Constantineseu- 
Nehoi, care — an de an — dă atle-

Con- 
foarte 
eleva 
susți-

Campionatul republican 
pe echipe reprezentative de regiuni
• r
zon

■'•‘bălă șl duminică are loc etapa 
• în Capitală se întrec echi

pele celor 8 raioane

clasate 
la 19-

tismului nostru elemente talentate* 
bine pregătite. Este suficient să amin
tim că elevele sale au cîștigat în acest 
an titlul de junioare la campionatul 
republican de cros de la Craiova, iar 
acum, în afara Elisabetei Raciu, alte 
două atlete din Roman (Maria Filip 
la 400 m și Viorica Furdui la 800 m) au 
obfinut victoria în campionatele ju
niorilor.

★
O comportare remarcabilă la aceste 

întreceri au avut și juniorii constăn- 
țeni, care s-au impus printre cei buni 
la numeroase probe. Este desigur și 
meritul antrenorilor V. Albu, V. An- 
dronic, C. Craia, Al. Smoleanu. Sintem 
convinși că succesele repurtare acum 
de constănțeni îi vor stimula pentru 
o activitate și mai rodnică, și mai 
susținută.

Rep.

l ista campionilor de juniori 
a căpătat formă definitivă

® Im sfîrșitul săptămînii, 
P. Decuseară, Gh. Banu, Gh. ____ ,
I. Ganea și Emilia Negulescu vor con
cura la Leipzig tn cadrul importantului 
concurs dotat cu „Cupa Europei*.
• Duminică, luni și marți, orașul 

Arad va găzdui una din cele mai im
portante competiții cu caracter republi
can organizate pentru tinerii înotători. 
Este vorba de finalele campionatelor 
republicane școlărești la înot, sărituri 
Și polo, la care vor participa circa 400 
de elevi din peste 15 orașe. Printre par
ticipant! se vor afla membri ai lotu
rilor republicane, campioni ai țării și 
aiți sportivi fruntași.
• Pentru a asigura o mai largă parti

cipare a copiilor, conducerile centrelor 
de învățare a înotului -de la ștrandul 
Tineretului și de la Palatul Pionierilor 
au hotărît ca înscrierile să înceapă mai 
devreme decît la ciclurile precedente.

Astfel, la cursul de la ștrandul Tine
retului înscrierile pentru ciclul care se 
va desfășura între 5—24 august se fac 
între 26 iulie și 3 august la ghișeele 
ștrandului, între orele - - -
16,30—19.

înscrierile pentru cleiul 
la Palatul Pionierilor (30 
gust) se fac de azi între orele 9—11 
ia bazinul de la Palatul Pionierilor,

La sfîrșitul acestei săptămîni 
programată etapa zonală a celei 
importante competiții interne de a- 
tletism : campionatul republican pe 
echipe reprezentative de regiuni.

întrecerile se desfășoară în urmă
toarele orașe : IAȘI — reprezentati
vele regiunilor Bacău, Iași, Suceava; 
ORADEA — Banat, Crișana, Maramu
reș ; TG. MUREȘ - Cluj, Hunedoa
ra, Mureș-Autonomă Maghiară; CÎM- 
PULUNG MUSCEL - Argeș, Brașov. 
Oltenia; PLOIEȘTI — București, Do
brogea, Galați, Ploiești. Primele două 
clasate din flecare zonă se califică 
pentru etapa finală a campionatului, 
programată la Constanța în zilele de 
19 și 20 octombrie.

în București, concursurile se vor 
desfășura pe echipe reprezentative de 
raioane. Vor lua parte formațiile ce
lor 8 raioane ale Capitalei: 1 Mai 
(câștigătoarea ediției din 1962 a aces
tui campionat), 16 Februarie, 23 Au
gust, 30 Decembrie, V. I. Lenin, Tu
dor Vladtmirescu, Nlcolae Bălcescu și 
Grivița Roșie. Totodată au loc și 
întrecerile etapei pe Capitală ale cam
pionatelor republicane individuale de

este 
mai

trei in

seniori. Primele trei echipe 
se califică pentru finala de 
20 octombrie.

