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i hur.edoara-Deva A început concursul internațional 
de pentatlon modern al R. P. Romîne

- DUPĂ 10 ORE DE ÎNTRECERE, BALCZO (R.P.U.) A CIȘTIGATj 
PRO3A DE SCRIMĂ. DAN IONESCU PE LOCUL II -

Campionatul republican de atletism pe echipe 
reprezentative de regiuni
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Moment din intîlnirea Constantin Țintea—Liljenuxdl (Suedia)

ÎNTRECERILE DIN CAPITALA
Sfirșitul săptămlnii trecute a fost 

dominat, pe plan atletic, de desfășu
rarea întrecerilor zonale din cadrul 
campionatului republican pe echipe 
reprezentative de regiuni, cea mai im
portantă competiție internă a atletis
mului nostru. După cum se aștepta, 
concursurile au fost viu disputate, pri
lejuind o luptă sportivă de toată fru
musețea.

In mod special au reținut atenția 
întrecerile din Capitală, prin cele cî- 
teva performanțe de valoare înregis
trate de unii dintre tinerii concurenți. 
Astfel, la săritura în lungime femei, 
campioana de la 80 mg și pentatlon, 
Maria Sudan a realizat o bună per
formanță: 5,92 m. Și Margareta Milia- 
dis s-a arătat în progres, obținînd — 
cu 5,88 m — un promițător record per
sonal. La aceeași probă, dar la băr
bați, studentul H. Albrecht a repurtat 
victoria cu un rezultat remarcabil, 
7,42 m, care recompensează eforturile 
acestui harnic atlet.

In turnantă: cursa feminină de 200 m-

O plăcută surpriză a furnizat Nico- 
lae Mustață, revelația sezonului atle
tic 1963. El a cîștigat cursa de 5000 m. 
Dar nu atit victoria sa pare surprin
zătoare (chiar dacă învinsul i-a fost 
redutabilul C-tin Grecescu) ci timpul 
pe care l-a înregistrat — 14:28.6. Pen
tru un alergător care nu are la acti
vul său nici măcar un an de atle
tism, rezultatul de 14:28.6 spune foar
te multe și-i evidențiază din plin po
sibilitățile.

Pe lista celor remarcați cu acest 
prilej mai pot figura: Gh. Zamfi- 
rescu, S. Cristescu, Florica Grecescu, 
Leontina Frunză, Lia Manoliu, L. Ca- 
raiosifoglu etc.

Intrucît clasamentele pe echipe, al
cătuite pe baza tabelei internaționale 
de punctaj, n-au fost încă definitivate, 
nu putem comunica numele celor trei 
echipe calificate din Capitală pentru 
întrecerea finală a competiției, de la 
Constanța, 19 și 20 octombrie.

Iată acum rezultatele tehnice înre
gistrate in ziua a Il-a a campionate
lor Capitalei!

BARBAȚI : 200 m: Gh. Zamfirescu 
(Steaua) 21,6; M. Zahaichievici (Din.) 
22,3; R. Wolf (Steaua) 22,6; 1500 m: St. 
Mihaly (Din.) 3:56,7; T. Strzelbiscki 
(Rapid) 3:56,7; Ov. Lupu (Steaua) 
3:58,0; 5000 m: Nic. Mustață (Din.)

(Continuare in pag. a 2-a)

9 atleți americani participă
la campionatele

In cadrul aranjamentului de schim
buri în domeniul culturii, învăță- 
mîntului, științei și alte domenii pe 
anii 1963—1964, stabilit între R. P. 
Romînă și S.U.A., un grup de 9 a- 
tleți americani vor vizita țara noas
tră și vor participa la întrecerile 
campionatelor republicane de atle
tism de la Cluj, la 10 și 11 august.

Federația de atletism a S.U.A. a 
comunicat că va trimite următorii

Proba de scrimă, prima din cadrul con- 
curs-ului internațional de pentatlon ai 
R. P. Romîne, desfășurată duminică în 
sala Dinamo din Capitală, a încăput cu 
o... surpriză. Deși neanunțați, pe planșa 
de concurs au apărut în echipa R. P. 
Ungare Andras Balczo, binecunoscut iu
bitorilor pentatlonului modem din în
treaga lume, precum și Istvan Mona, de 
asemenea component al primei formații 
maghiare. Acest fapt a dat in plus în
trecerii o notă de mare concurs interna
țional. Iar dacă mai adăugăm faptul 
că, nu de mult. Balczo a cucerit titlul 
de campion al R. P. Ungare la sabie, 
avem în față un tablo-u grăitor despre 
ceea ce a însemnat proba de scrimă.

Concursul a început la ora 9,00, iar 
ultimii concurenți au părăsit planșa la 
ora 19.00. Deci 10 ore de luptă epuizan
tă, 380 de asalturi (cite 38 de fiecare 
concurent) care au solicitat din plin pre
gătirea fizică și psihică <a sportivilor.

Pînă la urmă, ,,calculul hîrtiei* s-a 
oonfirmat : victoria a revenit în acest 
„maraton de scrimă44 concurentului ma
ghiar Balczo, datorită îndeosebi evoluției 
sale din turul doi, cînd nu a pierdut 
decît trei asalturi. Deși nu posedă un 
stil spectaculos, el se dovedește in schimb 
foarte eficace, câștigînd cu multă ușu-

R. P. Romîne
atleți : Paul Drayton (100 m și 200 
m), John Moon (100 m și 200 m), Gary 
Weisiger (800 m și 1500 m), Ronald 
Zinn (20 km marș), Blaine Lindgren 
(110 mg și înălțime), Dick Emberger 
(110 mg), Darrelfl Horn (lungime și 
triplu salt), John Fennel sau John 
Uelses (prăjină), Dave Davis (greu
tate și disc). Atleții americani vor fi 
însoțiți de d. Hershe! Smith. 

rință. Nu puțin a lipsit, însă, ca locul 
întîi să revină unui concurent din prima 
noastră echipă, lui Dan Icnescti. In
tr-adevăr, el a „tras44 bine în turul I, 
conducna chiar, cu 16 victorii, dar în 
partea a doua a concursului lipsa de con
diție fizică și-a spus cuvîntul : Ionesco, 
nu a n>ai adăugat celor 16 victorii din 
tur decît 10, mulțumindu-se astfel cu 
locul II. Cristu Lichiardopol (23 victo
rii), Victor Ștefănescu (20) și Nicolae 
Marinescu (19) completează numărul 
Sportivilor romîni clasați în prima jumă
tate a clasamentului. Numărul acesta p-u- 
te-i fi evident mai mare, dacă unii din
tre componenții echipelor noastre luptau 
cu mai multă dirzenie, dacă ei se mobi
lizau mai mult în momentele decisive 
ale asalturilor.

Dintre concurenții străini o frumoasă 
impresie a lăsat și Bo Jansson, vechi și 
cunoscut component al reprezentativei 
Suediei, care a recnpeoat mult în turul 
al doilea : de la 9 victorii în turul în- 
tii — la 24 de victorii în final !

REZULTATE TEHNICE: individual!
I. Andras Balczo (R.P.U.) 29 victorii—- 
1 000 p; 2. Dan Ionescu (R.P.R. I) 
26 v — 898 p; 3. Bo Jansson (Sue
dia) 24 v — 830 p : 4. Cristu Lichiar» 
dopol (R.P.R I) 23 V — 796 p; 5, 
Istvan Mona (R.P.U.) 23 y — 796 p;
6. J. Kosinar (R.S.C.) 21 v —• 728 pj
7. H. G. Liljenwall (Suedia) 21 v — 
728 p; 8. Istvan Moczar (R.P.U.) 21 
v — 728 p; 9. V. Ștefănescu (R.P.R. 
II) 20 v — 694 p; 10. N. Marinescu 
(R.P.R. I) 19 v — 660 p... 13. D. Țin
tea (R.P.R. I) 17 v — 592 p; echipe 3 
1. R.P. Ungară 2524 p; 2. R. P. Po
mină I 2354 p; 3. Suedia 2082 p; 4» 
R. S. Cehoslovacă 1844 p; 5. R. P. Ro
minâ II 1810 p.

Astăzi, de la ora 10, la poligonul Tu
nari, este programată cea de a doua pro
bă a concursului — tirul.

CONST. MACOVEI

Șerban Ciochină și Andrei Barabaș

C. DUMITRESCU (OLIMPIA) ÎNVINGĂTOR 
ÎN CAMPIONATUL REPUBLICAN DE CONTRA-TIMP

Intrecînd așteptările, Gh. Neagoe (Steaua) 
a devenit campion de fond!

v ITKESCU

Nu există probă in ciclism care să 
ateste mai bine decit contra-timpul 
valoarea unui rutier. De aceea, ma
rea majoritate a specialiștilor în ci
clism au fost sîmbătâ după amiază 
prezenți la km 13 al șoselii Bucu
rești — Oltenița unde, începând de 
la ora 16,30, s-a dat startul în pro
bele de contra-timp ale campionatu
lui republican. Confruntarea valorilor 
ciclismului românesc a stîrnit un in
teres deosebit. Numai vremea n-a... 
vrut să fie alături de toți rutierii!

La 12 ore după terminarea probei 
de contra-timp, cei mai buni rutieri 
din țara noastră s-au prezentat la 
startul finalei campionatului republi
can de fond. Duminică dimineață, pe 
caniculă, cicliștii au străbătut 180 km 
pe ruta București — Cimpina — Bucu
rești, desemnind pe noul campion de 
fond- al țării — GH. NEAGOE. Mărtu
risim că nu ne așteptam la acest dez
nodământ. In cursă se aflau „așii” 
sportului nostru cu pedale și credeam 
că dintre ei se va decide purtătorul 
tricoului de campion. Dar lucrurile 
n-au stat așa și cauzele se vor des
prinde pe parcursul cronicii. înainte 
de aceasta se cuvine să-l felicităm pe 
Gh. Neagoe, care anul acesta face 
să se vorbească a doua oară elogios 
despre el. Prima dată am făcut-o cu 
prilejul „Turului Angliei”, iar a doua 
oară acum, cind Gh. Neagoe se im
pune în compania membrilor lotu
rilor republicane și olimpice. El are 
meritul de a fi profitat de acalmia 
plutonului și de a-1 fi urmat pe W. 
Ziegler în acțiunea decisivă a cursei. 
Pe ultimii metri el și-a întrecut ad-

Cei care au plecat primii au avut 
de înfruntat o Bună parte din cei
39,4 k.m ai cursei (este vorba de în
trecerea seniorilor) un vint puternic 
de față. Ceilalți, plecați dincolo de 
jumătatea listei de start, au benefi
ciat de condiții atmosferice mai priel
nice.

Lupta pentru primul loc a fost 
deosebit de interesantă. Specialist re- i 
cunoscut in probele de contra-timp — 
Constantin Dumitrescu — a avut de 
data aceasta un rival deosebit de pu- j 
ternic în persoana tînărului Ion Ar- 
deleanu. Acesta, după ce s-a remaT- | 
cat în probele de cronometru în 
„Cursa Păcii“, dă un puternic asalt i 
și in întrecerile pe plan republican. [ 
Ținând seamă de faptul că el este un I 
bun sprinter și un bun cățărător, re
iese că Ardelean» se numără printre , 
cei mai compleți rutieri din țara 
noastră. Acumulind și experiență în 
întrecerile internaționale el va de
veni cu siguranță un alergător cu 
șanse in marile competiții ale ciclis
mului mondial.

