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Corespondenții ne scriu despre 
ipartachiada de vară a tineretului
r/ Unic ne sosesc la redacție numeroase scrisori prin care 
fsînt relatate pe larg aspecte din desfășurarea întrecerilor 

Spartachiadei de vară a tineretului. Iată pe scurt con
ținutul citorva din aceste corespondențe.

Lehliu
Pe baza sportivă 

din comuna Dor 
Mărunt, raionul Le- 
hliu, s-au desfășu- 

t duminică întrecerile etapei 
ionale a Spartachiadei, la 
re au partici- 
it peste 600 de 
teri. Programul 

cuprins con- 
rsuri atractive la 
letism, ciclism, 
tbal, volei, hal
te, handbal și 
nnastică. Mulți 
ntre concurenți 

dat dovadă de 
bună pregătire, 

f pildă, junioara 
sna Gheorghe — 
■hliu (9,05 m la 
uncarea greută- 
), Aurel Anghel 
Sălcioara (cîști- 

tor în cursele de 
i și 1500 m),
rbu Bogdan — 
hliu (cel mai 
n la săritura în 
igime și înăl- 
ae), Elena Ni- 
lae — Crăsani 
cui întîi la cî- 
sm) etc.
tn fotografie, un 
>ect din cursa 

1500 m desfă- 
rată pe pista te
iului sportiv din 
nuna Dor Mă- 
ît.

E. COSMA
  In cluburile spor- 
rasnv---- tive din

* activitatea legată
de etapa a doua a 

irtachiadei a fost deo- 
it de susținută. Re- 
zentanții celor peste 66 000 
participanți la faza de mase 
acestei competiții și-au de- 
inat campionii interasociații. 
cadrul clubului sportiv

agul roșu s-au evidențiat vară”. Iată cîteva dintre ulti-
serie de elemente talentate mele rezultate ale etapei a 
n sînt popicarul St. Martpn doua înregistrate în cadrul

i frumos succes al sportului nostru școlar

ATLEȚII ROMÎNI PE LOCUL I 
LA TETRATLONUL INTERNATIONAL 

E LA ZIELONA GORA (R. P. POLONĂ)
1 a doua jumătate a lunii 
• au avut lot în orașul 
ona Gora din R. P. Polonă 
■cerile din cadrul celei de a 
l-a ediții a Tetratlonului in- 
ițional rezervat pionierilor și 
arilor și dotat cu „Cupa prie- 
âu.
i această ediție, atleții' pio- 
i din țara noastră au avut o 
portare excelentă. Ei au dorni
ca tegoric probele de sărituri 
Ițime și lungime) și au ocupat 
ri fruntașe în cea de sprint 
m). Tn clasamentul general 

ndividual și pe echipe — at- 
R.P. Romîne s-au situat, de 

lenea, pe primele locuri.
>te un frumos succes a! spor- 
i școlar din țara noastră pen- 
care micii concurenți merită 
i felicitări la fel ca și antre- 
I lor, prof. Marian Pășeai (tu. 
tă și rezultatele tehnice. înăl- 
: 1—2. Andrei Șepci și Barbu 

i (R.P.R.) 1,75 m; 3. N. 
3ef (R.P.B.) 1,64 m. Lun- 

.• 1. Andrei Șepci (R.P.R.) 
in; 2. N. Negruțiu (R.P.R.) 
in ; 3. Sergiu Gligor (R.P.R ) 
m; 4. Barbu Bocu (R.P.R.) 
m; 5. P. Perdiel (R.S.G.)
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Fălticeni
Saptămîna trecu

tă, orașul nostru a 
fost locul de desfă
șurare a unei du

R. Onodi — București Simetrie...

(asoc. Oțelărie), trăgătorii I. 
Florea, V. Mîndroi, E. Topoș și 
Mioara Moarcăș etc. Același 
interes l-am întâlnit și In cadrul 
întrecerilor desfășurate la clu
bul sportiv orășenesc unde, dat 

fiind marele număr de asociații 
care aparțin clubului (101), s-a 
hotărit (pentru o mai bună or
ganizare a competițiilor) împăr
țirea pe grupe, ciștigătorii tur
neelor ducind mai departe în
trecerea. Și la clubul sportiv 
Tractorul aceeași animație. Aci 
conducerea clubului a decernat 
celei mai bune asociații spor
tive „Cupa Spartachiadei de

5,56 m; 6. N. Stance! (R.P.B.)
5,51 m. 60 m : 1. M. Zelenin
(U.R.S.S.) 7,4; 2—4. N. Negru- 
țiu (R.P.R.), S. Gligor (R.P.R.) 
și J. Karra (R.S.C.) 7,5. Arun-

(Continuare în pag. a 2-a)

GIMNAȘTI ROMÎNI IN R. D. GERMANĂ
Dumiinieă va avea Ioc 

la Leipzig un important 
concurs internațional de 
gimnastică la care și-au 
anunțat participarea spor
tivi și sportive din 11 
țări. Pentru această în
trecere federația noastră 
a desemnat următorii re

BOGAT PROGRAM
• Intre 15 și 19 august, 

la București și Constanța, vor 
avea loc două turnee interna
ționale, băieți și fete • Echi
pa feminină a Japoniei — 
campioană mondială — evo- 

clubului sportiv orășenesc: 
Volei; Barajul—Oltul 2—0, Pie
lăria— T.R.C.L. 3—0, Nivea—An
cora 2—0, Carpați—Pielăria 2—0, 
Popice: I.C.B.—Dezrobirea 750— 
745, Pielăria-Răsăritul 629—569, 
I.C.B.—Pielăria 790—980; Fotbal: 
Prefabricate—Metrom 5—2, Pie
lăria—T.R.C.L. 4—1, Timpa—An
cora 5—2, Prefabricate—Poligra
fia 2—1.

C. GRUIA

minici sportive de amploare. 
Cei mai buni sportivi din Fălti
ceni și din unele asociații să
tești din raion, in număr de 
peste 150, participanți la eta
pele precedente ale Spartachia
dei, s-au intrecut la o serie 
de ramuri sportive ca înot, tir, 
motociclism, călărie, ciclism, 
orientare turistică etc. Între
cerile au început de diminea
ță, au continuat toată ziua și au 
fost urmărite de un mare nu
măr de spectatori.

(Continuare în pag. a 2-a)

82 centre de inițiere în sport 
în regiunea Dobrogea

Pentru răspîndirea în rîndurlle ti
neretului din regiunea noastră a 
unor ramuri de sport mai puțin 
practicate, din inițiativa consiliului 
regional UCFS Dobrogea s-a trecut, 
în majoritatea raioanelor, la orga
nizarea centrelor de învățare a 
sporturilor. Tn momentul de iață 
iuncționeazâ în dîiesrite localități 
din regiune 82 de centre, unde cei 
mai pricepuțî antrenori, profesori do 
educație iizîcâ și instructori volun
tari inițiază aproape 3000 de tineri 
în natație, atletism, tir, radioama
torism etc.