Echipele clasate pe locul 
etapa dc sîmbătă și duminică în zo
nele de la Iași, Oradea, Tg. Mureș 
și C-lung, cele de pe locurile 3—4 
din zona de la Ploiești, ca și forma
țiile ce vor ocupa locurile 4—6 în 
întrecerile din Capitală, vor parti
cipa la o finală (pentru desemnarea 
ocupantelor locurilor 14—22 ale cla
samentului general) care va avea Ioc 
tot la Constanța în zilele de 26—27 
octombrie.

în programul concursurilor figu
rează următoarele probe: bărbați: 
100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 
5000 m, 10.000 m, 20 km marș, 110 mg, 
400 mg, 3000 m obst., lungime, tri
plu, înălțime, prăjină, greutate, disc, 
suliță, ciocan, 4x100 m, 4x400 m ; 
femei; 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 
80 mg, lungime, înălțime, greutate, 
disc, suliță, 4x100 m.

întrecerile de sîmbătă și duminică 
trebuie privite cu toată seriozitatea 
și trebuie să li se asigure cadrul cel 
mai bun, pentru că disputele să se 
desfășoare la cel mai ridicat nivel.

Concursurile din Capitală încep vi
neri de la ora 15,30, pe stadionul 
Republicii.

Campionatele republicane ale junio
rilor s-au încheiat ieri prin desfășurarea 
probelor combinate și a cursei de 200 
ni garduri.

lată cele mai bune rezultate în
registrate în întrecerile de marți și 
miercuri: Triatlon junioare cat. a Il-a
1. Gabriela Radulescu (CSS Buc.) 2232 
p (60 m — 8,1 ; lungime — 5,56; greu
tate -— 8,o2) ; 2. Lăcrămioara Oneiul 
(Olimpia C.-Lung) 2042 p (8,2; 4,98; 
8,36) ; 3. Elena Scarciu (SSE II Buc.) 
2018 p (8,8; 5,07; 10,15) ; 200 mg

Iași). 
25,91 
26,2 j 
26,5;

. 28,0; 
Pentatlon junioare 1: 1. Valeria Bufanu 
(Dinamo Bacău) 3665 p (80 mg —, 12,3; 
lungime — 5,19; greutate — 8,41; 
înălțime — 1,38; 200 m — 27,4) ;
2. Elena Vîrlan (CSS Buc.) 3588 p 
(14,0; 5,11; 8,58; 1,59; 28,9); 3. 
Margareta Costin (CSO Oradea) 3569 p 
(12,3; 4,92; 8,41; 1,38; 27,8); Triatlon 
juniori II: 1. Dan llidioșanu (SSE II 
Buc.) 1607 p (80 m — 9,9; lungime — 
6,27 ; greutate — 11,26) ; 2. C-tin Ritia 
voi (Progresul Buc.) 1577 p ( 9,8 ; 6,02; 
11,24); 3. Silviu Hodoș._țGSS Buc;) 
1475 p (10.6; 5,86 ^14,75) ; Pentatlon 
juniori 1:1. Berndt Schuster (Știința 
Cluj) 2436 p (lungime — 6,03; suliță 
— 41,21 ; 200 ni — 25,0; disc —— 
35,15 ; 1500 m — 4:25,8) ; 2. Igor Le
toni (Rapid Buc.) 2217 p (6,35; 47,85; 
24,6; 30,71 ; 5:10,4) ; 3. Gheorghe Lu- 
chian (SSE C-ța) 2117 p (6,29; 43,98 ; 
25,0; 34,35 ; 5:21,4).

juniori 1: 1. Viorel Suciu’ (SSE 
25,4; 2. Ion Nae (Dinamo Buc.)
3. Tib. Salamon (CSO Huned.)
4. C-tin Gargure (Știința Timiș.)
5. VI. Morarii (SSE II Buc.)

4
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IN CAMPIONATUL REPUBLICAN
PL ECHIPE

După cum se știe, campionatul re
publican pe echipe se află în plină 
desfășurare. în cadrul întîlnirilor din 
ultimul timp s-au înregistrat urmă
toarele rezultate: Steaua — sel. reg. 
Banat 11—2. Dinamo București — Har
ghita Tg. Mureș
Brașov — Harghita 
Progresul București 
Brașov 8-5. Este de 
brașovencei Hermina
campioanei republicane Julieta Na- 
mian cu scorul de 6-2, 4—6, 6—4.

roșu

1X2X1X21
DIN NOU SCHEMA NR. 7

PRONOEXPRES
SPRE BUDAPESTA ȘI BALATON!