Revenind la Constantin Dumitres- | 
cu — căci el este campionul republi
can de contra-timp și în acest an — 
trebuie sa spunem că ne-a impre
sionat din nou prin forța rulajului 
și prin constanța cu care parcurge

H. N.
(Continuare in pag. a 2-a)

GH. NEAGOE

și kilometrajul lung — cert este însă 
că pe cea mai mare parte a par
cursului n-am înregistrat decît pu
ține faze demne de luat în seamă.versarul, cucerind titlul de campion

de fond.
însoțindu-i ieri pe cicliști, am avut Pînă la km 25, de pildă, filele car- 

impresia că stat puțin obosiți. Poate netului nostru rămăseseră albe. Iar 
faptul că la contra-timpul care avu
sese loc sîmbătâ după amiază au H, NAUM
depus eforturi mari, poate faptul 
că atmosfera era „încinsă”j poate (Continuare in pag. a 2-a)
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învingători in „Memorialul Rosicki1*
de la Praga

PRAGA 28. — în ziua a doua si 
concursului internațional de atletism 
(„Memorialul Rosicki“) sportivii ro
mîni Șerban Ciochină și Andrei Ba-
rabaș au avut o comportare remar
cabilă clasîndu-se pe primele locuri 
în probele de triplu salt și, respec
tiv, 5090 m. Șerban Ciochină a sărit 
16,04 m (cu 9 cm mai puțin decît re
cordul republican) iar Andrei Bara
baș a realizat 14:02,6 pe 5000 m, la 
numai două zecimi de recordul țării 
noastre. La înălțime Alex. Spiridon 
a ocupat locul al doilea cu 2,01 m, La 
egalitate cu primul clasat, ceho
slovacul Valența. Iată rezultatele din 
ziua a doua : 5000 m: 1. A. Barabaș 
(R.P.R.) 14:02,6, 2. Kiss (R.P.U.)
14:03,6, 3. Strong (Anglia) 14:08,0;
Triplu salt : 1. S. Ciochină (R.P.R.) 
16,04 m, 2. Kubala (U.R.S.S.) 15,75 m; 
înălțime: 1. Valența (R.S.C.) 2,01 m, 
2. Spiridon (R.P.R.) 2,01 m, 3. Lanski 
(R.S.C.) 1,98 m; 110 mg: Cornachia 
(Italia) 14,3; greutate: Skobla (R.S.C.) 
17,75 m ; ciocan : Kondrașev (U.R.S.S.) 
67,97 m; prăjină: Nikula (Finlanda) 
4,95 m; 800 m: Săger (Elveția) 1:51,3; 
3000 m obstacole: Dohring (R.D.G.) 
8:53,4; 200 m: Ozolin (U.R.S.S.) 20,8. 
FEMEI — 100 m: Cobian (Cuba) 11,6; 
400 m: Kralikova (R.S.C.) 55,6 record 
cehoslovac; lungime: Prykrilo va 
(R.S.C.) 6,04 m.
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Campionatul republican pe echip

Primele rezultate în „Cupa Eliberării" reprezentative de regiuni
Au început întrecerile în cadrul 

„Cupei Eliberării". La această com
petiție participă boxeri din toate re
giunile tării. Iată relatări ale cores
pondenților noștri :

TIMIȘOARA (prin telefon). Banat- 
Oltenia 23—17. La această gală au 
participat peste 1 000 de spectatori. 
Partidele au fost viu disputate. Au 
ieșit în evidență boxerii bănățeni, 
care s-au dovedit a fi mai bine pre
gătiți și mai hotărîți in acțiunile ofen
sive, Rezultatele înregistrate la aceas
tă gală sînt următoarele : St. Molnar 
(B) b.p. N. Gîju (O); E. Gale (B) 
b. ab. r. II I. Streche (O); Z. Paz- 
many (B) b. ab. r. II N. Filigeanu 
(O); S. Popa (B) meci nul V. Iones- 
cu (O); I. Modoșan (B) b.p. B. Flo- 
rescu (O) ; M. Rînjeu (B) b.p. Al.

(Urmare din pag. I)

traseul. C. Dumitrescu nu este încă 
perfect pus la punct cu pregătirea, 
însă în plenitudinea forțelor este ca
pabil de rezultate și mai mari. O re
velație a fost și tînărul N. Ciumete. 
El a sosit pe locul III! Păcat că asu
pra performanței sale planează sus
piciuni îndreptățite. Motocicleta cu 
fotoreporterii noștri l-a „surprins" în- 
tr-o situație neregulamentară (plasă 
de motocicletă) și aceasta este cu 
atît mai rău cu cit el este un alergă
tor tînăr care trebuie să se inte
greze în noua atmosferă întronată în 
ciclismul nostru. Bădără — un alt 
tînăr care se impune la contra-timp 
— a dat satisfacție, ca și C. Ciocan 
și Fr. Gera. Iată acum clasamentul 
probei:

1. CONSTANTIN DUMITRESCU 
(Olimpia București) a parcurs 39,400 
km în 57:33 — campion al R.P.R.; 2. 
I. Ardeleanu (Steaua) 57:58 ; 3. N. Ciu
mete (Voința) 59:00; 4. Gh. Bădără 
(Dinamo) 59:11; 5. G. Moiceanu (Di
namo) 59:51; 6. C. Ciocan (Petrolul 
Ploiești) 1 h 00:12; 7. Ion Qosma 
(Dinamo) lh 00:17; 8. N. Niculescu 
(Steaua) lh 00:41 ; 9. Francisc Gera 
(Voința) lh 01:05; 10. Ion Stoica 
(Steaua) lh 01:17; 11. C. Melcioc 
(Olimpia) lh 01:49; 12. W. Ziegler 
(Dinamo) lh 01:59; 13. FI. Cristescu

intrecind așteptările, Gh. Neagoe (Steaua) 
a devenit campion de fond!

(Urmare din pag. 1)

aici n-am notat o evadare ci... bus
culada în care, printre alții, a fost 
angrenat și Constantin Dumitrescu. 
El a căzut destul de rău și s-a re
simțit după aceea. Se merge lent, se 
discută... întoarcerea de la Cîmpina 
îi „trezește" puțin pe cicliști. înre
gistrăm cîteva atacuri, dar fără ur
mări. Pe șoseaua de racordare a 
Ploieștiului, plutonul, la insistențele 
cîtorva alergători, se animă. Se for
mează trei grupuri. O barieră... li
niștește însă din nou spiritele, re- 
grupîndu-i pe participant» la cam
pionat. Din nou ritm lent. Atît de 
lent încît în comuna Cornești cicli
stul Nicolae Grigore are timp să-și 
umple bidonul cu apă din căldarea 
unui cetățean și să revină... liniștit 
în pluton. Toată lumea se suspec
tează și așteaptă să treacă... kilo
metrii. în coada plutonului se află 
C. Dumitrescu, Ion Ardeleanu, Ga
briel Moiceanu, Ion Stoica și alții. 
Fiecare este cu ochii pe... celălalt. 
Atît de „cufundați" sînt în această 
urmărire încît nu sesizează că în față 
s-a produs o ruptură. Cînd văd nu 
întreprind însă nimic pentru a re
monta. Fiecare așteaptă ca celălalt să 
dea tonul. Plutonul condus de dina- 
moviștii Gh. Bădără, A. Șelaru, W. 
Ziegler, Gh. Calcișcă, L. Zanoni, de 
Grigore, Gh. Neagoe (Steaua), Gh. 
Rădulescu (Olimpia) și de tinerii Cio- 
banu și Ciocan continuă să se dis
tanțeze. Din grupul „tacticienilor" se 
desprind Voinea, Baciu și Rindașu și 
prind primul pluton. Cu aproximativ 
10 km înainte de sosire W. Ziegler 
atacă. El reușește să se detașeze 
cu 200 m de pluton. Doi kilometri 
mai departe pleacă în urmărirea lui 
Gh, Neagoe. Cei doi își dispută sprin
tul final. Gh. Neagoe — mai „proas
păt” — învinge. Iată clasamentul: 
1. GH, NEAGOE (Steaua) a parcurs 
180 km în 4 h 50:17 — campion 
R.P.R. : 2. W. Ziegler (Dinamo) — 
•colaji timp; 3. N. Grigore (Steaua) 

Totîrlici (O); G. Totka (B) meci nul 
A. Bușoiu (O); M. Panait (B) meci 
nul P. Cojan (O); L. Szepe (B) b.ab. 
r. I G. Buzatu (O); M. Peiti (B) 
b. ab. r. II I. Enache (O). (Al. Gross 
și T. Țăranu — coresp.).

IAȘI (prin telefon). Iași — oraș 
București 14-26. Ieșenii au practicat 
un box extrem de scăzut, dînd posi- 
Mlitate bucureștenilor să cîștige a- 
proape toate partidele. Probabil că 
la această înfrîngere a ieșenilor a 
contribuit și slaba activitate a an
trenorului M. Florescu. Iată rezulta
tele : I. Lungu (B) b.p. E. Iliescu 
(I) ; I. Manea (B) b.k.o. r. II C. 
Aanei (I) ; Gh. Ivănoiu (I) b.p. R. 
Șerban (B); I. Pătruț (B) b.k.o. r. II
M. Leiba (I); St. Popoia (B) b.k.o. 
r. I Gh. Morariu (I); C. Anton (B)

Plutonul se îndreaptă spre sosire, încheind astfel 
ale campionatelor republicane

(Voința) lh 02:40; 14. C. Ciobanu (Vo
ința Ploiești) lh 02:42; 15. Petre
Neacșu (Voința) lh 02:44.

Titlul de campion republican la 
juniori a revenit — după cum era și 
firesc — talentatului Emil Rusu 
(C.S.M. Cluj). El a învins detașat, re-

4 h. 51:13 ; 4. L. Zanoni (Dinamo) ; 
5. Gh. Calcișcă (Dinamo) ; 6. M.
Voinea (Dinamo); 7. C. Burtea (Vo
ința Ploiești) ; 8. C. Ciobanu (Voința 
Ploiești) ; 9. C. Ciocan (Petrolul Plo
iești); 10. A. Șelaru (Dinamo) ; 11. 
C. Baciu (Steaua) ; 12. Gh. Bădără 
(Dinamo) ; 13. Gh. Rădulescu (Olim
pia) ; 14. P. Neacșu (Voința) ; 15.
M. Rindașu (Voința Ploiești) ; 16. S. 
Mihălțeanu (Olimpia) ; 17. Fr. Gera 
(Voința) — același timp. G. Moiceanu 
și I. Ardeleanu au sosit cu o întîr- 
ziere de aproape 5 minute, iar Du
mitrescu, Stoica, Ciumete, Niculescu 
cu peste 13 minute.