O activitate rodnică se desfășoară 
la centrele organizate in orașul 
Constanța și în raioanele Tulcea și 
Medgidia. Mai puțină atenție se a- 
cordă acestei deosebit de impor
tante acțiuni de către consiliul ra

Nicolae Marinescu (RP.R. I), în luptă cu obstacolul

prezentanți: Emilia Liță, 
Cristina Doboșan, Ale
xandru Silaghi și Mareei 
Simicln. Grupul de spor
tivi romini, însoțiți de 
antrenorul federal Ion 
Sabău, a părăsit marți 
Capitala cu trenul în- 
dreptindu-se spre Leip
zig.
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VOLBIBALISTIC
luează din nou în țara noas
tră • încep pregătirile lotu
rilor de tineret ale R.P.R.

(Citiți amănunte în pag. a 
IlI-a, la rabrica noastră de 
volei).
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IPIRUIIETE^BII NOI Reportajul nostru

De cîteva zile la „Cauciucul 
Quadrat" și-au făcut apariția prin 
secții tineri și tinere cu priviri 
curioase și zeci de întrebări pe 
buze. Creioanele notau în caiete, 
cu repeziciune, denumiri de uti-

ional UCFS și de către comisiile 
pe ramuri de sport din raionul Ne
gru Vodă.

Mergînd pe linia îndeplinirii sar
cinii trasate do Conferința pe țară 
a UCFS, de a pregăti cît mai mulți 
instructori voluntari pentru asocia
țiile sportive, consiliul regional 
UCFS Dobrogea organizează noi 
cursuri de instructori sportivi. Zi
lele acestea, pesto 200 de tineri 
vor începe un curs de instructori 
voluntari. O noutate în organizarea 
acestui curs este aceea că partici- 
panții, pe lingă ramurile sportive în 
care vor să se califice, fotbal sau 
volei, vor fl pregătiți toți ca instruc
tori la atletism.

Ing. CORNEL POPA — coresp.

Foto ; T. Chioreanu

CONCURS DE OBSTACOLE PE STADIONUL 
DINAMO

Duminică dimineață se va desfășura pe stadionul Dinamo 
din Capitală un interesant concurs motociclist de obstacole. 
La întreceri vor lua parte alergători din București, Sibiu, Re
șița, Cîmpina, Ploiești, Brașov, Pitești etc. Concursul începe 
la ora 10.

TURNEUL DE BARAJ AL ECHIPELOR CLASATE 
Z PE LOCUL 10 TN CAT. B LA FOTBAL

Duminică după-a- 
niazâ începe pe 
stadionul Republicii 

din Capitali turneul 

de baraj al echipe
lor de fotbal clasa
te pe locut 10 tn 
campionatul catego
riei B. Participi t

laje, materii prime, produse finite, 
indici tehnico-economici de care 
depind îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor planului de producție. 
Notații luate „pe viu" care sînt 
confruntate cu notațiile teoretice 
făcute pînă mai acum două luni 
în amfiteatre și săli de cursuri.

Cine erau oaspeții ? Studenții 
anilor I, II și IV ai Institutului 
de științe economice „V. I. Lenin" 
din București, aflați în practică 
profesională. Zi de zi în mijlocul 
muncitorilor și specialiștilor din 
întreprindere, studenții capătă noi 
cunoștințe, noi deprinderi, și nu 
numai atît. Tinerii practicanți mai 
învață ceva : să prețuiască munca 
productivă, pe meșterii uzinei.

...Laboratorul întreprinderii ! 
Asupra aparatelor ce controlează 
și precizează prin analize fizico- 
mecanice flexibilitatea, duritatea 
și rezistența cauciucului, stau a- 
plecate trei capete — ce urmăresc 
atent fiece înregistrare și cifră. 
Sînt muncitorii laboranți Elena

CONCURSUL INTERNATIONAL DE PENTATLON NODEEM

DAN IONESCU LIDER 
DUPĂ PATRU PROBE

încă două zile, încă două probe 
în concursul international de pen
tatlon modern al țării noastre. Pe 
măsură ce se apropie de sfîrșit, 
întrecerea devine tot mai intere
santă, lupta pentru primele locuri 
— mai dîrză, mai spectaculoasă. 
Natația și călăria, desfășurate 
marți și miercuri, probează în 
mod evident afirmația noastră. 
Concurînd de la o zi Ia alta me
reu mai bine, tot mai aproape de

Știinfa Galați, Trac- 
torul Brașov și 
A.S.M.D. Satu Mare. 
(Citiți amănunte în 
pag. a 111-a).

Rusen și Marius Barac, împreună 
cu studeutul Puiu Segărceanu.

în pauze discuția alunecă spre 
alte domenii. Spre handbal în 7. 
E și firesc. Marius Barac, anima- 
torul handbalului din întreprin
dere, îl știe pe tânărul student un 
pasionat handbalist și voleibalist.

...La sediul organizației U.T.M. 
am surprins o discuție :

— Cu șahul cum facem ?
-— Ca și la tenis de masă, or

ganizăm întreceri între echipe co
mune, formale din muncitori și 
studenți reprezentînd cîte o sec
ție. Cei doi erau secretarul 
organizației U.T.M. a între
prinderii, tov. Tudor Iorda- 
che, și studentul Cică Sova, 
„mai marele practicanților". Sau 
despărțit zîmbindu-și prietenește. 
Mîine se vor întîlni din nou în 
fabrică și pe terenul de sport. 
Rezultatul ? Prin muncă șl sport 
noi și trainice prietenii 1

DECEBAL TOCA
corespondent

valoarea lor, sportivii noștri au 
reușit în aceste doAă zile rezul
tate meritorii, dintre care reținem 
în primul rînd asaltul Iui Dan 
lonescu către primul loc. Ceea ce 
nu reușise la natație, lonescu a 
realizat ieri, în proba de călărie, 
pe care, cîștigînd-o spectaculos, 
a îmbrăcat „tricoul galben* de 
fruntaș al concursului după des
fășurarea a patru probe, întreeîn- 
du-1 pe valorosul Balczo. Mențio
năm de asemenea că, într-o cuin- 
panie foarte puternică, prima re
prezentativă a țării noastre a reu
șit ieri performanța remarcabilă 
de a șe clasa pe primul loc în 
probq^țle călărie. Atît comportarea 
de la hatație cît și cea de la că
lărie evidențiază grăitor că pen- 
tatloniștii noștri pot obține rezul
tate bune în concursuri internațio
nale, că pot fi depășite conside
rabil rezultatele realizate pînă a- 
eum în acest concurs de o bună 
valoare internațională. Dar, iată 
cîteva amănunte despre probele d» 
natație și călărie, disputate marți 
și miercuri.

CONSTANTIN MACOVFI

(Continuare îi» pat). s la)
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Intîlnirile prietenești dintre călăreții 
iugoslavi și romini au devenit tradițio
nale, ele disputîndu-se cu regularitate 
în ultimii ani, la Novi Sad și Lugoj.

Anul acesta, confruntarea dintre călă
reții celor două țări nu s-a limitat la 
reprezentativele de juniori și tineret, 
la Novi Sad (în luna mai) și la sfirșitul 
săptăminii trecute la Lugoj fiind pre- 
zenți și călăreții seniori.

Întrecerile de la Lugoj au suscitat un 
deosebit interes în toată regiunea, nu
mărul spectatorilor ridieîndu-se la 
15 000.