9—4. Steagul
Tg. Mureș 8—5. 
— Steagul roșu 
reținut succesul 
Brenner în fața

li
In nenumărate rinduri s-a vorbit 

despre avantajele pe care le oferă 
participanților la Pronoexpres sche
mele reduse. Desigur, cea mai indi
cată este schema nf. 7 (10 numere 
- 21 lei) care a adus pînă acum pre
mii importante celor care au avut 
inspirația să o folosească. Astfel, la 
ultimul concurs special 
din 26 iunie, medicul 
din Dorohoi a obținut
suită de premii în obiecte și 
Printre premiile ciștigate se 
o motocicletă C.Z., un magnetofon 
„Tesla", un televizor „Rubin" etc.

Așadar, o nouă dovadă a eficaci
tății schemelor reduse.

Joia trecută, încă un grup de cîș- 
tigători, de data aceasta la tragerea 
specială LOTO CENTRAL din 24 mai, 
au plecat în excursie pe itinerarul 
București — Budapesta — Balaton.

PRONOEXPRES

Pronoexpres 
Ion Pintilie 
o frumoasă 

bani, 
află :

din ziua 
din

La tragerea Pronoexpres 
de 24 iulie 1963, au fost scoase 
urnă următoarele numere :

47 23 32 33 40 10
Numere de rezervă : 27 41

Fond de premii : 375.289 lei. 
următoare va avea loc 
iulie 1963, în București.

Tragerea 
ziua de 31

Rubrică 
sport

în

redactată de Loto-Prono-

„Cupa Eliberării"
Astăzi, în șapte orașe din țară va 

răsuna primul sunet de gong care 
va vesti începerea tradiționalei com
petiții „Cupa Eliberării".

Etapa de astă-seară (optimi de fi
nală) cuprinde în program următoa
rele întîlniri; zona I: Bacău-Galați; 
Crișana-Maramureș ; zona a II-a: 
Iași-oraș București; Ploiești-Brașov} 
zona a 111-a: Hunedoara-Argeș ; Ba- 
nat-OItenia ; zona a IV-a: reg. Bucu- 
rești-Dobrogea.

Formația Capitalei, antrenată de Tr< 
Ogrinjanu, va alinia la Iași urmă
torul „zece” probabil : I. Lungu, I. 
Manea, R. Șerban, Gh. Pătruț, Șt; 
Popoacă, C. Anton, I. Olteanu, Gh. 
Constantin, N. Ghibu și C. Motoc, <



Scrisoare Jin Havana Cursa de 100 km contra cronometru pe echipe,
Sportul in Cuba liberă de Ia Lîibben, a fost ciștigată de cicliștii polonezi

O dală eu succesele repurtate pe 
i&rîtn economic și cultural, în țara 
noastră se {înregistrează frumoase suc
cese și în mișcarea sportivă. Cu doi 
ani în urmă, printr-o hotărire a gu
vernului revoluționar, a fost creat 
Institutul de stat de educație fizică 
și sport, forul suprem chemat să con
ducă mișcarea de cultură fizică din 
Cuba. De altfel, acesta este momen
tul care marchează începutul istoriei 
sportului cuban. In Cuba dinaintea re
voluției nimeni nu putea spune cîți 
anume oameni practicau sportul. Este 
adevărat, dacă cineva s-ar fi apucat 
să facă o statistică sarcina sa era des
tui de simplă. In afară de box și bas- 
seball, „sporturi împrumutate" din
S.U.A., nici o altă disciplină sportivă 
nu cunoștea o olt de mică dezvoltare. 
Dar, la drept vorbind, și boxul și bas- 
seballul erau un privilegiu al unui 
pumn de oameni înstăriți. Este de- 
ajuțns să menționez că în întreaga țară 
erau doar cîteva zeci de echipe de 
bassebatl, neputindu-se vorbi de o 
dezvoltare de mase a acestui sport. 
După victoria revoluției, in (ara noas
tră s-a pus problema atragerii spre 
practicarea culturii fizice și sportului 
a maselor largi de oameni ai muncii 
— muncitori, țărani, studenți, intelec
tuali. In acest scop, o atenție deose
bită s-a acordat sporturilor olimpice, 
creării de asociații sportive in între
prinderi și in instituții.