★
Antrenorul Martie Ștefănescu a 

„scos” un nou campion republican : 
C. Gonțea, învingător la juniori cat, 
I. Tînărul brașovean l-a întrecut la 
sprint pe Emil Rusu și Pe alți ci
cliști valoroși, impunîndu-se și el 
în rîndul tinerelor noastre talente. 
Campionatul republican pentru ju
niori a măsurat 100 km. Iată rezul
tatele ;

1. C. GONȚEA (Torpedo Brașov) 
2 h. 53:19 — campion R.P.R.; 2.
Emil Rusu (CSM Cluj); 3. D. Pa- 
naitescu (Steaua); 4. Ion Păunoiu (Di
namo) ; 5. M. Gociman (Steaua); 6. 
W. Roder (CSM Cluj) — același timp.

La juniori cat. a Il-a, in cadrul 
concursului republican, pe primul loc 
s-a clasat Lucian Mnațacanian (Vo
ința) care cu o zi înainte cîștigase 
și contra-timpul acestei categorii. Cla- ! 
samentul arată astfel: 1. L. MNA
ȚACANIAN (Voința) a parcurs 60 
km în 1 h 56:50 ; 2. D. Motentan 
(CSM Cluj) ; 3. V. Diaconescu
(SSE 1) — același timp.

★
Titlurile de campioni republicani 

la contra-timp și fond au revenit 
deci următorilor alergători:

CONSTANTIN DUMITRESCU (O- 
limpia), GH. NEAGOE (Steaua) — 
seniori și EMIL RUSU (CSM Cluj), 
C. GONȚEA (Torpedo Brașov) — ju
niori. 

b. ab. r. I N. Ionescu (I); V. Săcea- 
nu fi) b.p. N. Paraschiv (B); C. Gheor- 
ghe (B) b. ab. r. I V. Bucur (I); N. 
Ghibu (B) bt a.b. r. I C. Haraga (I);
N. Blejan (B) b. ab. r. III T. Dumi- 
troaie (I). (E. Ursu — coretsp.).

GURA BARZA (prin telefon). Pe 
stadionul „Aurul" din localitate peste 
500 de spectatori au asistat la gala 
dintre regiunile Argeș și Hunedoara. 
Scorul a fost de 20—16 in favoarea 
boxerilor din Argeș. Pugiliștii din 
Hunedoara au practicat un box la un 
nivel modest, în schimb argeșenii s-au 
prezentat la valoarea superioară pe 
care o cunoaștem. S-au remarcat: 
Gh. Ciurea și Gh. Manea de la Ar
geș, iar de la hunedoreni A. Zelinschi 
și C. Șerban. (H. Popa — coresp.).

CRIȘANA - MARAMUREȘ 25-13.

cele două zile

Foto : T. Cliioreanu 
levîndu-și încă o dată calitățile de
viitor mare rutier. Clasamentul pro
bei este următorul: 1. EMIL RUSU 
(C.S.M. Cluj) a parcurs 30 km în 
43:49 — campion R.P.R.; 2. C. Ivan 
(Dinamo) 45:44; 3. I. Ghitea (Olim
pia) 46:16; 4. Gh. Moldoveana (Vo
ința Ploiești) 46:38; 5. R. Calagiu
(S.S.E. 1) 46:48; 6. Gh. Suciu (Tor
pedo Brașov) 46:53; 7. Gh. Toader 
(Voința) 46:58; 8. G. Popescu (Voința 
Ploiești) 47:12; 9. V. Alexiu (C.P.B.) 
47:28; 10. I. Ignat (Dinamo) 47:39.

Concursul republican al juniorilor 
de cat. a Ii-a s-a desfășurat pe 15 
km. Primul loc a fost ocupat de L. 
Mnațacanian (Voința) cu timpul de 
23:17. El a fost urmat de V. Ghiță 
(Voința Brașov) 23:36 ; V. Crețu (Tor
pedo Brașov) 23:40 ; M. Breazu (Ba
nat) 23:44; C. Grigore (Voința) 23:46; 
A. Cîmpeanu (Voința Ploiești) 24:07 
etc. După cum se vede primii șase 
clasați la juniori cat. a. II-a sînt 
înșiruiți pe mai puțin de un minut!

Petrolul Ploiești—din nou
SIBIU (prin telefon de la trimisul 

nostru). Ultimele întreceri ale cam
pionatului masculin de popice pe e- 
chipe, desfășurate vineri, sîmbătă și 
duminică pe arena Electrica, au fost 
viu disputate. Echipa învingătoare a 
fost cunoscută doar cu cîteva minute 
înaintea încheierii concursului. Imagi- 
nați-vă ce încordare a domnit de-a 
lungul celor trei zile de întreceri, în 
care de-abia ultimele 5 bile din cele 
7200 aveau să stabilească ierarhia în
tre echipele participante la întrecere. 
Iată evoluția clasamentului : după
primul schimb — 1. Ardeleana Alba 
Iulia 820 p. d.; 2. Petrolul Ploiești 
098 p.d. ; 3. M.M.C.M. București
804 p.d.; 4. Olimpia Reșița 802 p.d.; 
5. Unirea Roman 794 p.d.; 6. Voința 
Tg. Mureș 793 p.d. După două schim
buri: 1. Petrolul 1629 ; 2. Ardeleana 
1613 ; 3. Voința 1603 ; 4. Olimpia
1601 ; 5. M.M.C.M. 1573; 6. Unirea 
1532. După trei schimburi : 1. Petrolul 
2466 ; 2. Olimpia 2394 ; 3. Voința 
2387 ; 4. M.M.C.M. 2377 ; 5. Ardeleana 
2349 ; 6. Unirea 2327. După patru 
schimburi: 1. Petrolul 3316; 2. Voința 
3248 ; 3. Olimpia 3174; 4. Ardeleana 
3135; 5. Unirea 3129; 6. M.M.C.M. 
3123. După cinci schimburi ; 1. Voin
ța 4122; 2. Petrolul 4109; 3. Olimpia 
3966; 4. Unirea 3961 ; 5. Ardeleana 
3897; 6. M.M.C.M. 3894. După ultimul

(Urmare din pag. 1)

14:28,6 — rec. personal; C. Grecescu 
(Din.) 14:31,6; V. Caramihai (Unirea) 
14:59,0; 10 km marș: L. Caraiosifoglu 
(Din.) 48:54,0; I. Barbu (PTT) 49:09,2; 
A. Valtăr (Surdo-muți) 50:08,8; 400 mgs 
V. Jurcă (Din.) 53,9; Gr. Enache (Stea
ua) 57,8; C. Tontsch (Voința) 58,6; I. 
Rățoi (Din.) 58,7; lungime: H. Albrecht 
(Știința) 7,42 — rec. personal; A. Sa- 
mungi (Steaua) 7,08; R. Radoslav (Ști
ința) 6,93; prăjină: S. Cristescu (Ști
ința) 4,21 — rec. personal; V. Cincă 
(Știința) 3,90; T. Deac (Știința) 3,90; 
gTeutate: C. Crețu (Metal.) 16,39; A. 
Raica (Progr.) 15,49; I. Hegeduș (Stea
ua) 13,62; ciocan: N. Rășcănescu

ECHIPELE REGIUNILOR PLOIEȘTI, DOBROGEA, BANAT, CRISA 
NA, CLUJ SI MURES-AUTONOMÂ MAGHIARĂ S-AU CALIFICA' 

PENTRU FINALE
PLOIEȘTI 28 (prin telefon). Stadio

nul Petrolul a găzduit întrecerile 
zonei la care au luat parte echipele 
regiunilor Ploiești, Galați, Dobrogea 
și București.

Clasamente generale: 1. Ploiești 
401 p (119 la fete -ț- 282 la băieți) ;
2. Dobrogea 340,5 p (131 + 209,5) ; 3. 
Galați 269,5 p (113 -J- 156,5) ; 4. Bucu
rești 176 p (49 + 127).

Iată cîteva din rezultatele înregis
trate : BĂRBAȚI : 100 m : V. Geor
gescu (P) 11,1 ; V. Dinculescu (B) 11,4
— rec. egalat; 200 m : V. Georgescu
(P) 23,0 ; L. Levonian (D) 23,5 — rec. 
jun. II ; 400 m: C. Ștefănescu (P)
51,5 ; 800 m : C. Ștefănescu (P) 1:57,6; 
1500 m : I. Dăndărău (P) 3:54,0 ; I. 
Buiachi (D) 4:02,2; 5000 m : I. Dăn
dărău (P) 14:39,0 — rec. reg. ; I. Bu
iachi (D) 15:37,8 — rec. reg. ; 10000 m: 
V. Puiuleț (P) 33:16,0 ; 20 km marș : 
Șt. Limboșanu (P) 2.00:52,0 — rec. reg.; 
110 mg : M. Dincă (P) 16,3 ; M. Vasiie 
(P) 16,5 ; N. Humis (D) 16,5 — rec. 
reg. ; 400 mg : I. Ileana (P) 59,5 ; 3000 
m obst. : Gh. Grigore (P) 10:44,0 ;
lungime : A. Coman (P) 6,24 ; triplu : 
C. Mihail (D) 13,36 ; înălțime : X. Bo
boc (P) 1,87 ; I. Moroiu (G) 1,87 ; pră
jină : Gh. Luchian (D) 3,40 — rec. 
reg. ; S. Marin (P) 3,35 — rec. reg. 
greutate : C. Constantin (G) 14,62 ; 
suliță : Gh. Luchian (D) 48,40 — rec. 
jun. I ; ciocan : S. Dumitrescu (P) 
45,52 ; FEMEI : 100 m : M. Panait (G) 
13,0 — rec, reg. jun. II ; M. Geor
gescu (P) 13,1 ; 200 m : V. Cosa (D) 
27,4 ; M. Păun (D) 27,6 ; 400 m : V. 
Cosa (D) 60,0 ; I. Tuțică (P) 62,3 ; 800 
m : M. Păun (D) 2:28,0 ; V. Oprea (G) 
2:31,7 ; 80 mg: S. Enache (G) 12,0 ; 
P. Mărgăritescu (D) 12,1 ; V. Oprea 
(D) 12,2 ; lungime : M. Georgescu (P) 
5,14 ; înălțime : S. Dima (D) 1,43 ; M. 
Fulga (D) 1,43 ; greutate : El. Lefter 
(G) 10,83 — rec. reg. jun. I si II; D. 
Weber (G) 10,50 ; disc : D. Weber 
(D) 27,98 ; suliță : M. Barbu (P) 38,30
— rec. reg. (A. FLORiAN-coresp.).

ORADEA 28 (prin telefon). întrece
rile desfășurate pe stadionul Crișana 
s-au soldat cu următoarele clasamente 
generale : 1. Banat 326 p (107 la fete 
4- 219 la băieți) ; 2. Crișana 235,5 p 
(100 + 135,5) ; 3. Maramureș 148,5 p 
(44 4- 104,5). Cele mai bune rezultate : 
BARBAȚI : 100 m : S. Ardeleanu (B) 
11,2 ; A. Deac (C) 11,3 ; 200 m : A. Deac 
(C) 23,1 — rec. reg. ; 400 m s V. Pop 
(C) 51,8; I. Diaconu (B) 51,9 ; I. Mar
coni (B) 52,0 ; 800 m : S. Szabo (C)

schimb: 1. Petrolul 4913; 2. Voința 
4897 ; 3. Olimpia 4796 ; 4. Unirea 4738; 
5. Ardeleana 4694 ; 6. M.M.C.M. 4645.