Dubla întîlnire hipică internațională 
de la Lugoj a scos in evidență, încă o 
dată, superioritatea călăreților noștri 
(juniori și seniori). Deși nu se obiș
nuiește in acest sport, victoria lor poate 
fi exprimată prin scorul de 8—1, călă 
reții oaspeți cîștigind, din cele 9 probe 
înscrise în program, doar proba de în
chidere. Cit privește clasamentele probe
lor, acestea nc-au fost în întregime fa
vorabile, călăreții noștri ocupind, atit 
la juniori cit și la seniori, majoritatea 
locurilor fruntașe.

Să analizăm mai intîi comportarea ju
niorilor. Echipa R.P.R. (antrenor Gheor
ghe Antohi) a prezentai călăreți de va 
loare diferită, unii dintre ei comportin- 
<lu-se la nivelul ce-l cunoaștem (lolanda 
Lazăr, Angliei Donescu și Eugen lones- 
ru), alții surprinzător de bine (l'asile 
lonescu și Mircea Silea), iar Emilia Po
dara, Coslel Sleji și Cornel 1 lin. — 
modest.

Juniorii iugoslavi (reprezentați de 
echipa clubului Vojvodina Novi Sad) 
deși dispun de un material cabalin su
perior au fost depășiți de combativitatea 
reprezentanților noștri. Dintre oaspeți 
s-a detașat Miroslav lokici, un călăreț 
talentat și cu mai mult nerv decît coe
chipierii săi.

l.a seniori, călăreții romini au cîștigat 
4 din cele 5 probe disputate, dovedin- 
du-se mai bine pregătiți tactic și cu 
mai multă experiență de concurs.

Traseele parcursurilor, care cereau 
concurcnților o deosebită îndemînare în 
conducerea cailor, au pus în dificultate 
pe oaspeți — bine pregătiți pentru sări-

Atleții romini pe locul I 
la tetratlonul internațional 

de la Zielona Gora (R.P. Polonă) 
(Urmare din pag. 1)

1. Gh. Mircef
2. A. Khiung
3. B. Krumof

trecut 
și-au 

sărind

turi mari, dar cu cai greoi pentru în* 
toarceri scurte. în această privință a 
excelat Constantin Vlad care a cîștigat 
primele două probe cu calul Harpa „ma- 
nevrînd" pe parcurs ca un veritabil „sla
lomist".

Cea mai interesantă probă de seniori 
a fost proba de forță care a avut o des
fășurare pasionantă datorită faptului că 
în această probă călăreții iugoslavi erau 
în elementul lor (obstacole puține — 6, 
conducere simplă, sărituri mari).

După 3 baraje la înălțimile de 1,40, 
1.50 Și 1,60 m au rămas în concurs 
călăreții romini Constantin Vlad și An
drei Costea și călărețul iugoslav Slobo
dan Litomerecki. La 1,70 m au 
numai reprezentanții noștri care 
disputat, în continuare, locul I
consecutiv la 1,80 m și la 1,90 m într-un 
stil care a entuziasmat pe toți cei pre* 
zenți, fiind opriți apoi de juriu, din 
cauza întunericului, și clasați la egali
tate pe locul 1.

Această probă a scos în evidență ca
litățile unui cal de mare viitor — Vifor 
(6 ani) — pentru care călărețul său 
Constantin Vlad merită felicitări. De 
altfel, nu este prima dată cînd acest 
călăreț ne dovedește capacitatea sa de 
lucru și de formare a cailor.

Andrei Costea s-a comportat în nota 
obișnuită din ultimul timp — bună, 
iar Alexandru Longo, Emil Olteanu și 
Manuela Bogza — mulțumitor, cu o men
țiune pentru ultima, care și-a făcut de
butul în proba de 1,40 m. Gheorghe 
Langa a făcut două parcursuri frumoase, 
în prima zi de concurs, fiind apoi oprit 
de medic să încalece, în urma unei ușoa
re accidentări.

Dintre oaspeți doar Milivoj Sljivar a 
manifestat o formă bună efectuînd cîteva 
parcursuri fără penalizări cu doi cai 
(Husar și Vulkan) deosebit de dotați.

Concursul de la Lugoj a constituit o 
întîlnire disputată într-o atmosferă pric- 

a

carea mingii de oină: 
(R.P.B.) 81,58 m;
(U.RS.S.) 77,82 m; ... »iuu.u. 
(R.P.B.) 77,71 m. In această probă, 
concurenții noștri au evoluat in condiții 
grele (pe o ploaie torențială) nereușind 
să arunce decît 54 m.

Clasament general individual: 1. An
drei Șepci (R.P.R.) 427 p.; 2. N. Stan- 
cef (R.P.B.) 391 p. ; 3. K. Koudrna 
(R.S.C.) 369 p.; 4. Barbu Bocu (R.P.R.) 
376 p.; 5. L. Devosza (R.P.U.) 367 
p. ; 6. M. Zelenin (U.R.S.S.) 364 p.

Clasament general pe echipe: 1. R.P. 
Romină 1822 p.; 2. R.P. Bulgaria 1739 
p. ; 3. R.S. Cehoslovacă 1714 p.; 4. 
U.R.S.S. 1706 p.; 5. R.P. Ungară 1625 
p. ; 6. R.D. Germană 1427 p.

In competiția feminină, micile atlete 
din R.S. Cehoslovacă și R.P. Ungară 
au dovedit cea mai bună pregătire reu
șind să-și împartă victoriile. In clasa
mentul general (individual și pe echipe), 
atletele R.S. Cehoslovace ocupă locul 1. 
Atletele țării noastre s-au situat pe lo
cul 8. Dintre atletele R.P. Romine, cea 
mai bună comportare a avut-o pioniera 
Mariana Nedelcu, care a totalizat 268 p.

tenească, un nou prilej de stringere 
legăturilor dintre sportivii romini 
iugoslavi.

CRISTIAN TOPESCU 
corespondent

S P 0 RTURI NAUTICE]

Campionatul republican 
pe ceftipc reprezentative de regiuni
Etapa de zonă a campionatului re

publican pe echipe reprezentative de 
regiuni desfășurată la Iași, pe stadio
nul „23 August”, a reunit la startul 
întrecerilor formațiile Bacăului, la
șului, Sucevei. Concursul a fost însă 
net influențat de condițiile atmosfe
rice neprielnice și de pista complet 
desfundată de ploaia căzută sîmbătă.

Beneficiind de cîteva individualități 
valoroase, reprezentativa regiunii Ba
cău a cîștigat clar primul loc cu 296 
p. Pe .locul doi s-a clasat echipa lașu
lui cu 252 p, iar pe ultimul, formația 
Sucevei cu 155 p.