La finele sinului 1961 numărul ace
lora care practicau sportul in Cuba 
era de 45.000 de oameni. In anul 1962 
aooastă cifră a crescut pină la 120 000, 
iar în primele șase luni ale acestui 
an aproape 100 000 de cubani au luat 
parte la diferite întreceri sportive. 
Crearea de condiții optime pentru 
practicarea sportului de către oame
nii muncii a făcut ca basseballul 
să cunoască astăzi un profund carac
ter de mase. Două cifre vorbesc eloc
vent despre aceasta. In anul 1961 in 
întreaga țară erau 300 de echipe de 
basseball ; astăzi, numărul lor a ajuns 
la 1400.

Am intimpinat la început destule 
greutăți în ce privește asigurarea in
ventarului sportiv. Americanii au în
cercat să ne creeze obstacole și în a- 
eeastă direcție. Astfel, ei au iinterzis 
exportul în Cuba a materialelor nece
sare practicării basseballului. crezi nd 
că în felul acesta sportul acesta va 
dispare din țara noastră. S-a intim- 
plat insă invers : măsura autorităților

Campionatele mondiale de scrima

de la Gdansk
Campionatele mondiale de scrimă 

au continuat marți cu desfășurarea în
trecerilor individuale de spadă. Prin
tre cei calificați în sferturi se află 
Bramson (Suedia), Losert (Austria), 
Kostava (U.R.S.S.), Breda (Italia), 
Klein (Belgia), Saccaro (Italia), Melzig 
(R.D.G.) etc.

Au fost eliminați : Kausz (R.P.U.), 
campionul mondial de anul trecut și 
Gabor (R.P.U.), clasat pe locul II la 
c.m. de la Buenos Aires.

Ieri, în proba de sabie au luat star
tul și trăgătorii noștri Tănase Mure- 
șanu și Octavian Vintilă. Ei au mers 
bine în primul tur, dar au cedat in 
turul al doilea al preliminariilor.

Finala probei de sabie are loc astăzi.

Fotbal pe glob
ROMA (Agerpres). — Zilele acestea 

Federația italiană de fotbal a stabilit 
programul internațional al echipei re
prezentative a Italiei. Anul acesta, 
la 13 octombrie, echipa Italiei va 
juca la Moscova cu echipa U.R.S.S 
îri cadrul „Cupei Europei”, urmind 
ca returul să aibă loc la 10 noiem
brie la Roma. La 15 decembrie, 
echipa italiană va juca la Roma un 
meci amical cu Austria.

• Pe stadionul Lujniki din Mos
cova s-a disputat zilele trecute intil- 
nirea internațională dintre Selecțio
nata cluburilor U.R.S.S. și formația 
daneză Boldclubb. Fotbaliștii sovie
tici au obținut victoria cu scorul de 
1—0 (1—0) prin gotul înscris de Gu
sarov dintr-o lovitură de la 11 m.

• După cum am anunțat, primul 
meci dintre echipele U.R.S.S. și Fin
landei contind pentru preliminarii e 
turneului olimpic s-a incheiat cu ca
tegoricul scor de 7—0 (4—0) in fa
voarea echipei U.R.S.S. Golurile au 
fost înscrise de Kazakov (2), Sere-

Sport, artă ritm — iată o frumoasă compoziție executată de tineretul sportiv 
din Havana, cu prilejul aniversării zilei de 26 iulie, Ziua insurecției naționale 
din Cuba.

americane a întărit și mai mult ho- 
tărirea noastră de a dezvolta acest 
sport îndrăgit. Am construit o fabrică 
care nu numai că satisface cerința in
ternă de material petatru practicarea 
basseballului. dar ne dă posibilitatea 
să și exportăm.

Anul trecut sportivii noștri au re
prezentat cu cinste Republica Cuba 
la Jocurile Panamericane, ocupind lo
cul 4 in clasamentul pe medalii. In 
prezent sportivii fruntași din Cuba iși 
concentrează eforturile pentru a fi 
bine pregătiți la J. O. de la Tokio.

De pe pistele de atletism
PARIS : Piquemal 10,5 pe 100 m ; 

Fournet și Chardel 14,1 pe 110 m gar
duri ; Guezille și Fournier 2,05 m la 
înălțime ; Mahieu 7,48 m la lungime ; 
Moreaux 4,50 m la prăjină.