După cum se vede, principalii pre- 
tendenți la titlu au fost popicarii din 
Ploiești și Tg. Mureș. Conform ordi- 
nei intrării pe pistă, jucătorul ploieș
tean, Ion Dragomirescu, ultimul 
schimb, a închis competiția. El tre
buia să doboare din 200 de bile mixte 
787 de popice pentru a egala rezul
tatul obținut de Voința Tg. Mureș. 
La prima vedere, cifra pare nu prea 
greu de înregistrat, dar, pe pista are
nei Electrica majoritatea finaliștilor 
nu au putut trece peste granița celor 
800 p.d. Luptînd din răsputeri, com
ponentul echipei Petrolul, Ion Drago
mirescu, a realizat cifra mult dorită 
după 195 de lovituri, moment în care 
formația Petrolului și suporterii săi 
au răsuflat ușurați. Astfel, Petrolul 
Ploiești cucerește titlul de campioană 
după o întrerupere de șapte ani. Iată 
autorii acestei frumoase performanțe : 
Dumitru C. Dumitru (808 p.d.), Va
siie Stancu (815 p.d.), Alexandru Vrin- 
ceanu (843 p.d.), Vasiie Nicolescu 
(850 p.d.), Ion Dragomirescu (804 p.d.) 
și Ivan Victor (804 p.d.).

Nu putem încheia relatarea noastră 
de la finala campionatului republi
can pe echipe fără a sublinia com
portarea meritorie a jucătorilor T, 

(Steaua) 58,01; C. Mușat (Din.) 51,t 
Gh. Costache (CSS) 50,00; decatlo 
Em. Constantinescu (Știinta) 5228 
(11,6; 6,55; 10,53; 1,70; 52,1;'17,5; 30,3 
3,20; 48,74; 4:41,0); C. Stroe (Științ 
4708 p; Em. Enescu (Din.) 4542 p; FI 
MEI: 200 m: I. Petrescu (Rapid) 25, 
FI. Stancu (Steaua) 25,9; V. Mărcule 
cu (Din.) 26,8; 80 mg: M. Budan (Șl 
ința) 11,4; L. Jung (Steaua) 11,8; j 
Sîrbu (Met.) 12,0; înălțime: R. Von 
neanu (Steaua) 1,60; S. Dăscălesc 
(CSS) 1,50; El. Vîrlan (CSS) 1,50; di» 
L. Manoliu (Met.) 51,82; A. Gură 
(Prog.) 38,54; El. Prodan (Voința) 37,9: 
suliță: M. Diaconescu (Steaua) 48,91 
A. Nyilas (Met.) 39,52; G-, Niculesc 
(Știința) 39,39.

2:00,9 ; 1500 m ; V. Popa (B) 4:12,3 
5000 m : V. Popa (B) 15:49,6 ; 10000 m 
V. Bonțu (B) 35:24,2 ; 20 km marș 
I. Catrina (B) 1.40:57,0 — rec. reg. 
I. Pop (M) 1.47:44,0 — rec. reg. ; 111 
mg: E. Jerger (B) 15,2 ; V. Pop (C
15.5 — rec. reg. egalat ; 400 mg : V 
Pop (C) 57,7 ; 3000 m obst.: FI. Luct
(B) 10:09,6 ; lungime : W. Keller (B 
6,42; triplu: H. Hatfaludi (C) 13,40 
înălțime : D. Paica (B) 1,85 ; C. Szasî
(C) 1,80; prăjină: Gh. Ahrend (B' 
3,80; greutate: I. Timar (B) 13,24 ; disc: 
M. Plev (B) 45,02; P. Flora (C) 42,55 
suliță: G. Piculski (B) 60,78; ciocan: 
Gh. Szasz (C) 52,32; FEMEI: 100 m: 
Cr. Mesaroș (B) 12,5; 200 m: Or. Me- 
saroș (B) 25,7; 400 m: M. Bacsi (O, 
62,4; 800 m: G. Ziegler (B) 2:25,3; 80 
mg: M. Costin (C) 11,7 — rec. reg. e- 
galat; El. Vasi (B) 11,7; lungime: C. 
Toma (C) 5,01; înălțime: El. Vasi (B) 
1,50; C. Toma (C) 1,45; greutate: V. 
Băndărău (B) 11,08: I. Pall (O) 10,48; 
disc: R. Moțiu (B) 39,82; suliță: M. 
Clonda (C) 36,54; 4x100 m: Banat 51,2. 
(GH. LORINCZ — coresp.).

TG. MUREȘ 28 (prin telefon). La 
jumătatea primei zile de concurs a 
început o ploaie torențială care a des
fundat pista, influențind vizibil des
fășurarea probelor. Clasamente gene
rale: 1. Cluj 324 p (1174-207); 2. Mu- 
reș-Autonomă Maghiară 210 p (754- 
135); 3. Hunedoara 177 p (514-126). Cele 
mai bune rezultate: BARBAȚI: 100 nr. 
G. Szekeres (M) 11,1; 200 m: A. Al
brecht (H) 23,1; 400 m: A. Albrecht (H) 
52,2; 800 m: I. Căpraru (C) 2:00,4; 
1500 m: I. Căpraru (C) 4:16,9; 5000 m: 
Gh. Biro (C) 16:52,8; 10000 m: Gh. Biro 
(C) 35:40,0; 10 km marș: Al. Mathyas 
(C) 54:46,2 ; 110 mg : L. Dobay (M) 15,1 
(vînt); 400 mg: Fr. Baban (C) 58,0; 
3000 m obst.: Gh. Szabo (C) 10:52,7; 
lungime : S. Botezan (C) 6,66 ; triplu :
O. Viscopoleanu (C) 14,75; înălțime: 
R. Moise (H) 1,75; prăjină: T. Bocu 
(C) 3,40; greutate: I. Lazăr (C) 14,26: 
disc: K. Socol (C) 43,17; suliță: K. So- 
col (C) 55,95; ciocan: A. Szigmond (C) 
49,30; FEMEI: 100 m: A. Beșuan (C)
12.5 ; 200 m : I. Palocsay (C) 28,2 ; 400
m: S. Fekete (C) 63,2; 800 m: A. Nej'ru 
(C) 2:27,4; 80 mg: V. Viscopoleanu (C) 
12,0; lungime: V. Viscopoleanu 5,75; 
înălțime: S. Tănase (C) 1,50; greutate: 
A. Bugnariu (C) 11,84; disc: A. Bugna- 
riu 39,82; suliță: L. Doți (M) 32,28.
(I. PAUȘ — coresp. regional).

campioană
Se mani (874 p.d.) și C. Soos (861 p.d.) 
de la Voința Tg. Mureș ale căror re
zultate i-au adus formației lor locul 
doi în clasament.

TRAIAN IOANIȚESCU

Pronosport
AȘA ARATA O VARIANTA CU 12 + 1 
REZULTATE EXACTE LA CONCURSUL 

Nr. 30 DIN 28 IULIE 1963
I. Karpatî Lvov — Metalurg Za-

porojie (camp. U.R.S.S.) x
II. Lokomotiv Gomel — Cernomo-

reț Odesa (camp. U.R.S.S.) x
III. Șahteor K-ganda — Șinnik

Iaroslavi (cam. U.R.S.S.) 1
IV. S.K.A, Novosibirsk — Volga

Gorkii (câmp. U.R.S.S.) 2
V. Uralmaș Sverdl. — Kuban Kras

nodar (camp. U.R.S.S.) 2
VI. Trud Voronej — Rez. Muncă

Lugansk (camp. U.R.S.S) x
VII. E.V.T.K. — Kecskemet (cupa

de vară R.P.U.) 2
VIII. Egyetertes — Budai Sparta-

cus (cupa de vară R.P.U.) 1
IX. Nyiregyhaza — Eger (cupa de

vară R.P.U.) 1
X. Kaposvari H. — Pecsi V.S.K.

(cupa de vară R.P.U.) x
XI. K. Lombik — Traktorgyar

(cupa de vară R.P.U.) x
XII. Keszthely — Papa (cupa de

vară R.P.U.) 2
Sp. Ujlaki F.C. — Esztergom (cupa

de vară R.P.U.) x
Fond de premii 104661 lei.



Reportaj estival la Rm. Vâlcea Au promovat in categoria A

CLUJENII, NEÎNVINȘI, PE PRIMUL LOC SIDEIUSSISTOL GALAȚI—o echipă cu multe speruufe

ÎN „CUPĂ ȘCOLARULUI"
După-amiază toridă de sfîrșit de 

iulie...
Cu toată tăria pe care i-o dau 

alianfa cu. .. Oltul și cu dealurile îm
pădurite care-și varsă valurile de ver- 
deajă pînă-n trotuarele străzilor măr
ginașe, Rîmnicu Vîlcea luptă din greu 
cu căldura.

Și pe la ora 3 după masă, se recu
noaște învins. ..

Clădirea Centrului școlar forestier 
pare și ea cuprinsă de toropeală.

Dar, în spatele hîrfiilor albastre din 
geamuri, cîteva zeci de t'neri sînt cu 
glodurile la ultimele jocuri ale primului 
lor turneu final, se frămîntă, fac fel 
și fel de calcule. Bănățenii au ajuns 
la concluzia că o victorie cu 3—0 asu
pra clujenilor le-ar aduce „Cupa Șco
larului". Clujeni1 sînt ceva mai calmi : 
ei șliu că un meci nul sau o înfrîngere 
la mică diferență le-ar aduce lor 
trofeul. Dobrogenii nu vor să-i dezmintă 
pe colegii lor de ta Farul, care au de
venit acum cîteva zile campioni ai făru 
la juniori, și (intesc locul doi. Pentru 
asta, trebuie însă să-i învingă pe bra
șovenii lui Hidișan. Și nu e ușor să-l 
fii pe masivul Gîlmeanu sau să parezi 
acțiunile mijlocașului Ferencz, care
— cu două zile înainte — s-a inter
calat în repetate rînduri în atac și 
a egalat de trei ori pentru echipa sa, 
în meciul cu selecționata regiunii 
Banat... în camera unde se află insta
lată conducerea taberei, antrenorii tri
miși de F.R.F. și care au urmărit atent 
jocurile „Cupei Școlarului", prima com
petiție de acest gen organizată la noi, 
încheie lista celor 40 de jucători re
marcați de-a lungul celor peste 10 zile 
de întreceri și care vor rămîne, în con
tinuare, în tabără...

★
„Cupa Școlarului" a reunit selec

ționatele școlare ale tuturor regiunilor 
tării. Echipele au fost împărțite în serii 
de cîte patru, iar cîșfigăforii de serie 
(Cluj, Banat, Dobrogea, Brașov) par
ticipă la turneul final.