Iată cîteva din rezultatele înregistrate 
în cadrul concursului: BARB AȚI :
100 m: V. Midvighi (S) 11,3; 200 m: 
V. Midvighi (S) 22,7; 800 m: M. Luca 
(I) 1:58:9; 1500 m: M. Luca (I) 4:17,0; 
5000 m: V. Florea (B) 15:56,0; 110 
mg: V. Suciu (I) 15,3; 3000 m obst.: 
V. Florea (B) 9:35,0; lungime: R. Lă- 
cătușu (I) 6,46; E. Pereteatcu (B) 6,46; 
triplu: Gh. Catrinescu (I) 13,40; înăl
țime: Gh. Catrinescu (I) 1,90; Al. Me- 
rică (I) 1,85; prăjină: S, Blaga (B) 3,88; 
greutate: Ad. Gagea (I) 14,52; disc: 
Ad. Gagea (I) 37,10; suliță: I. Sonohăț 
(I) 50,34 ; 4x100 m: Suceava 45,2;
4x400 m: Bacău 3:33,2; FEMEI : 100 m: 
V. Bufanu (B) 13,3; 200 m: M. Filip 
(B) 26,8; V. Melnic (I) 26,8; 80 mg: 

Melnic (I) 12,2; V. Bufanu (B) 
lungime: Bufanu (B) 5,14;

greutate: L. Saucă (S) 13,29; disc; A 
Macovei (B) 36,72; 4x100 m: Bacău 
51,1. (Gh. Vasiliu-corespondent).

întrecerile din Capitală, au fosl 
dominate de lupta dintre echipele ra
ioanelor 1 Mai și 16 Februarie. Repre
zentanții raionului 1 Mai au ocupat 
primul loc cu 41 138 p. (clasamentul s-c 
făcut pe baza tabelei internaționale). 
Au urmat: 2. 16 Februarie 40 970 p: 
3. V. I. Lenin 37 179 p; 4. 23 August 
27 414 p; 5. Grivița Roșie 19 513 p: 
6. 30 Decembrie 9 892 p; 
Bălcescu 7 662 p; 8. Tudor 
CU 6 756 p.

7. Nicolae 
Vladimires-

★
In urma desfășurării 

zonale pentru finala I (care va de
semna ordinea locurilor 1—13) a cam
pionatului republican pe echipe re
prezentative de regiuni, s-au calificat 
următoarele formații: Banat, Cri- 
șana (zona de la Oradea), Cluj, Mu- 
reș-Autonomă Maghiară (zona de la

întrecerilot

Turneul de verificare a jucătorilor fruntași
A.

Gheorghe Catrinescu (Iași) trece peste 
ștacheta înălțată la

De cîteva zile terenurile de tenis din 
parcul sportiv Progresul găzduiesc tur
neul de verificare a jucătorilor noștri 
fruntași (4 seniori și 3 juniori) orga
nizate de federația de specialitate în ve
derea unor apropiate competiții interna
ționale (Balcaniada de la Sofia și Con-

cursul de juniori de la Budapesta). 
Prima zi a turneului a fost marcată de 
meciuri foarte echilibrate. Astfel, 
Bardan a dispus chiar mai greu de cit 
o arată scorul (6—4, 4—6, 7—5, 7—5) 
de tînărul I. Năstase, G. Bosch a între
cut pe Mărmureanu cu 3—6, 6—3, 6—1, 
2—6, 7—5 (după ce acesta din urmă a- 
vusese 5—2 în setul decisiv) și cam-

~. Țiriac, l-a depășit pe 
In 
la

Schifiștii juniori in drum spre titlurile de campioni
scurtă „vacanță", tinerii mi- 
vîslclor și ai ramelor și-au

După o 
ntiilori ai 
reluat activitatea competițională cu pri
lejui fazei de zonă a campionatului re
publican de juniori la canotaj acade
mie Schifiștii bucureșteni și-au dis
putat șansele de calificare în finală, 
duminică dimineață, pe pista redusă 
(800 in) a Herăstrăului. Starturi destul 
de populate, întreceri echilibrate, care 
nan dat totuși prea mari emoții cîști- 
gătorilor, și un public numeros ce a 
iihpinz.it malul dinspre Bordei, locul tra
ditional al sosirilor. Acestea sînt carac
teristicile mari ale competiției.

Probele băieților, îndeosebi, au dat loc 
la frumoase întreceri. Ne referim la în- 
tilnirea sehifurilor de dublu, unde vis- 
lașii Olimpiei (Gh. Engelmeier și G. 
Isăcescu) au controlat inteligent cursa 
etșiieind la mici diferențe în fața celor 
dmiă echipe ale Metalului, la proba 
„opt urilor", care a revenit de asemenea 
Olimpiei cu un avantaj de o barcă, și

la cursa schiturilor de 4+1, cînd omo
genul echipaj al Voinței a obținut o bine 
meritată victorie. Subliniem, de asemenea, 
buna comportare a cîștigătorului din 
primăvară al „Crosului vîslașilor", sim
plistul Eugen Petrache (Știința), junior 
cu o talie și alonje remarcabile, precum 
și debutul într-o competiție oficială a 
secției de tineret de la clubul Steaua 
(la băieți, antrenor: maestrul sportului 
Emil Mesaroș) care promite mult prin 
prisma mediei de vîrstă (în jur de 16 
ani).

lată, de altfel, rezultatele cele mai 
bune: BĂIEȚI. Schif simplu: 1. E. Pe
trache (Știința) 3:24,0, 2. C. Ovidenie 
(Știința) 3:32,7, 3. A. Crișan (G.S.S.) 
3:37,4; S 2 tlsle : 1. Olimpia (Gh. 
Engelmeier, C. Isăcescu) 3:03,0, 2. Me
talul (D. Sandu, M. Mirea) 3:04,5, 3. 
Met. (Panait, Istrate) 3:06,5; S 4+1: 
1. Voința (V, Dumitrescu, A. Cristca, 
G. Ardeleanu, I. Năstorescu + M. I'ă- 
Iăngeanu) 2:53,6, 2. Metalul 2:59,3, 3.

S.S.E. 1 3:01,7; S 8+1: 1. Olimpia 
(P. Stanțenco, V. Constantinescu, V. 
Peter, Busuioc, A. Bratu, Gh. Dumitru, 
Gh. Lincaru, F. Simionescu + Gh. Stoi
cii) 2:41,7, 2. S.S.E. 1 2:46,2, 3. Me
talul 2:59,2. FETE. Schif simplu: 1. 
Luminița Golgoțiu (Știința) 3:47,5, 2. 
Ii. Grigorescu (Olimpia) 4:04,8; Schif 
dublu: 1. C.S.S. (Sanda Parascbivescu, 
V. Dumitrescu) 3:40,0, 2. Metalul 4:05,0; 
S 4+1 rame: 1. S.S.E. 1 (Gabriela Za- 
haria, Magdalena David, Annemarie 
Miess, Stela Tudor + Paula Teohari) 
3:26,7, 2. C.S.S. 3:34,3, 3. Voința 3:49.8; 
S 4+/ visle: 1. Metalul (Mariana Uzu- 
nov, Mitana Florea, Elena Vlanger, Fio- 
rica ignat + Lidia Otopeanu) 3:21,5. 
2. S.S.E. 1 3:27,2, 3. Olimpia 3:41,6. 
Primii clasați așteaptă ca, alături de 
colegii lor din țară, să-și dispute titlu
rile de campioni la juniori în zilele de 
9 și 10 august a.c., ia Snagov.

N. MARDAN

IJ'TVWV;.,

Juniorii Olimpiei, cîștigătorii probei de schif 8-j-l, la un antrenament.
Foto : V. Bageac

pionul tării, I
D. Dimache cu 6—4, 6—2, 6—4. 
„etapa" următoare am asistat doar 
un meci mai strîns, cel dintre Bosch și 
Bardan, în care primul — printr-un joc 
mai sigur — și-a învins adversarul cu 
6—3. 0—6, 6—3, 6—4. Alte rezultate: 
Mărmureanu—Dimache 6—1, 6—3, 6—0 
și Năstase—Niculescu 6—1,6—2,6—3.