TORONTO : Weisiger 3:58.8. Baran 
(R.P.P.) 3:59,2 — nou record, Grelle 
3:59,3, Beatty 3:59.7 la 1500 m ; Zimny 
(R.P.P.) 13:26,2 pe 3 mile ; Grieves- 
son 54,5, Zwaard 55,4, Hoffman (Ca
nada) 55,6 — nou record la 400 m ; 
J. Thomas 2,18 m la înălțime : Pratt, 
Mayers și Watson (Canada) 4.88 m la 
prăjină.

HAMBURG : Manfred Kinder 46,2 
pe 400 m (ai treilea timp european al 
»nului); Roderfeld 21.0 pe 200 m ; 
Krueger 1:48.6, Balke I'.489 ”e ft00 PV.

TALIN : Orentas 14:04,0 pe 5000 m; 
Muscinkin 29:26,8, Gorni 29:28.0, Svet- 
nikov 29:29.2. Nurmaekivi 29:35,4 pe 
10.000 m ; Mihailov 16,07 m la triplu- 
salt ; Paama 78,23 m la suliță.

LOS ANGELES : Moseley 13,9 pe 
110 m garduri ; Mariboko West (Nige
ria) 7.73 m la lungime ; J. McGrath 
18.65 m, Price 18.09 m la greutate ; 
Johnstone 56.22 m la disc

LONDRA: Mary Bignal-Rand 4712; 
puncte la pentatlon — nou record I 
(6,36 m la lungime — nou record).

KOLN : Hoffmann 6.21 m, Luxem- I 
burger . 6.16 m la lungime.

PRAG A : Bernardova 1,68 m la înăl
țime ; Drobna 6,02 m Ia lungime.

LENINGRAD : Kotlarova 15,84 m, 
I. Press 15,53 m la greutate ; Pono
mareva 51,32 m la disc ; Janauskaite 
(16 ani) 51.16 m la suliță.

breamkov (2), Matveev (2) și Biba. 
Returul va avea loc la 2 august la 
Helsinki.

• Echipa Tatran Preșov (R.S.C.) 
întreprinde in prezent un turneu în 
U.R.S.S. In primul meci fotbaliștii 
cehoslovaci au intilnit la Harkov 
echipa locală Avangard. Partida s-a 
incheiat cu un rezultat de egalitate : 
1-1 (1-1).

• Și selecționata de fotbal a ora
șului Tunis se află in turneu in Uni
unea Sovietică. Fotbaliștii tunisieni 
au inti nit la Baku pe Nefteanik, 
fiind intrecuți cu scorul de 7—0. în 
continuarea turneului, echipa tunisia
na a evoluat la Erevan in compania 
formației Ararat, din prima categorie 
a campionatului unional. Meciul s-a | 
terminat la egalitate : 2—2 (1—1).

o Cîteva rezu tate înregistrate in 
campionatul U.R.S.S., categoria A, 
seria a II-a : Șahtior Karaganda — 
Volga Gorki 0-0. Kuban Krasnodar — 
Daugava Riga 3—1, Dnepr Dnepro
petrovsk — Cernomoret Odesa 2—2. 

Avem speraințe într-o bună compor
tare a atleților și nădăjduim că și o 
parte din scrimeri și boxeri vor obține 
rezultate satisfăcătoare.

Sportul nostru este tinăr, dar el se 
află in plină dezvoltare. Sîntem con
vinși că peste cîțiva ani poporul cu
ban va crește sportivi despre care va 
vorbi cu respect și mindrie nu numai 
poporul cuban, ci și iubitorii de sport 
din întreaga lume.

JOSE ALVAREZ

BERLIN: Atleții Matushewski, May, 
Herman și Valentin din R. D. Ger
mană au doborît marți la Potsdam re
cordul mondial în proba de ștafetă 
4x1500 m cu excelenta performanță de 
14:58.0. Vechiul record mondial, sta
bilit anul trecut la Versailles de echipa 
Franței (Jazy, Bogey, Bernard, Claus- 
se), era de 15:04,2.