Azi, ultimele jocuri. în tribunele co
chetului stadion „1 Mai", lume multă, 
„galerii" însuflețite (se remarcă cea 
consfănfeană, alcătuită dintr-un grup 
masiv de școlari veniji în excursie). De 
pe masa instalată pe pistă, în fafa tri
bunei oficiale, zîmbesc tentant Cupa 
oferită de F.R.F., cea pusă în joc de 
Loto-Pronosport, trofeul consiliului 
raional UCFS Rm. Vîlcea pentru echipa 
cea mai disciplinată, treningurile, sti
lourile, Dachetele cu cadouri-surpriză 
oferite de Loto-Pronosport.

încep jocurile. Mai înfîi, Dobrogea- 
Brașov. Vă dăm formațiile, pentru că 
multe nume care deocamdată nu vă 
spun nimic vor deveni, în scurtă vreme, 
„de circulație” :

Brașov : Dunăreanu — Nagy, Roma
nov, Pascal -— Ferencz, Moraru — Gri- 
gore, Hiriș, Gîlmeanu, Cristoloveanu, 
Arzoiu. (Antrenor : Șt. Hidișan).

Dobrogea: Vlad — Costandache, 
Costache, Otelea — Lifă, Gheorghifă
— Barbu, Vasile, Vasilescu, lonescu, 
Antonescu. (Antrenor : C. Mărgărit).

Brașovenii domină în prima repriză, 
înscriu prin Cristoloveanu și... ratează 
goluri gata făcute. După pauză, do
brogenii egalează prin Barbu, apoi 
vîrful lor de afac Sandu lonescu în

Iubitorilor sportului cu pedale din 
țara noastră le sînt cunoscute re
zultatele concursului internațional 

desfășurat marți în R. D. Germană pe 
un traseu de 100 km, situat în locali
tatea Lubben. Firește, cronica acestei 
întreceri n-a putut cuprinde o serie de 
amănunte care să explice rezultatele ex
cepționale înregistrate cu acest prilej. 
La întoarcerea lotului am stat de vorbă 
cu tov. prof. ILIE ISTRATE — condu
cătorul delegației.

— Pentru toată lumea timpul 
realizai de cicliștii polonezi (2 
li 08:41,6) a constituit o surpriza. 
Am vrea să ne spuneți ceva despre 
modul cum a fost realizată perfor
manta

— Trebuie să vă spun că performanța 
cicliștilor polonezi a fost o surpriză chiar 
și pentru noi, cei prezenți la Lubben. 
Și aceasta din două pun le de vedere: 
pentru faptul că toți ne așteptam ca aler
gătorii din R. D. Germană să cîștige 
cursa (ei realizaseră cu un an în urmă 
pe acest traseu 2 h.ll;00) și pentru că 
nu ne-am putut gîndi că în această pe
rioadă se poate realiza un rezultat atît 
de mare. Totuși, alergătorii polonezi 
(Zielinski, Beker, Ch tie j, Slowinski), 
foarte masivi, omogeni și excepțional 
pregătiți (primii trei au participat în 
„Cursa Păcii4*, iar ultimul în „Turul 
Angliei4*) au răsturnat toate calculele. 

scrie alte două goluri și jocul se în
cheie cu 3—1 pentru ei.

Urmează jocul vedetă. Clujul aliniază 
următorul „unsprezece", antrenat de 
fosta aripă a Științei, Silviu Avram : 
Salomir — Rusu, Tîmpănaru, Kecekeș
— Antal. Sabău — Roșea, Brelan, Mir
cea Damian, Gh. Damian, Simonfi. An
trenorul N. losof aruncă în luptă ur
mătoarea garnitură bănățeană : Ga- 
boraș —- Munfeanu, Andea, Dragom'r
— Tămaș, Matei — Hedeșan, Crizea, 
Langa, Pefrovici, Panici. Clujul joacă 
matur, organizat. Are o apărare ma
sivă iar în atac se bazează pe pătrun
derile lui Brefan și pe calitățile de 
coordonator ale lui Mircea Damian. 
Bănă)en'i fac mai mult spectacol 
(foarte multi dintre tehnicienii care au 
urmărit competiția apreciază că Bana
tul a jucat fotbalul cel mai frumos) 
dar n-au eficacifafe. Și meciul se ter
mină cu 0—0, rezultat care definiti
vează astfel clasamentul „Cupei Școla
rului" pe 1963 :

★

1. Cluj 3 2 1 0 6:1 5
2. Dobrogea 3 1 1 1 4:3 3
3. Banat 3 0 3 0 4:4 3
4. Brașov 3 0 1 2 5:11 1

Scurf dialog cu antrenorul federal 
Ion Bălănescu, conducătorul tehnic al 
taberei.

— Ați urmărit foaie jocurile „Cupei 
Școlarului". Ce ne pufefi spune despre 
această competifie !

— A fost un real succes. Ea a adu
nat la start circa 250 de școlari care 
au participat cu entuziasm la jocuri. 
Unele partide (Dobrogea — Suceava, 
Ploiești — Brașov, Banat — Dobrogea) 
au plăcut în mod deosebit. Nivelul 
general al jucătorilor a fost nesperat 
de bun. Partidele s-au disputat într-o 
notă de sportivitate remarcabilă. Din
tre jucătorii care au evoluat, s-au re
marcat printre alții : Salomir (Cluj), 
Dunăreanu (Brașov), Gaboraș (Timi
șoara) — portari ; Tîmpănaru (Cluj), 
Andea (Banat), Aniței și lonifă (Plo
iești), Kerekes (Cluj), Nagy (Brașov) — 
fundași și stoperi ; Moraru și Ferencz 
(Brașov), Lifă și Gheorghifă (Dobro
gea), Tîrnoveainu (Mureș-Autonomă 
Maghiară), Sfrîmbeanu și Smadea 
(București, Pefrovici (Banat) — mij
locași ; Brefan, Simonfi, M. Damian 
(Cluj), Hedeșan, Crizea, Panici, Langa 
(Banat), Țarălungă, Oproșan (Ploiești), 
Achim (Hunedoara), Balaban (Galați), 
Sălceanu (lași), Dobrin (Argeș), Oble- 
mencu (Oltenia), Vig, Pojorri (Mara
mureș).

— Ce ne pufeji spune în legătură 
cu tabăra federației !

— La ora actuală au sosit la Rm. 
Vîlcea 30 de juniori, care nu sînt 
elevi. împreună cu cei 40 de juniori 
selecfionafi din „Cupa Școlarului", ei 
vor alcătui efectivul taberei cu care 
vom lucra pînă la ti august. Din acești 
juniori se vor alcătui 5 echipe, de 
care se vor ocupa antrenorii : Ștefan 
Slănculescu, I. Kluge, Silviu Avram, 
Ștefan Hidișan, Ștefan Miu, I. Zahar a 
și Paul Popescu. La sfîrșilul taberei, 
vom selecționa elemente pentru jocu
rile din această toamnă ale echipei 
naționale de juniori precum și pentru 
Turneul UEFA.

RADU URZICEANU

Cicliștii noștri puteau obține rezultate 
și mai bune în R. D. Germană
Interviu cu tov. prof. 1. Istrate, conducătorul delegației

Pe un traseu umbrit, fără vînt și ca 
ușoare denivelări — puțin cam „înșelă- 
toare4* însă pentru cei mai puțin experi
mentați — echipa R. P. Polone a ob
ținut pentru prima oară în lume sub 
2 h 09:00.

— Pe cititorii noștri îi interesea
ză, firește, comportarea alergătorilor 
romini. Ce ne puteti spune în acest 
sens ?

— Deși puțin mai slabe decît rezul
tatele cursei anterioare din țară, perfor
manțele obținute la Lubben sînt totuși 
satisfăcătoare, încadrîndu-se în obiecti
vele actualei etape. încă patru cicliști 
romini (C. Dumitrescu. IV. Ziegler, hm 
Cosma și Ion Ardeleanu) au îndeplinii 
normele olimpice lâ fond. Echipa de se
niori — pe care am urmărit-o în cursă 
— a mers pe un grafic «le 2 11.12:00. 
Și fără îndoială că am fi realizat acest 
timp dacă echipa n-ar fi suferit unele 
defecțiuni. Dintre ele menționez fapltil 
că W. Ziegler n-a rezistat decît 80 kw

Echipa Siderurgistul Galați
Foto: T. Chioreanu

în sfîrșit, gălățenii — îndrăgostiți 
de fotbal — și-au văzut visul cu 
ochii. Echipa lor favorită — Siderur
gistul — va juca în categoria A, ală
turi de cele mai bune formații ale 
țării. Anul viitor, pe stadionul „Du
nărea”, gălățenii vor vedea in jocu
rile oficiale pe Dinamo, Steaua, Pe
trolul, Știința Cluj, Rapid și alte e- 
chiipe de frunte ale fotbalului nostru.

Nu le-a fost ușor drumul gălățe- 
nilor spre categoria A. Aproape în
treg campionatul trecut, ei au sim
țit în spate „respirația fierbinte" a 
tîrgoviștenilor, tot atît de dornici și 
ei de a reveni în categoria A. Chiar 
și o privire sumară asupra clasamentu
lui seriei întîi, în care au activat 
cele două formații, este edificatoare. 
Siderurgistul a cîștigat 15 partide, a 
terminat 5 la egalitate, a părăsit te
renul învinsă de 6 ori, înscriind 46 
de goluri, primind 27 și realizînd 35 
de puncte. Cu trei mai multe decît 
Metalul Tîrgoviște a cărei situație 
în clasament arată în felul următor : 
14 victorii, 4 partide egale, 8 înfrîn- 
geri, 56 de goluri înscrise, 24 pri
mite.

Turneul echipei maghiare 
Szekesfehervari Vasas

Incepînd de la 1 august a.c. echipa 
Szekesfehervari Vasas, care activează 
în campionatul categoriei B din 
R.P.U., întreprinde un turneu în țara 
noastră, în regiunea Banat.

Oaspeții vor juca la 1 august la Ti
mișoara cu C.F.R., la 4 august la Re
șița cu C.S.M. și la 6 august în ace
eași localitate cu selecționata orașu
lui.

și că cei trei rămași în cursă au fost 
obligați la km 95 să-l aștepte pe Dumi
trescu mai bine de 1 minut pentru fap
tul că acesta avea o defecțiune la roata 
din spate. De la km 95 și pînă la sosire 
toată echipa a rulat într-un ritm mai 
lent pentru că defecțiunea lui Dumitrescu 
nu putuse fi înlăturată complet. Mențio
nez faptul că organizatorii n-au oferit 
echipelor oaspe mașini tehnice așa cum 
au făcut cu cele două reprezentative ale 
R. D. Germane. Din această cauză, deși 
dispuneam de biciclete de rezervă, nu 
le-am putut lua pe traseu. Echipa de 
tineret n-a mai putut fi condusă de către 
antrenorul Nicolae Voieu pentru faptul 
că în fața mașinii acestuia, pe mai bine 
de 50 km, a mers mașina echipei R.D.G. 
II. In acest fel antrenorul roniîn n a 
mai putut da cicliștilor indicațiile do 
care aveau nevoie. Gh. Bădără, C, Cio
can, Em. Rusu și Fr. Gei-a sînt rutieri 
tineri, neexperimenta|i, care mai au încă 
nevoie de îndrumări în privința ritmului 
și a dozării efortului. Față de restul e- 
chipeior tinerii noștri cicliști au fost

Marea satisfacție a fost atinsă în 
urma unor măsuri judicioase luate 
în vara anului trecut. Procedînd la 
o alcătuire mai justă a lotului, pro- 
movînd în prima echipă o serie de 
elemente tinere și talentate, Side
rurgistul s-a prezentat în întrecere 
mult mai bine decît în anii ante
riori. Sub conducerea antrenorului 
Dincă Schileru, echipa gălățeană a 
practicat un fotbal modern și eficace, 
terminînd, pe merit, campionatul în 
fruntea clasamentului.