Luni, Țiriac și Mărmureanu au furni
zat unul dintre cele mai frumoase me
ciuri ale turneului. Scor: 7—5, 7—5, 
3—6, 6—4 pentru Țiriac. In celelalte 
partide Bosch l-a întrecut pe Năstase cu
6— 3, 6—3, 6—1 iar Bardan pe Nicu
lescu cu 6—3, 6—4, 6—2.

Ziua următoare a fost decisivă pentru 
stabilirea clasamentului. S-au întîlnit Ți
riac și Bosch, ambii neînvinși pînă ia 
acest meci. Deși mai activ ca de obicei, 
Bosch nu a putut rezista jocului mai 
sigur desfășurat de Țiriac care a învins 
cu 6—1, 8—6, 6—3. O partidă dina
mică : Mărmureanu—Bardan. Frumosul 
duel s-a încheiat cu victoria meritată a 
lui Mărmureanu (mai complet în ac
țiuni) cu scorul de 6—1, 6—4, 6_ 1.
In al treilea meci a] după-amiezii Năs
tase a dispus de Dimache cu 6—4, 6—4,
7— 5. In fine, în ultimele confruntări ale 
turneului ȚIRIAC și-a asigurat LOCULI 
întrecînd pe Bardan cu 6—2, 6—4, 
6—4. Ultimele rezultate: Mărmureanu— 
Năstase 6—1, 6—2, 4—6, 6—2 și 
Bosch—Dimache 6—4, 6—3, 6—4.

1,90 m

(zona de la
(zona de la
(zona de la

Tg. Mureș), Bacău, Iași 
Iași), Ploiești, Dobrogea 
Ploiești), Brașov, Argeș
Cimpulung Muscel), raioanele 1 Mai, 
16 Februarie și V. I. Lenin (zona 
din București). După cum am mai a- 
nunțat întrecerile primei finale se vor 
desfășura pe stadionul din Constanța 
în zilele de 19 și 20 octombrie.

De la L E. B. S.
ȘTRANDUL TINERETULUI, DESCHIS 

DUMINICA PENTRU IUBITORII NATAȚIE1
Pentru a da posibilitate unui numât cit 

mai mare de sportivi și familiilor lor de 
a învăța și practica înotul. Federația ro- 
mînă de notație a hotărît să pună la dis
poziția acestora ștrandul Tineretului, în 
ilecare duminică, zi în care nu slnt cursuri 
și antrenamente de înot.

Biletele se găsesc la casele ștrandului.
★

CENTRU DE INIȚIERE LA ÎNOT 
LA BAZINUL FLOREASCA

Centrul de inițiere la înot pentru copil 
între 5—15 ani de la bazinul Floreasca își 
continuă activitatea șl în luna august. în
scrieri și informații 1a complexul Floreasca, 
telefon 11.64.06.

Corespondenții ne scriu despre 
Spartachiada de vară a tineretului

(Urmare din pag. 1)

Dintre cîștigătorii probelor merită 
să fie evidențiati următorii : Gh. Că- 
linescu (asociația sportivă Horticola) 
la înot (1 min. 50 sec. pe 100 m); A, 
Irimia (Mecanizatorul) și Georgeta 
Grigoriu (Sănătatea) la tir cu 62 și 
respectiv 60 de puncte din 100 posi
bile (probă de 50 m culcat nerezemat); 
T. Cojocaru și V. Artenie (Foresta) 
la concursul de orientare turistică ; 
I. Moroșanu și M. Irimia (G.A.C. Hir- 
top) la călărie; I. Ciscovschi (Foresta) 
la ciclism și H. Opincaru (Voința), la 
moto (concurs de îndemânare).

O contribuție la reușita acestei săr
bători sportive au adus și aeromode- 
liștii și micile lor aparate de zbor. Cei 
mai indeminatici dintre ei s-au do
vedit a fi N. Blajinca, P. Zaharioaia, 
C. Popescu și A. Parnafes.

Dintre organizatori trebuie să re
marcăm pentru munca depusă comisia

a sporturilor tehnico-aplica- 
profesorii I. Boicu și Gh.

raională 
tive, pe
Lungu, și pe președinta asociațiilor 
sportive Sănătatea (I. Girel) și Foresta 
(N. Gherman).

GHEORGHE BEJENARU

★
Despre întrecerile Spartachiadei de 

vară a tineretului ne-au mai scris co
respondenții N. Pîrvu și M. Mutașcu 
(Caransebeș), Eugen Teirău (Adjud)
M. Corvin (Segarcea), N. Șaramei (co
muna Bila, raionul Drăgănești Olt) 
E. Szabo (Rm. Vîlcea), G. Donciu (Ca
racal), D. Stoica (comuna Vadul Pașii 
raionul Buzău), O .Guțu (Cluj), Șt. Io- 
nescu și G. Alexandrescu (Ploiești) 
T. Barbălată (Giurgiu), N. Sbuche: 
(Hațeg), S. Eliade (Bîrlad). I. Pău: 
(Tg. Mureș), S. Cristea (București)
N. Cîrstocea (Filiași), R. Schultz (Cra
iova) și alții.

iihpinz.it


Carnet voleibalistic
• ÎNTRE 15 $1 19 AUGUST TUR
NEE INTERNAȚIONALE LA BUCU
REȘTI Șl CONSTANȚA •ECHIPA 
FEMININĂ A JAPONIEI — CAM
PIOANĂ MONDIALĂ — DIN NOU 
ÎN ȚARA NOASTRĂ •ÎNCEP 
PREGĂTIRILE LOTURILOR DE TI

NERET ALE R.P.R.

Zilele de 15—19 august vor fi tre
cute cu majuscule în agendele iubitori
lor voleiului din țara noastră. în a- 
ceastă perioadă, la București și Con
stanța, se vor desfășura două impor
tante turnee internaționale de volei, 
la care participă reprezentativele unor 
țări ce se bucură de mare prestigiu 
în voleiul european și mondial.

în orașul de pe malul mării îșl 
dau întîlnire formații feminine din 
cinci țări, „capul de afiș“ constituin- 
du-1 echipa Japoniei — campioană 
mondială — a cărei evoluție în țara 
noastră, anul trecut, a lăsat o bună 
impresie. Voleibalistele japoneze vor 
primi replica echipelor R. P. Polone, 
R. P. Bulgaria, R.S.F. Iugoslavia, 
R. P. Romine (senioare) și R.P. Ro
mine (tineret).

Bucureștiul va găzdui, la aceeași 
dată, întrecerile din cadrul turneului 
masculin. Participanți vor fi reprezen
tativele R.P. Polone, R.P. Bulgaria, 
R.P. Romine I, R.P. Romine II și re
prezentativa de tineret a țării noastre, 
întrecerile se vor desfășura pe tere
nurile din parcul sportiv Progresul.

Simpla enumerare a echipelor care 
ne vor vizita țara și vor lua parte la 
cele două turnee ne face să între
vedem întreceri de un bun nivel care 
cu siguranță că vor satisface din plin 
publicul nostru spectator.