VARȘOVIA : Pe stadionul din Kra- 
covia s-a desfășurat recent un mare 
concurs atletic, la care au participat 
studenți sportivi din R.D. Germană, 
R.P. Bulgaria, U.R.S.S., Belgia și, în 
afară de concurs, jaefflfeîți- .șelggțio- 
r.âiei R.P. Polone. în proba de triplu 
salt campionul olimpic Jozsef Schmidt 
a obținut rezultatul de 16,85 m, cea 
mai bună performanță mondială a a- 
nului și a doua din toate timpurile. 
Sziroka a ciștigat la 100 m plat femei 
cu 11,5. Alte rezultate : 100 m Jusko- 
wiak (R.P. Polonă) 10.6 ; 200 m Jusko- 
wiak 21,7 ; greutate Lamder (R.D.G.) 
17,65 m.

IVAN PUȘKIN. lost ciclist, a hotârtt ca 
în cinstea Spartachiadei popoarelor din 
U.R.S.S. sâ parcurgă pe bicicletă distanța: 
Minsk — Moscova — Minsk. Este interesant 
de remarcat faptul că Ivan Pușkin a împli
nit în ziua terminării cursei vîrsta de... 
78 de ani.

IN ANUL 1964 în localitatea Cale (Colum
bia) se vor desfășura campionatele de a- 
tletism (juniori) ale țărilor din America de 
Sud. Va fi primul campionat de juniori al 
continentului sud-american.

NEMAIPUTIND fi reamatorizat, atletul 
suedez pe distanțe mijlocii, Dan Waern, a 
fost numit în funcția de antrenor de a ti» 
tism la clubul de fotbal Elfsborg, care ac
tivează în prima categorie.

ELUARD RUSTAMOV, ce! mai bun săritor 
in înălțime din R.S.S. Azerbaidjană, este, 
în același timp, concurent și antrenor. De 
curînd, el a îmbunătățit recordul republi
cau realizînd o performanță de 2,06 m. 
Aproape simultan, elevul său F. Verdijan 
a stabilit un record unional pentru juniori 
între 14—16 ani, cu un rezultat de 1,9» —

IN CURSUL lunii octombrie va avea ioc 
în Italia definitivarea lotului atleților, care 
vor participa la J. O. de la Tokio. Pre
ședintele Comitetului olimpic italian, Giu
lio Onești, a declarat că în lot vor fi in
troduși numai acei sportivi care au șanse 
de a se califica în finalele probelor.

JACK GUNTHARD, antrenorul gimnaștilor 
italieni, acordă mari șanse pentru Jocu
rile Olimpice de la Roma unuia dintre cei 
mai tineri gimnaști italieni : este vorba 
de Cimnaghi, în vîrstă de 23 ani.

UN NOU turist și-a făcut bagajele și se 
îndreaptă spre Tokio pentru a fi pre
zent la J.O. : este vorba de Filippo Gaglia
no din Sicilia, de meserie cofetar. El va 
parcurge distanța pe jos și cu vaporul, ca 
ajutor de bucătar.

FOTBALISTUL suedez Ake Molin din oră
șelul Nybro a reușit în timpul unui antre
nament să lovească mingea cu capul timp 
de o oră și jumătate. In acest interval el 
a lovit mingea de 9011 ori.

BERLIN 24 (prin telefon). Marii s-a 
desfășurat in apropierea orașului Lub
ben (R.D.G.) o mare CUirsă ciolistă in
ternaționala pe 100 km contracrono- 
metru pe echipe. La start au fost pre
zinți sportivi din 8 țării, printre care 
Polonia, R.D. Germană, Austria. Dane
marca precum și două echipe din țara 
noastră. Pe primul loc s-a clasat echipa 
Poloniei (Zelinski, Beker, Chtiej, Slo- 
winsky) cu excelentul rezultat de 2h

Rezultate de valoare mondială la concursul 
internațional de parașutism de la Iași

La Iași au început întrecerile con
cursului internațional de parașutism, 
la care participă sportivi de valoare 
din U.R.S.S., R. P. Bulgaria și R.P.R. 
(două echipaje). Prima probă — salt 
individual de la 1000 de m cu deschi
derea întîrziată a parașutei și ateri
zare la punct fix — a fost cîștigată, 
la băieți, de maestrul emerit al spor
tului Vasili Raevski (U.R.S.S.), care 
a acumulat 385,928 p. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat maestrul spor
tului Ivan Gheorghiev Karakucev 
(R.P.B.) cu 382,554 p și Valentin Țur- 
canu (R.P.R.) cu 381,695 p. La fete, 
primul loc a fost ocupat de maestra 
sporitului Elena Băcăoanu (R.P.R.), 
care a totalizat 389,263 p. După ea s-au 
clasat Flora Soldadze (U.R.S.S.) 380,970 
p. și Neli Dekcearova (U.R.S.S.) 
380,483 p.