Iată lotul complet al Siderurgistu- 
lui : Ban Emil, Victor Cîmpeanu, Ma
rian Lupea, Teodor Hulea, Constan
tin Coman, Cristian Stătescu, Ionel 
Dumitru, Petre Dragomir, Liviu Făl- 
cuțescu, Dumitru Oprea, Virgil Mi- 
litaru, loan Gheorghe, Radu Matei, 
Adrian Zgardan, Ioan Voieu, Traian 
Coman și David Zoltan.

Și acum, cîteva „date personale” 
ale Siderurgistului : medie de vîrstă
— 24 de ani. Căpitanul echipei — 
Teodor Hulea. Golgeterul formației
— David Zoltan. Valorile echipei : 
Dragomir, David, Zgardan. Cei mai 
vechi membri ai formației : Huiea. 
Cîmpeanu.

Și, un ultim amănunt pentru vi
itoarele partenere ce vor evolua la 
Galați. Stadionul „Dunărea" are o 
capacitate de 30 000 de locuri cu te
renul de joc gazonat recent și nu de 
puține ori, la meciurile „mari", toate 
locurile au fost ocupate de către 
spectatori. Actuala conducere tehni
că a Siderurgistului este compusă 
din antrenorii Traian Tomescu și 
Guță Tănase.

VALENTIN PAUNESCU 

handicapați de faptul că n-au avut bi
ciclete oare să le permită o călcătură 
corespunzătoare traseului.

— Ce alte amănunte afi mai reți
nut cu prilejul acestui concurs ?

— In primul rînd faptul Că ordinea de 
start n-a fost trasă la sorti. Ordinea de 
start favoriza formațiile I și II ale 
R.D.G., situîndu-ne pc noi în poziția de 
„echipe țintă". Adică echipa R.D.G 11 
a plecat cu 3 minute după formația 
R.P.R. II, iar R.D.G. I cu 3 minute 
după echipa R.P.R. 1. In plus, după ju
mătatea cursei, cînd ne-au ajuns, am
bele echipe ale R.D.G. au mers în plasa 
echipelor noastre. Deși acest lucru a 
fost văzut de arbitri numai echipa a doua 
a R.D.G. a fost descalificată. Prima 
formație a cîștigat diferența de timp 
față de echipa noastră după defecțiunea 
lui Dumitrescu. Firește, toate acestea 
nu scuză faptul că prima noastră echipă 
a realizat numai 2 11.15:29. La cicliștii 
noștri este vorba și de lipsa unei con
tinuități în pregătire și de o mai scă
zută poftă de lucru. Deși au multă ex
periență și posibilități, cicliștii noștri 
fruntași nu dovedesc încă maturitate în 
concurs și în concepția lor de pregă
tire. Asupra acestui lucru trebuie să re
flecte atît antrenorii și tehnicienii cit și 
alergătorii în cauză.

Interviu luat de H. NAUM

R. D. G. (tineret)—
Progresul București 3-0 (2-0)

BERLIN 28 (prin telefon). Sîmbătă 
la Steinach, în fața a 4500 de specta
tori, echipa de tineret a R. D. Ger
mane (identică cu formația olimpică a 
R.D.G., care se pregătește pentru în- 
tîlnirile preliminarii) a întîlnit forma
ția Progresul București. în ciuda sco
rului (3—0 pentru gazde) fotbaliștii 
bucureșteni au lăsat o bună impresie. 
Selecționata germană a avut mulți ti
tulari din prima echipă reprezenta
tivă. în special, în repriza a doua 
Progresul a avut multe acțiuni peri
culoase, a dominat, însă înaintarea 
s-a dovedit ineficace. Au marcat Frez- 
dorf (min. 13), Noldner (min. 44) și 
Pankau (min. 81). Arbitrul Bergman 
(R.D.G.) a condus formațiile: R.D.Gi 
(tineret): Heinsch — Urbanczik, Lind
ner, Hoffmann — Pankau, Liebrecht
— Nachtigal, Noldner (Jura), Frez- 
dorf, Kleininger, Stocker.

PROGRESUL: Mândru (min. 78 
Cosma) — Nedelcu, Caricaș, Colcerk'
— lootiță (min. 59 D. Popescu), Știr
bei — Stoicescu, Popescu I, Voinea, 
Mafteuță, Baboie (min. 78 Mateianu).

Călăreții romini 
au dominat întrecerile 

concursului de la Lugoj
LUGOJ 28 (prin telefon). Peste 

15 000 de spectatori au urmărit cu mult 
interes desfășurarea probelor con
cursului hipic international la care au 
luat parte călăreți din loturile repu
blicane de seniori și juniori ale R. P. 
Romine și călăreți iugoslavi de la Voj- 
vodina Novi Sad și „Aleksa Dundici" 
din Belgrad.

Reprezentanții noștri au avut o com
portare remarcabilă, cucerind victo
ria în 8 din cele 9 probe disputate.

Iată cîteva din rezultatele înregis
trate: „Deschidere juniori"; A. Do- 
nescu (R.P.R.) 9 p 25,8 sec; „Deschi
dere seniori"; 1. C. Vlad (R.P.R.) pe 
Harpa 0 p 33,5 sec; 2. A. Costea 
(R.P.R.) pe Rahova 0 p 34,3 sec; 3 C. 
Vlad — pe Vifor 0 p 43,4 sec; „Releu 
juniori": echipa R.P.R. I (M. Silea și 
V. lonescu) 2:14,5; 2. echipa R.P.R. II 
(E. lonescu, Iol. Lazăr) 2:21,6; 3. Voj- 
vodina (Petrov, Nesici) 2:26,4; „Obsta
cole durată seniori": 1. C. Vlad — pe 
Harpa 41 p 1:25,6; 2. A. Costea — pe 
Rahova 35 p 1:32,0; „Obstacole durată 
juniori": 1. V. lonescu — pe Gelu 43 
p; 2. M. Silea — pe Floricel 40 p; 
„Obstacole seniori" (barema A la cro
nometru): 1. Al. Longo — pe Gloria 
0 p 55,0; 2. Molibor (Dundici) — pc 
Husar 0 p 56,0; 3. Gh. Langa — pe 
Sprinten 0 p 60,0; „Cupa prieteniei" 
juniori: 1. R.P.R. I Op; 2. R.P.R. II 12 
p; 3. Vojvodina 25 p; „Proba de închi
dere": 1. Momcil Miliutinovici (Dun- 
dici) pe Vosnic 0 p 57,5 sec. •

C. OLARU — cerea®.



Juniorii oloiului 2 luat sfjrșjj concursul international în „C upa Galea44 Ia ten!

și-au desemnat campionii^
ȘCOLILE SPORTIVE DE ELEVI PIATRA 7 
NEAMȚ (LA FETE) Șl BUZĂU (LA( iași

BĂIEȚI) ÎNVINGĂTORI

BRAȘOV 28 (prin telefon). Simbătă .»internațional 
și duminică au continuat în localitate R.P.R. din acest an, la care au par- 
•întîlniri'le din cadrul turneelor finale/ticipat cei mai valoroși sportivi din 
ale campionatelor republicane de vo- ^Uniunea Sovietică R P BuIgaria șl 
■Lei pentru juniori. La fel de intere-' 
sânte ca și în prima zi, înbrecerile \ R* P. Romînă. Ultima probă a con- 
desfășurate pe terenurile Știința au ^cursului — salt în grup de la 1500 

A-x -- -t'/rn cu deschiderea întîrziată a para
și de un bun^9“tel ?i aterizare la Punct fix a 

(^consemnat rezultate deosebit de va- 
fetelor cîștigă- fioroase. Astfel, echipajul feminin al 

întrezărea de uniunii Sovietice compus din maes- 
ultimul set din A

SSE>tre^e sP°rtului Flora Soldadze, Ta-

de parașutism al R.P.R. R. P. Romină-R. P. Polonă 5-
28 (prin 

întrecerile 
de

telefon). Au luat 
primului concurs 

parașutism al

atras sute de spectatori, care au avut 
din nou prilejul să asiste la meciuri 
disputate, pasionante 
nivel tehnic

Dacă în întrecerea 
toarea competiției se 
simbătă, La băieți abia 
întîlnirea S.S.E. 2 București — 
Cluj avea să desemneze învingătoarea "7 tiana Voinova și Neli Degtiarova a 
actualei ediții în persoana... echipeif realizat cu o medie de 1,91 m un 
S.S.E. Buzău. AȘADAR, S.S.E. PIA-/T -
TRA NEAMȚ, LA FETE ȘI S.S.E.V U recora 
BUZĂU, LA BĂIEȚI, AU REUȘIT SĂ Grupul masculin 
CÎȘTIGE TITLURILE DE CAMPIOA-^leri Raevski, Evgheni Tkacenko, Pa- 
NE REPUBLICANE LA JUNIORI PE/vej Sadiiov și Vladimir Borcekov a 
ANUL 1962—1963. G . . , o,. .... . . .»A_T. g’doborit, cu o medie de 1,84 m, re-Bine pregătite de profesoara MARIA f
SĂVINESCU, jucătoarele de la S.S.E. \ cordul Uniunii Sovietice la această 
P. Neamț au cîstigat toate întîlnirile, ?;probă. Clasat pe locul III echipajul 
realizînd jocuri de un nivel tehnic / feminin al R p R compus din Eli- 
bUîntrecerLie echipele de băieți au>|sab?ta PoPescu> 1216118 Băcăoanu și 

fost foarte frumoase iar cîștigătoarea l - 
— așa cum aminteam mai sus — n-a 
putut fi cunoscută decît în ultimul 
set din meciul S.S.E. 2 București — 
S.S.E. Cluj. în urma acestui rezultat/ 
trei echipe au acumulat cîte 5 puncte k> 
și psntru desemnarea campionului ( 
s-a făcut cal oului setaveraj ului, fa- \ 
vorabil elevilor din Buzău. £drul ..Cupei Europei'. Reprezentanta

Echipa de băieți de la S.S.E. Buzău/R- D. Germane, campioana olimpică 
(ANTRENOR PROF. ADRIAN IO-f In9r>d Krâmer a avut din nou o 
NESCU) merită titlul cîștigat deoarece ^comportare excelentă, cîștigînd pro- 
In toate partidele a dovedit multă V ____________________________________ _
maturitate și voință de victorie. J

Iată rezultatele înregistrate sîmbătă ~ ,, ,.
și duminică: FETE: Banatul Timi- / MCClUl UC atlCtlSm 
șoara — S.S.E. 2 București 3—2 (15—13, G 
5—15, 15—10, 1—15, 15—13). S.S.E. C T» I • O 4
P Neamț — Știința Alba Iulia 3—0\ KOiOUia — O. LJ . A.
(4,7,1). S.S.E. P. Neamț — Banatul» 
Timișoara 3—1 (15—17, 15—5, 15—12,7 
15—13). S.S.E. 2 București — Știința ( VARȘOV 
Alba Iulia 3—0 (2,2, 3) BĂIEȚÎ: S.S.E. 2 >țvia s-a inc.. .— 
București — S.S.E. Oradea 3—lfetism dintre echipele
(15—12, 10—15, 15—10, 15—13). S.S.E. Gp°lone- La masculin, 
Buzău — S.S.E. Cluj 3—1 (15—10, ( M*’
11—15, 15—13, 15—2). S.S.E. Buzău — yimp 
S.S.E. Oradea 3—0 (7. 5,
Cluj — S.S.E. 2 București 3—2 (16—14,^
9—15, 9—15, 15—13, 15
au scos la iveală multe elemente ta
lentate. In afară de cele remarcate 
î # ziarul nostru de sîmbătă trebuie 
să mai 
Ana Comaroiu și Liliana Bjolla ^Traynor 
Neamț), Ana Tatomir, Maria Sandaf Johnson {S U A ) 211 m; triplu saR 
(Banatul), N. Stamate (Buc.), Gh. Ml1-~ ___ *-•-

L Mu-%avis

GSidI° (R p p > 79’85 m; Ștafetă 4x400 
S.U.A. 3:03,6.