: •au.hdziriw -- -

Campionate regionale
BRAȘOV

întrecerea celor 16 echipe partici
pante in campionatul de fotbal al re
giunii Brașov s-a încheiat cu victoria 
formației Metrom Brașov, pregătită 
de instructorul Dumitru Iancu. în 
clasament, cu același punctaj, dar pe 
locul doi, datorită golaverajului mai 
slab, se află Textila Sf. Gheorghe. 
Ambele echipe vor participa din a- 
ceastă toamnă în campionatul catego
riei C.

O scurtă caracterizare a întrecerii 
regionale la fotbal scoate în relief fap
tul că o serie de echipe aflate în par
tea a doua a clasamentului au reușit 
să demonstreze o creștere a fotbalului 
practicat, apropiindu-se de nivelul e- 
chipelor fruntașe — meciurile de bun 
nivel tehnic fiind, în acest caz, mai 
numeroase ca în anii trecuți. Acest 
lucru este îmbucurător și dovedește

DUMINICĂ ÎNCEPE
„BARAJUL LOCURILOR 10

Așa cum s-a anunțat încă de la în
ceputul returului categoriei B, echi
pele clasate în cele trei serii pe locul 
10 susțin, după încheierea campionatu
lui, un turneu de baraj — numai tur 
— de rezultatul căruia va depinde 
rămînerea lor în categoria B sau 
retrogradarea în categoria C, recent 
reînființată. Echipa clasată pe pri
mul loc în acest baraj va activa în 
sezonul 1963—1964 tot în categoria B, 
urmînd ca cele clasate pe locurile 
doi și trei să participe la întrecere 
alături de formațiile din categoria C.

La sfîrșitul campionatului, cele 
trei locuri 10 au fost ocupate de 
Știința Galați (seria I), Tractorul Bra
șov (seria a Il-a) și A.S.M.D. Satu 
Mare (seria a IlI-a). Pe aceste trei 
echipe le vor putea vedea amatorii 
de fotbal din București întreeîndu-se, 
începînd de duminică, intr-un inte
resant turneu de baraj în care nu 
numai fiecare punct cîștigat ci chiar 
și fiecare gol marcat capătă o impor
tanță deosebită în lupta pentru rămî
nerea în categoria B.

Iată programul turneului :
duminică 4 august : A.S.M.D. Satu 

Mare — Știința Galați ;
joi 8 august : Tractorul Brașov — 

Știința Galați ;
duminică 11 august : Tractorul Bra

șov — A.S.M.D. Satu Mare.
Toate meciurile se vor desfășute 

pe stadionul Republicii, cu începere 
de la ora 17,30.

Echipa feminină a Japoniei din nou tn țara noastră, lată o fază dintr-un meci 
disputat anul trecut tn sala Floreasca de echipa campioană a lumii

PREGĂTIRILE loturilor 
DE TINERET ALE R.P.R.

Fără îndoiala că în această perioa- 
dă atenția generală este îndreptată 
spre pregătirile ioturilor de seniori, pe 
care le așteaptă competiții importante. 
N-au fost uitate însă nici „naționa
lele” de tineret.

Prezenți la startul turneelor de la 
București și Constanța tinerii volei
baliști se vor deplasa apoi în R.P. 
Polonă, unde la 24—26 august vor în- 
tîlni echipele similare ale țării gazde.

Pentru a obține rezultate corespun
zătoare, pentru a avea o comportare 
pe măsura posibilităților lor, volei
baliștii celor două loturi (băieți și 
fete), vor face intense pregă

atingerea scopului de către această
competiție.

Clasamentul arată astfel

1. Metrom Brașov 30 17 7 6 60:27 41
2. Textila Sf. Gheorghe 30 18 5 7 62:30 41
3. Faianța Sighișoara 30 16 8 6 56:26 40
4. Met. Copșa Micâ 30 17 4 9 55:33 38
5. Colorom Codlea 30 17 4 9 63:46 38
6. Rulmentul Brașov 30 13 10 7 55:30 36
7. A.S.A. Sibiu 30 12 8 10 54:49 32
8. Precizia Sâcele 30 10 10 10 36:33 30
9. Textila Mediaș 30 12 6 12 60:61 30

10. Torpedo Zârneștl 30 12 4 14 38:46 28
11. Textila Prejmei 30 11 4 15 46:67 26
12. Elastic Sibiu 30 9 6 15 34:55 24
13. V&trometan Mediaș 30 9 4 17 50:74 22
14. Chimia or. Victoria 30 9 4 17 33:62 22
15. Constructorul Sibiu 30 8 5 17 42:60 21
16. Hidromecan. Brașov 30 3 5 22 24:69 11

MUREȘ-AUTONOMĂ MAGHIARĂ

De curînd s-au încheiat întrecerile 
campionatului de fotbal al regiunii 
Mureș-Autonomă Maghiară, la care 
au participat 16 echipe. După desfă
șurarea celor 30 de etape, titlul de 
campioană a revenit formației Rapid 
Tg. Mureș, secondată la o diferență 
de două puncte de Chimica Tîmăvenl.

1X2X1X21 PRONOEXPRES
• Cel de-al doilea cîștigător al unui 

AUTOTURISM la concursul SPORT- 
EXPRES — trimestru] II — este 
BLÎNDU GHEORGHE din Reșița. Ia
tă-1 în fotografia noastră alături de 
importantul premiu obținut.

De reținut este faptul că la con
cursul SPORTEXPRES - trimestrul 
III, printre cele 34.434 premii se oferă 
18 AUTOTURISME.

PRONOEXPRES

La tragerea Pronoexpres nr. 31 din 31 
iulie a.c., au fost extrase din urna urmă
toarele numere ;

21 20 16 25 8 1

Numere de rezerva : 23 32
Fond de premii : 375.154 lei.
Termen de contestație : 20 august 1963.
Tragerea următoare va avea loc în 

București.

PREMIILE LOTO CENTRAL

La tragerea din 26 iulie a.c., au fost 
atribuite următoarele premii întregi și sfer
turi : Special B : 1 x 16.852 lei și 2 x 4.213 
lei ; Special C : 1 premiu întreg x 12.640 lei; 

tiri. Lotul de băieți — antrenori 
prof. Eug. Scurtat ji ing. N. 
Meadu — cuprinde printre alții pe ta- 
lentațli jucători Matei Costea și Al. 
Șaițner (Știința Timișoara), V. Ozum 
(Progresul Buc.), D. Porojnicu (Steaua), 
C. Giinther și G. Barta (Tractorul 
Brașov), Șt. Duțică șî Zmerecinski 
(Dinamo Buc.). Din lotul fetelor, an
trenat de prof. 1. Takacs și S. Mi- 
hăilescu, fac parte printre altele Lu
cia Vanea, Helga Schreiber, Marilena 
Ștefănescu (Dinamo Buc.), Mariana 
Dumitrescu (Metalul), ludith Conn 
(Voința M. Ciuc) și Cornelia Lăzeanu 
(Voința Craiova).

CONSTANTIN ALEXE

Cu toate că formația mureșeană a avut
un start slab, pe parcurs iși-a revenit
și a avut o comportare din ce în ce
mai bună, cîștigînd un meci după
altul.