în cea de a doua probă — salt in
dividual de la 1500 m cu deschiderea 
întîrziată a parașutei și aterizare la 
punct fix — au fost realizate rezultate

SCURTE ȘTIRI EXTERNE
TURNEUL DE TEN1S DE LA SOPOT

Turneul internațional de tenis pen
tru „Cupa Balticei* desfășurat la Sopot 
(R.P. Polonă) s-a încheiat cu victoria 
echipei R.S. Cehoslovace, care a obți
nut 5 puncte. Pe locurile următoare s-au 
efesâr în ORdine : R. P. Romînă 4 puncte, 
R.P. Chineză 3 puncte, R.P. Polonă I
— 2 puncte, R.D. Germana — 1 punct, 
R.P. Polonă H —zero puncte.

în ultima zi a competiției selecțio
nata R.P. Romîne a învins cu 3—0 echipa 
R.P. Chineze (Țiriac — Ciu Cen-hui 
6—3, 6—1 ; Bardan — Pen Ci-huan. 
6—3. 5—7, 7—5 ; Țiriac, Mărmureanu
— Ciu Cen-hua, Kao Hun-mao 2—6,

IN CIUDA nivelului modest al atletismu
lui elvețian, decatlonul se bucură în aceas
tă țară de o mare popularitate. Iată de ce 
nu a surprins pe nimeni faptul că la re
centele campionate de decatlon ale Elve
ției au participat... 788 de atleți l

RENUMITUL „prăjinlst" finlandez Pentt! 
Nîkula a obținut în acest sezon un record 
de invidiat : de 12 ori el a realizat înălți
mea de peste 4,80 m. O dată a sărit 5,01 m, 
o dată 5.00 m, de șase ori 4,85 m etc.

DUPĂ cum se știe, atletul american Brian 
Sternberg — fost recordman mondial la 
săritura cu prăjina — s-a accidentat grav 
la coloana vertebrală în timpul unei sări
turi de la trambulină. Ultimele știri din 
S.U.A. ne anunță că Sternberg, care a pa
ralizat, a fost supus unei dificile operații 
care a durat nu mai puțin de 5 ore. După 
operație, medicii au declarat că sînt șanse 
ca paralizia să devină parțială.

TURNEUL do tenis de la Wimbledon re
zervat juniorilor a fost cîștlgat de sportivul 
grec Kalogeropolus, care s-a remarcat 
anul trecui în cadrul Balcaniadei de tenis 
de la Brașov. El a dispus în finală de 
Shafe! (R.A.U.) cu 8—4. 8—3. iar la juni
oare franceza Salfati a întrecut cu 8—4, 
6—1 pe australianca Denning.

NOUL președinte al Federației engleze 
de fotbal este J. Mears, care este și pre
ședintele de onoare al clubului Chelsea.

RECORDMANUL mondial pe 800 m, 880 
yarzi și o milă, neo-zeelandezul Petei 
Snell, s-a despărțit de anirenorul său 
Arthur Lydir/rd. Știrea a produs multă 
vîlvă în riadul antrenorilor și specialiști
lor. Explicația a dat-o însă bătrînul 
Lvdiard : „Așa se întîmplă cînd elevii nu 
știu să-și prejuiască profesorii, cînd în- 
gîmiarea nu mai cunoaște margini".

AL OPTULEA copil al lui Garrincha a 
văzut recent lumina zilei și, astfel, renu
mitul fotbalist brazilian este acum tatăl 
a 8... fete 1 „Am crezut — a declarat 
Garrincha — că al optulea copil va fi în 
sfîrșif un... băiat. Sper însă că al nouălea, 
pe care-1 aștept, va semăna cu mine, și 
va deveni un fotbalist celebru. Totul e să 
ai răbdate..." 