Ă FEMEI : 200 m : Szyroka (R.P.P.) 
vauuu.va a uiveiuiux 800 m; Nowakowska (R.P.P.)

au scos l-a iveală numeroase ele-/aAnrt , wu-i. zc? tt a x a aof 2:09,0 ; lungime : White (S.U.A.) 6,42 
_ T. t — Am; disc: Majek (R.P.P.) 51,52 m; su- 

in echipele Davenport (S U.A.) 50,87 m.
.......................... . 4

de volei din Brașov /
-»rs nmcTnîo <4c Ti 1\T i _ ’

Angela Năstase a stabilit un re
cord R.P.R. cu o medie de 4,43 m. 
Demn de remarcat faptul că în ca
drul acestei probe maestra sportu
lui Elisabeta Popescu a obținut o 
medie de 2,11 m, unul din salturi 
executindu-se chiar la punctul fix. 
Iată clasamentul 
la 1 500 m cu 
a parașutei și 
fix. Băieți: 1.

probei de salt de 
deschidere întîrziată 
aterizare la punct 

U.R.S.S. 1511,827 p.

Echipa de tenis (tineret) a R. P. 
Romine s-a calificat în finala zonei 
italiene a „Cupei Galsa“, care se 
desfășoară în orașul italian Riccione. 
Sportivii romini au învins cu 5—0 
reprezentativa R. P. Polone. în ulti
mele două probe de simplu, Popo- 
vici a cîștigat cu 6—3, 6—2 la Novic- 
zky, iar Dron l-a învins cu 6—3, 5—7; 
6—2 pe Vielanycz. Adversarul echi
pei noastre în finală va fi selec

ționata Italiei, care a întrecut
4— 1 echipa Greciei.

Rezultate din celelalte zon 
Krems (Austria) : Austria — Luxe: 
burg 4—1 ; U.R.S.S. conduce cu 2 
în meciul cu R- F. Germană ; Nr 
port (Belgia) : Belgia — Elveția 5-
5- a mai calificat în finală echi 
R. P. Ungare ; Plsen ( R. S. Cel 
slovacă) : Franța — Iugoslavia 4— 
R. S. Cehoslovacă — Monaco 5—0.

nou record unional.
i compus din Va-

p. Fete : 1. U.R.S.S. 1 142,733 p. 2. 
R.P.B. 111,374 p. 3. R.P.R. I 
1 105.924 p. In clasamentul general 
pe națiuni la sfirșitul concursului 
situația este următoarea: Băieți; 1. 
U.R.S.S. 6417,995 p. 2. R.P.B. 6411,260 
p. 3. R.P.R. I 6126,916 p. Fete: 
U.R.S.S. 4802,080 p. 2. R.P.R, 
4636,506 p. 3. R.P.B. 4524,255 p.

Se cuvine ca la încheiere să acor
dăm un calificativ foarte bun gru
pului de arbitri și oficiali.

R.P.R.

1.
I

EUGEN UR.SU — coresp.

„Cupa Europei" la sărituri
Simbătă au început la Leipzig În

trecerile de sărituri în apă din ca
târul 
yR. D. German;
/ Ingrid Krâmer

nnr r n re

TA (Agerpres). La Varșo- 
ia s-a încheiat ieri meciul de atle- 

le S.U.A. și R.P. 
_____ __ ________ , au cîștigat at- 

americani eu 125—83 puncte, in 
> ce la feminin victoria a reve- 

12) S S E s\nlt sportivelor poloneze cu 58—47 
-'puncte. Scorul general al întilnirii 

este de 172—141 puncte în favoarea 
echipelor americane.

Iată cîștigătorii probelor desfășu
rate în ziua a doua. BĂRBAȚI : 400 m 

j garduri: Cowley (S.U.A.) 50.8; 800 m: 
Dupree (S.U.A.) 1:48,2; 5 000 m: Zimny

; 3 000 m obstacole:
(S.U.A.) 8:43,6 ; înălțime :

eșu *>—& țio——11, j 
>—7). întrecerile/ 

$

c__ ,,_________ , .
i menționăm pe Ana Ciobanu, / p p 13-544-

r»

șat și P. Mocanu (Buzău), Ad. Mu- 
reșan și Lucian Bondiceanu (

Turneele finale ale campionatelor 
republicane de juniori au oonsemnat 
o creștere calitativă a nivelului teh-Ș 
nic, i 
mente talentate, care urmărite și pre- L 
gătite vor putea promova 
de seniori.

La reușita întrecerilor 
buit organizatorii : F.R. 
misia regională < 
și arbitrajele bune prestate de D. Ni-^ 
colau (Buc.), V. Arhire, I. Stoica, C\ concurs 
FI. Pisică și Al. Taus (Brașov). CLA- X Storul 
SAMENTELE GENERALE: fete: 1.6) stabilit 
S.S.E. P. NEAMȚ 6 p, 2. S.S.E. 2 Buc. /
4 p (setaveraj 7:6), 3. Banatul Ti-V 
mișoara 4 p (6:8), 4. Știința Alba Iu-\ 
lia 4 p (3:8) ; băieți : 1. S.S.E. BUZĂU
5 p (setaveraj 8:4), 2. S.S.E. Cluj 5p^polo
(7:5), 3. S.S.E. Buc. 5 p (8:6), 4. S.S.E.(jAngl 
Oradea 3 p. C "

(R.P.P.) 16,77 m ; greutate :
(S.U.A.) 18,77 m ; suliță :

TURNEUL UE BASCHET DE LA PORTO SAN GIORC
PORTO SAN GIORGIO 28 (prin 

telefon) Tradiționalul turneu interna
țional de baschet feminin a reunit în 
acest an 6 formații din R. P. Bulgaria, 
R. S. Cehoslovacă, R. P. Romînă, 
R.S.F. Iugoslavia, Olanda și Italia. 
Ele au fost împărțite în două serii 
după cum urmează :

SERIA I : Spartak Sokolovo Praga, 
Steaua roșie Belgrad, Stand a Milano; 
SERIA A II-A : Rapid București,
Akademik Sofia, Blue Star Amster
dam.

Iată rezultatele înregistrate în serii:
Ziua I: Akademik — Blue Star 

65—45 (31—22) ; Steaua roșie — Stan- 
da 63—50 (25—26) ; Ziua a II-a : Ra
pid București — Blue Ster 50—37 (33—- 
17) ; Spartak — Steaua roșie 66—60 
(33—29) ; Ziua a III-a: Spartak —

Standa 57—43 (33—29); Akademik Sc
— Rapid București 53—52 (30—25). 
această pairtidă, baschetbalistele fe 
viare au jucat de la egal la egal 
puternica formație bulgară alcăte 
în marea majoritate cu jucătoar 
din reprezentativa R. P. Bulgaria c: 
a evoluat în acest an la Tg. Mut 
Scorul a fost egal pînă în ultim 
secunde, cînd V. Popova a transf 
mat o aruncare liberă, care a a< 
victoria echipei bulgare.

Duminică s-au desfășurat meciul 
finale. Pentru locurile 5—6, Stai 
Milano a învins Blue Star cu 50- 
La ora cînd închidem ediția se d 
fășoară partidele Rapid — Stei 
roșie (pentru locurile 3—4) și Spar
— Akademik (pentru locurile 1—2).

au contri-
Volei, co-

Los Angeles, în cadrul unui 
internațional de natație, ino- 
american Don Schollander a 
un nou record mondial în 

proba de 200 m liber cu performanța 
de 1:58,8. Vechiul record deținut 
australianul Robert Windle era 
2:00,3.

DUISBURG: Turneu internațional 
> pe apă. R.F.G. cu Spania 

Anglia 2-—2, Belgia 6—3, Franța 
Iși Olanda 4—3; Olanda cu Franța 
Belgia 5-—4, Spania 5—0, Anglia

C. GRUIA — coresp. reg. Belgia cu Anglia 3—2, Franța

z»

de 
de

de
4-3,
2—0

4—2,
7—4-,
7—3,

A luat sfîrsit turneul zonal de sah de la Halle
S-a încheiat turneul zonal de șah 

de la Halle (R.D. Germană). In ulti
ma rundă, s-au înregistrat următoa
rele rezultate : Portisch — Pavlov 
remiză ; Kavalek — Johanessen 0—1; 
Ofstad — Doda remiză : Larsen — 
Minev remiză ; Kainmark — Kanko 
1—0: Johansson — Trifunovici remiză.

Clasament final: 1. Portisch (R.P.U.) 
14 puncte; 2. Larsen (Danemarca) 13 
puncte; 3—4. Ivkov (Iugoslavia), 
batsch (Austria) 12 puncte;

, matin (R.D.G.) 11 
hansson (Islanda), 
gaslavia) 10,5 puncte ; 8. Malich 
(R.D.G.) 10 puncte (1); 9—10. Kava
lek (R.S. Cehoslovacă), Minev (R.P. 
Bulgaria) 10 puncte; 11—12. Donner

5. 
puncte; 6—7. 

Trifunovici 
puncte ; 8.

Ro- 
Uhl- 

Jo- 
(Iu-

sărituri din turn. La băieți, 
de sărituri de la platforma 

metri a revenit sportivului so-
Boris

noștri 
locuri

Poluniach. Reprezen- 
au concurat slab, obți- 
modeste. Iată primele

Ingrid Krâmer (R.D.G.)
(R.D.G.)

ba de 
proba 
de 4 
vietic 
tanții 
nind
rezultate ;

FEMEI : 1.
111.93 p ; 2. Gabriele Schoppe
100.94 p ; 3. Ninel Krutova (U.R.S.S.)
100,11 p ; Emilia Negulescu (R.P.R.) 
s-a clasat pe locul 11 cu 63,95 p.