Iată clasamentul:

1. Rapid Tg. Mureș 30 20 4 6 72:41 44
2. Chimica Tîmăvenl 30 18 6 6 72:31 42
3. Lemnarul Tg. Mureș 30 12 12 6 53:40 36
4. A.S.M. Odorhei 30 14 7 9 52:33 35
5. Voința Tg. Mureș 30 13 8 9 47:36 34
6. Avîntul Reghin 30 14 4 12 56:48 32
7. Străduința Cristux 30 11 10 9 57:52 32
8. Energia Fîntînele 30 12 6 12 53:55 30
9. Gloria Tg. Mureș 30 li 8 11 34:39 30

10. Ciocanul Tg. Mureș 30 10 8 12 53:50 28
11. Voința Tîrnăveni 30 10 5 15 47:53 25
12. Oțelul Tg. Mureș 30 10 5 15 44:50 25
13. Mureșul Toplița 30 10 5 15 46:68 25
14. Metalul Vlâhița 30 10 1 19 34:62 21
15. Mureșul Luduș 30 7 7 16 31:58 21
16. Rapid Odorhei 30 8 4 18 26:61 20

Conform regulamentului, formațiile 
Rapid Tg. Mureș și Chimica Tîrnăveni
vor activa în categoria c, în timp ce
Metalul Vlăhița, Mureșul Luduș Și
Rapid Odorhei au retrogradat.

IOAN PAUȘ — coresp. reg.

Categoria I : 4 x 13.903 lei și 4 x 3.475 lei ; 
Categoria a Il-a : 8 x 5.916 lei și 15 x 
1.479 lei ; Categoria a IlI-a : 22 x 2.570 lei 
și 30 x 642 lei ; Categoria a IV-a : 63 x 
972 lei și 60 x 243 lei ; Categoria a V-a : 
61 x 1.068 lei și 40 x 267 lei ; Categoria a Rubrica redactata de Loto—Pronosport.

Vl-a : 61 x 936 lei și 80 x 234 lei ; Categoria 
a Vil-a : 114 x 545 lei și 100 x 136 lei ; 
Categoria a VIII-a : 155 x 393 lei și 151 x 
98 lei.

Finalele 
s-au bucurat de

Finalele campionatelor republicane 
școlărești la înot, sărituri și polo s-au 
încheiat marți, la bazinul din Pădu
rice din Arad. întrecerile s-au bucurat 
de un frumos succes, datorită par
ticipării masive a tinerilor concurenți, 
precum și unor performanțe de va
loare republicană. Probele de înot au 
fost dominate de elevii din București, 
Reșița. Tg. Mureș, Cluj și Arad, care 
au cucerit majoritatea locurilor frun
tașe. La polo, selecționata elevilor 
bucureștem a manifestat o categorică 
superioritate, intrecînd la diferențe 
apreciabile cele două echipe întîlnite 
(Tg. Mureș și Arad). La sărituri, par
ticiparea a fost mai redusă, singurele 
orașe reprezentate fiind București și 
Sibiu. Tinerii săritori au lăsat o fru
moasă impresie și au dovedit reale 
perspective.

Iată rezultatele din ultimele două 
zile de întreceri;

JUNIORI 17-18 ANI. 200 m spate : 
1. Al Bota (Buc.) 2:37,0; 2. St. Var- 
falvi (Cluj) 2:39,6; 3. G. Morar (Cluj) 
2:40,6; 100 m fluture: 1. N. Tat (Re
șița) 1:12,6; 2. B. Băjenaru (Buc.) 
1:21,1; 3. O. Daniel (Oradea) 1:21,5; 
4 x 100 m mixt: 1. Reșița 4:57,5; 2. 
București 5:03,9; 3. Oradea 5:16.0; 
100 m bras: 1. Gh. Lowenfeld (Re
șița) 1:20,2; 2. L. Marcovici (Timi
șoara) 1:21,6; 3. St. Varfalvi (Cluj) 
1:26,6.

JUNIORI 15—16 ANI. 400 m liber: 
1. VI. Morar (Buc.) 5:04,7; 2. A. Chita 
(Cluj) 5:25,1; 3. I. Colțea (Reșița) 5:44,3; 
100 m fluture: 1. M. Zager (Buc.) 
1:14,1; 2. Petru Aron (Cluj) 1:14,8; 3. 
Dan Boierescu (Sibiu) 1:21,5; 100 m li
ber: 1. M. Zager (Buc.) 1:03,8; 2. Al. 
Gyorgy (Cluj) 1:04,8; 3. A. Chiță 
(Cluj) 1:05,4; 200 m liber: 1. M. Po
pescu (Buc.) 2:24,6; 2. G. Moraru 
(Cluj) 2:26,1; 3. I. Unc (Arad) 2:28,2; 
4x100 m mixt: 1. București 5:03,2; 2. 
Timișoara 5:07,5; 3. Cluj 5:08,9.

BĂIEȚI 13—14 ANI. 100 m liber; 
1. S. Pop (Timișoara) 1:08,6; 2. I. 
Chende (Buc.) 1:11,5; 3. Gh. Cuhn 
(Timișoara) 1:12,0; 100 m spate: 1. Z. 
Giurasa (Reșița) 1:16,3; 2. L. Oravetz 
(Arad) 1:25,0; 3. I. Enache (Buc.) 
1:25,1.

BĂIEȚI 11-12 ANI. 50 m liber; 1.

Mîine încep finalele 
săritorilor juniori

Vineri, simbătâ și duminică, ștran
dul Tineretului din Capitală va găzdui 
finalele campionatelor republicane de 
sărituri pentru juniori și junioare.

Concursul se va desfășura după ur
mătorul program: VINERI ORA 11: 
trambulină fete (sărituri obligatorii); 
17,15: deschiderea festivă a campiona
telor; ora 17,30: trambulină fete (să
rituri libere); SIMBĂTĂ ORA 11 : 
trambulină băieți (sărituri obligatorii); 
ora 17,30: trambulină băieți (sărituri 
libere), platformă fete (sărituri obli
gatorii); DUMINICĂ ORA 11: plat
formă băieți (sărituri obligatorii); 
ora 17,30: platformă băieți și fete 
(sărituri libere).

școlarilor 
un frumos succes
M. Virgil (Buc.) 32,3; 2. St. Biesz 
(Arad) 33,3; 3. St. Mera (Tg. Mureș) 
35,8; 50 m fluture: 1. St. Biesz (Arad) 
39,5; 2. I. Miclăuș (Sibiu) 40,1; 3. V.' 
Dovgan (Buc.) 40,8.

JUNIOARE 17-18 ANI. 4x100 m
mirt: 1. Timișoara 5:43,5; 2 Bucu
rești 5:51,9; 3. Arad 6:41,5; 100 m 
bras: 1. Maria Klosz (Tg. Mureș)
1:25,8; 2. Smaranda Lupuțiu (Arad)
1:32,5; 3. Ester Szekeli (Sibiu) 1:35,9; 
200 m liber: 1. Anca Trohanl (Buc.) 
2:42.2; 2. Eva Nagy (Tg. Mureș) 2:48,6; 
3. Codruța Sala (Timișoara) 2:51.6.