08:41,6. în continuare clasamentul se 
prezientă astfel: 2. R.D.G. I —- 2h 
09:50,3; 3. Austria — 2h 13:12,0; 4. 
R.D.G. II — 2h 13:53,8; 5. Danemarca 
-— 2h 15:13,3. Pe locul 6 s-a clasat 
R.P.R. I (Dumitrescu, Cosma, Ziegler, 
Ardeleanul cu 2h 15:29,0, iar pe locui 
10 R.P.R. II (Bădără, Rusu. Ciocan, 
Ghema) cu timpul de 2h 16:56,7.

De remarcat că rezultatul echipei Po
loniei este unul dintre ede mai bune 
înregistrate în lume ia această probă.

de valoare mondială. Astfel, maestrul 
emerit al sportului V. Raevski a efec
tuat două salturi cu o medie de 0,40 
m, iar Tatiana Voinova (U.R.S.S.) a 
realizat o medie de 1,18 m. Maestra 
sportului Elena Băcăoanu a realizat 
la această probă 1,295 m, coborînd 
astfel sub recordul țării. In clasamen
tul general al concursului, după două 
probe, situația este următoarea : bă
ieți : 1. V. Raevski (U.R.S.S.) 783,056 
p ; 2. Ivan Gheorghiev Karakucev 
(R.P.B.) 763,040 p ; 3. Coliu Andreev 
(R.P.B.) 761,437 p. Fete : 1. Elena Bă
căoanu (R.P.R.) 780,037 p ; 2. Tatiana 
Voinova (U.R.S.S.) 764,701 p; 3. Neli 
Dekcearova (U.R.S.S.) 764,541 p.

Astăzi se desfășoară proba de 
salt individual de la 2000 de metri 
cu deschiderea întîrziată a parașutei 
și executarea de evoluții în timpul 
căderii libere, după semnale optice 
comandate de la sol.

EUGEN URSU-coresp.

6—2, 6—4). R.S, Cehoslovacă a cîști- 
gat cu 3—0 întîlnirea cu prima echipă 
a R.P. Polone. Jaworski l-a învins pe 
Skonecki ou 6—3, 2—6, 6—3.

CAMPIONATUL DE TRIATLQN DE LA 
ULAN BATOR

în capitala R.P. Mongole s-a des
fășurat cea de-a 3-a ediție a campio
natului de triatlon. Ia care participă 
echipele cluburilor militare din țările 
socialiste. Iată clasamentul final : 1.
U.R.S.S. 19 330 puncte; 2. R.P. Chineză 
17 729 puncte; 3. R.S. Gehioslovacă

16 800 puncte; 4. R.P. Romînă 16 740 
puncte; 5. R.P. Polonă 15 688 puncte;
6. R.P. Ungară 14 915 puncte; 7. R.P 
Bulgaria 14 712 puncte; 8. R.D. Viet^ 
14 419 puncte; 9. R.D. Germană 14 2&T 
puncte ; 10. R.P. Mongolă 13 247 puncte,

ÎN FINALA C.C.E. LA BASCHET

Primul meci al finalei cupei campio
nilor europeni Ia Baschet (masculin) 
s-a disputat la Madrid între echipele 
Real Madrid și ȚJS.K. A.-Moscova. Au 
cîștigat jucătorii spanioli cu scorul de 
86—69 (35—26). Returul va avea Ioc 
la 31 iulie Ia Moscova.

MECIUL SONY LISTON — FLOYD 
PATTERSON

La Convention Hali din orașul Las 
Vegas s-a dis-putat revanșa meciului de 
box pentru titlul mondial Ia categoria 
grea dintre campionul lumii Sony 
Liston și Floyd Patterson. Ca și în sep
tembrie 1962, Liston s-a dovedit foarte 
expeditiv, repurtând victoria chiar din 
prima repriză, după 2 minute și 10 secun
de. Patterson a încercat de două ori 
să-l lovească decisiv pe campionul lumii, 
dar a fost „contrat* și trimis de două 
ori la podea. După ce a fost numărat a 
doua oară Patterson s-a ridicat la 8, 
însă a fost din nou expediat la podea 
în urma unei lovituri de „un-doi*. El 
a încercat să reia lupta dar nu a mai 
putut și a fost declarat învins prin k.o. 
Liston (97,500 kg) a fost mai greu ou 
10 kg decît Patterson. La meci au asis
tat doar 8 000 de spectatori. Liston a 
declarat că își va pupe titlul în joc.-ta 
23 septembrie în fața altui boxer negru, 
Cassius 'Clay, neînvins pînă acum.
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