BĂRBAȚI : 1. Boris Poluniach
(U.R.S.S.) 152,85 p ; 2. Heinz Pophal 
(R.D.G.) 148,92 p ; 3. Iuri Melnikov 
(U.R.S.S.) 144,71 p ; P. Decuseară
(R.P.R.) s-a clasat pe locul 11 cu 
121,19 p, iar Gh. Banu (R.P.R.) pe 
locul 14 cu 104,46 p.

Duminică s-au desfășurat ultimele 
întreceri. La fete, proba de sărituri 
de la platforma de 4 metri a revenit 
tot campioanei olimpice, Ingrid Kra
mer, în timp ce la bărbați — în proba 
de sărituri de la turn — învingător 
a ieșit sportivul Volker (R.D.G.). Re
zultate tehnice :

FEMEI : 1. Krămer (R.D.G.) 151,15 
p ; 2. Kuznețova (U.R.S.S.) 134,82 p ; 
3. Reinhardt (R.D.G.) 133,57 p.

BĂRBAȚI : 1. Volker (R.D.G.) 160,81 
p ; 2. Gavrilov (U.R.S.S.) 154,69 p ; 
3. Welinitz (R.D.G.) 151,22 p. Ganea 
(R.P.R.) a ocupat locul 11 cu 124,71 p. 
în proba feminină au fost 16 concu
rente, iar în cea masculină 17 con- 
curenți.

bazinele de

(Suedia) 95
(Danemarca) 9

Johansson
Hamann

14—15. PAVLOV (R.P.R.), 
(Norvegia) 8,5 puncte;

16—17. 
landa) 
dia) 6 
vegia),

Marele maestru maghiar Portisch 
și marele maestru danez Larsen au 
obținut 
turneul 
natului 
treilea 
va fi cunoscut după disputarea me
ciului de baraj (4 partide) 
avea loc in 
intre Ivkov și

(Olanda), 
puncte; 13. 
puncte (1); 
Johanessen

Doda (R.P.P.), Vesterinen (Fin- 
8 puncte ; 18. Kainmark (Sue- 
puncte; 19—20. Ofstad (Nor- 
Kanko (Finlanda) 5 puncte.

dreptul de a participa la 
interzonal din cadrul campio- 
mondial de șah. Cel de-al 

calificat în zona de la Halle

decembrie 
Robatsch.

la
care va 
Belgrad

Spania 5—5; Anglia cu Franța 4—2, 
Spania 5—3: Franța cu Spania 3—-1. 
Clasament: 1. R.F.G., 2. Olanda, 3.
Belgia, 4. Anglia, 5. Franța, 6. Spania.

ROMA: Daniela Bennecfc 4:57,0 pe 
400 m liber (nou record).

LOS ALTOS: Schollander 55,0. liman 
55,1, Clark 55,4 pe 100 m liber; Schol
ia ader 2:00,7 și liman 2:03,2 pe 200 m 
liber: Schollander 4:18,7 (nou record) 
pe 400 m liber; IVebb 17:44,3,Saari 
17:45,8 pe 1500 in lil^r: Bennett 1:03,5 
Pe 
spate: 
2:39.3 
Clark 
2:15,0 
1:02,2, 
pe 100 ni liber; House 4:45,2 (cea mai 
bună performanță mondială a anului), 
Finneran 4:16,5, Stickles 4:50,3 pe 400 
m liber: Da Varona 1:08,1, Templeton 
1:10.2, Worley 1:10,3 pe 100 m fluture; 
I ergusson 1:09,1 (cea mai bună perfor
manță mondială a anului), Da Varona 
1:09.6 pe 100 m spate; Fergusson 2:30.9 
pe 200 m spate; Da Varona 5:23,2, Fin
neran 5:26,1, House 5:28,8 la 400 m 
mixt.

PARIS: Rertin 2:19,9 pe 200 m spate; 
Gropaiz 2:01,5 pe 200 m liber (nou re
cord); Mack 1:01,7 pe 100 ni fluture 
(nou record).

COPENHAGA: K irs ten M ichaelsen
1:12,3 pe 100 ni spate (nou record).

ROMA: Freitag (R.F.G.) 2:19,6 pe 
200 iu fluture; Christophe 2:19,6 pe 
200 m spate; Pacifici 1:06,6 pe 100 m

2:19.0 pe 200 m100 m spâte și
Craig 1:11,8 pe 100 m bras și 
pe

61,2
pe
Stickles

200
I»1

200

in
100
in
1:02,9, Watson 1:03,1

bras; liman 59,8, 
m fluture; BFebb 

fluture; Da Varona
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Pregătiri pentru campionatele mondiali 
de ciclism

LOTUL FRANCEZ... ...ȘJ CEL ENGLEZ

PARIS (Agerpres). — Federația 
franceză de ciclism a selecționat lotul 
alergătorilor care vor participa la cam
pionatele mondiale (1—11 august), pro
gramate In Belgia. Iată lista selecțio- 
nabiliior pentru probele rezervate 
amatorilor : fond : Aimar, Delisle, Me
tayer, Bazire, Bechet, Bidault, Motte, 
Chappe, Seyve, Gouverneur ; viteză : 
Trentin, Morelon, Gruchet ; urmă
rire : Cuch, Kottwas, Suire, Desdoits, 
Pare ; semifond : Mezieres, Kuten, 
Bettiau. Printre cei selecționați pen
tru probele rezervate profesioniștilor 
se află Anquetil, recent învingător 
în Turul Franței, Stablinski, Pouli- 
dour, Anglade, Cazala, Darrigade, Le- 
baube, Ignolin (fond). Gaignard, Rous
seau, Bouvet, Varnaje, Hassenforder 
(pistă) și alții.

Nou record european
la 1500 m plat
Cu prilejul campionatelor de 

atletism ale Franței, cunoscutul cam
pion Michel Jazy a doborit duminică 
recordul european ia 1500 m plat, 
realizînd timpul de 3:37,8. Recordul 
precedent era de 3:38,1 și aparținea 
atletului cehoslovac Stanislaw Jung
wirth.

La rîndul ei Federația britanic, 
alcătuit lotul pentru ,,mondiale". E< 
pa amatoare de fond este comp 
din Butler, Hills, Mason, Cla 
Goodman și Halls, iar cea per 
proba de 100 km contra-cronome 
lui din Bennet, Munford, Smitt 
Webb. Cunoscutul ciclist profesio 
Tom Simpson va participa la 1 
și la urmărire individuală.

înot
liber femei; Dennerleiti 1:03.0 pe 100 m 
fluture;- Bora 1:03,4 pe 100 in spate; 
Roos (R.F.G.) 2:40,0, Mensonides 
(Olanda) 2:42,8 pe 200 m bras; Var 
venne (Franța) 2:56,8, Marcellini 2:57,1 
(nou record) pe 200 m bras.

PARIS: Hustede (Olanda) 1:09,5, 
Kok (Olanda) 1:09,8, Egervary (R.P.U.) 
1:11,1 pe 100 m fluture femei; Ursei 
mann (R.F.G.) 1:19,8, Pialat (Franța) 
1:22,0 pe 100 m bras femei; Tigelaar 
(Olanda) 1:04,2, Takacs (R.P.U.) 
1:04,8, Baveilein (R.F.G.) 1:05.0 pe 
100 m liber; Van Velsen (Olanda) 
1:11,5 pe 100 rn spate femei; Ktipper* 
(R.F.G.) 2:16,6, Raffy (Franța) 2:17,6 
pe 200 m spate; Donners (R.F.G.) 2:42,4 
pe 200 rn bras; lletz (R.F.G.) 4:27.8, 
Luyce (Franța) 4:31,2, Pommat (Franța) 
4:32,6 pe 400 m liber.

BLACKPOOL: Rosendnhl (Suedia) 
4:30,2, Eriksson (Suedia) 4:35,6 pe 
440 yarzi liber; Nicholson (Anglia) 
2:42.6 pe 220 yarzi bras; Suedia 8:22,7 
la 4x220 yarzi liber (nou record). în 
cadrul primului schimb, Svensson 2:04,4 
— nou record suedez; IVilkinson (An
glia) 1:03,0, Ilagberg (Suedia) 1:03,7, 
Keen (Anglia) 1:01,4 pe 110 yarzi liber; 
Stenbăck (Suedia) 1:09.9 (nou record), 
Phillips (Anjrlia) 1:10,1 (npu record), 
Gegan (Anglia) 1:10,4 pe 110 yârz.i 
fluture; LudgrOvd (Anglia) 1:10,7 (nou 
record) pe 110 yarzi spate; Lonsbrough 
(Anglia) 5:36,8 (nou record), Ljunggrcn 
(Suedia:) .5:39,2 (nou record) pe 410 
yarzi mixt.

Scurte știri exteri
• în eliminatoriile „Cupei Da 

(zona americană) după ziua a t 
echipa de tenis a Mexicului corn 
cu 3—0 in fața Canadei. Rezu! 
tehnice ; Osuna — Godbout 6—3, 
6—2; Palafox — Fauquier 9—7, 
6—1 ; Osuna, Palafox — Carpe 
Fauquier 6—3, 7—5, 6—4.

• Echipa R. P. Polone, alcă\ 
din Parulski, Nielaba, Gonsiot 
Andrzejewski a cîștigat titlul 
campioană mondială in proba 
spadă, invingînd in finală cu 
reprezentativa Franței. tn m 
pentru locul trei, echipa R. P. 
gare a întrecut cu 9—7 selecții 
U.R.S.S.

• în primul meci al turneulu 
care-1 întreprinde în U.R.S.S., e< 
cehoslovacă de fotbal Tatran 
sov a jucat cu formația SKA 
tov pe Don. Meciul s-a termini 
egalitate : 1—1 (1—0). Au marcat 
vlovici, respectiv Șikunov, din 
vitură de la 11 m.

• Marii maeștri sovietici de 
Mihail Tal șj David Bronștein ai 
la Debrecen un simultan la 5 
mese. Ei au obținut 43 de vi< 
8 remize și au pierdut 6 partide

• Meciurile disputate sîmbăl 
competiția de fotbal ..Cupa Rap 
s-au încheiat cu următoarele i 
tate : Sparta Rotterdam — Got 
2-1 ; Rapid Viena - Djurg 
Suedia 3—1 ; Schwechat Austr 
Ajax Amsterdam 5-2 ; A.C. Vie 
Enschede Olanda 1—0.

• Disputat la Riga, meciul de 
chel dintre echipele feminine 
R.S.S. Letone șl R.P. Chineze «-> 
minat cu rezultatul de 52—38 (1

1 in favoarea sportivelor sovietic

• Pe aerodromul de la Luny, 
rașutiști cehoslovaci au stabil 
nou record mondial la saltul în 
de la înălțimea de 1000 m, 
zînd o aterizare medie de 7,29 n 
de punctul fix.

• Echipa de fotbal F. C. 
celona a suferit o infringere c 
din partea unei selecționate 
tiniene.
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