JUNiOARE 15-16 ANI. 400 m liber: 
1. Gabriela Talpan (Buc.) 5:55.6; 2.' 
Marta Tichi (Arad) 6:27,3; 3. Cristina 
Ursu (Buc.) 6:30,5; 100 m fluture ; 1. 
Gabriela Tărnăuceanu (Buc.) 1:24,2; 2. 
Geta Calotă (Reșița) 1:41,3; 3. Schira 
Palfi (Cluj) 1:42,0; 100 m liber: 1. 
Gabriela Talpan (Buc.) 1:14,7; 2. Zoe 
Reznicenco (Buc.) 1:17,3; 3. Lucia Ne
meș (Timișoara) 1:19,4.

FETE 13-14 ANI. 100 m liber: 1. 
Eva Naftali (Tg. Mureș) 1:15,9; 2. 
Agneta Sterner (Buc.) 1:20,8; 3. Vio
rica Petcu (Buc.) 1:22,4; 100 m spate: 
1. Eva Naftali (Tg. Mureș) 1:25.1; 2. 
Sanda Tudose (Buc.) 1:30.6; 3. Cris
tina Hohoiu (Reșița) 1:32,5.

FETE 11-12 ANI. 50 m liber: 11 
Anca Andrei (Reșița) 35,6; 2. Eugenia 
Popescu (București) 35,9; 3. lize
Hlusca (Reșița) 38,0; 50 m fluture: 
1. Cornelia Secui (Arad) 40,5; 2. Anca 
Andrei (Reșița) 42,2; 3. Doina Me- 
zuiea (Reșița) 46,8.

SĂRITURI DE LA TRAMBULINA. 
JUNIORI : 1. Mihai Munteanu (Buc.) 
54,04 p; 2. Dan Birtolon (Sibiu) 52,99 
p; 3. Val Bălan (Buc.) 50,32 p; 4. S. 
Curteanu (Sibiu) 47,52 p. COPII: 1. 
Peter Endel (Sibiu) 52,79 p; 2. Con
stantin Nedelcu (Buc.) 42,32 p.

POLO PE APĂ: Arad—Oradea 8—3; 
București—Arad (finală) 11—1 (3—0* 
2—0. 2—0, 4—1). Clasament: 1. Bucu
rești, 2. Arad, 3. Oradea.

Zoe Reznicenco sub limita 
celor trei minute 
la 200 m bras

Abia săptămîna trecută comentata 
în coloanele ziarului nostru nou. re
cord realizat de Zoe Reznicenco în 
proba de 100 m bras. Un reco.d va
loros, care ștersese de pe tabe ă cea 
mai bună performanță de sen.o ne și 
care anunța ameliorăm și pentru 
clasica probă de 200 m bras.

Duminică după-amiază, eleva an
trenorului Miha: Mitrofan dost și el 
brasist de valoare) a concurat din 
nou. De astă dată în bazine ie la 
Arad, alături de școlarii de o vi.stă 
cu ea, veniți la finalele rezervate lor* 
La sfîrșitul probe: de 200 m bras* 
cronometrele indicau : 2:59.9 — nou 
record de junioare categoria a Il-a* 
Zoe Reznicenco depășise o limită greu 
de trecut (limita celor trei minute) 
pentru o brasistă de 15 an;..

Ne este ușor acum să-l ghic m gîn- 
durile de viitor, desigur... în materie 
de performantă sportivă ; ea va .ținti** 
la prima ocazie recordul de junioare 
categoria I (2:58.3 — Sanda Grmtescu
Iordan), apoi pe cel al senioarelor 
(2:57,0 — Sanda Grințescu-Iordan)< 
Ultima cifră (2:57,0) coincide cu nor-* 
ma preolimpică și Zoe Reznicenco* 
aflată în lot, nu ignoră, de loc, acest..,- 
amănunt.

Va reuși oare eleva lui Mitrofan 
acest tur de forță ? După părerea 
noastră, da. O vor stimula în tenta
tivele sale și rezultatele obținute în 
momentul de față de Christine Caron, 
Dona de Varona, performere de ace
eași vîrstă cu Zoe...

în tabelul de mai jos dăm evoluția

G. NICOLAESCU

recordului de junioare categoria a
Il-a, după 1 mai 1957 :
3:06,8 Sanda Grințescu 14.6.958
3:06.4 • 26.7.958
3:04.7 14.8.959
3:03,9 12.9.959
3:02,4 20.9.959
3:01,5 Zoe Reznicenco 21.7.962
3:00.6 »» 22.6.963
2:59,9 28.7.963

Se mai primes? înscrieri 
pentru cursul de învățare 

a înotului
ÎNSCRIERILE PENTRU CURSUL 

DE ÎNVĂȚARE A ÎNOTULUI DE LA 
ȘTRANDUL TINERETULUI SE MAI 
PRIMESC PÎNÂ SÎMBĂTÂ LA ORĂ 
18, LA CASA ȘTRANDULUI. 
CURSUL ÎNCEPE LUNI.



întrecerile finale
ale celei de a 3-a Spartachiade 

a popoarelor din U.R.S.S.
MOSCOVA, 31 (Agerpres). - La 

Moscova au început întrecerile finale 
a 

popoarelor din. U.R.S.S. Primele fi-
Și 

de

. ale celei de-a 3-a Spartachiade

nale se desfășoară la tir, haltere 
caiac-canoe. Festivitatea oficială 
deschidere a Spartachiadei va avea 
loc la mijlocul lunii august, cind se 
vor disputa și concursurile de atle
tism.

în competiția de haltere au fost de
semnați pînă acum 3 campioni ai 
Spartachiadei: Smetanin (la cat. co
coș) — 295 kg; Minaev (la cat. pană)
— 364,5 kg; K'aplunov (la cat. ușoară)
— 407,5 kg. Kaplunov a stabilit un 
nou record mondial la stilul „arun
cat" cu o performanță de 162,5 kg.

Concursul de tir a început cu proba 
de „cerb alergător", ciștigată de tră
gătorul Zakurenov cu 239 puncte. în- 

I trecerile de caiac-canoe se desfășoară 
i pe lacul Himki. La caiac (1000 m) 
primul loc a fost ocupat de Hasanov.

COMENTARII

marea dispută șahistă de
Sezonul șahist estival a fost 

Marii maeștri și maeștrii nu 
luat... concediu de odihnă. Dimpotrivă, 
competiții de amploare, mari concursuri 
au figurat pe agendele lor. La Halle, 
în R.D. Germană, s-a jucat primul 
dintre turneele zonale ale Europei. A 
cîștigat Lajos Portisch. Să ne amin
tim că puțin înainte marele maestru 
maghiar a pierdut ambele partide cu 
Florin Gheorghiu în meciul Romînia- 
Ungaria.

„Memorialul Astalosz”, desfășurat 
la Miskolț, a adus din nou în actua
litate numele lui Mihail Tal. Fostul 
campion mondial, cu sănătatea com
plet restabilită, a ciștigat în stilul 
caracteristic. Strălucit! Petrosian 
notat desigur și pe Tal pe lista 
itorilor 6ăi adversari.

Dar, firește, atenția iubitorilor 
hului a fost îndreptată cel mai mult 
spre turneul internațional de la Los 
Angeles, unde se înfruntau 8 dintre 
cei mai puternici mari maeștri ai lu
mii, in frunte cu campionul mondial

bogat, 
și-au

său 
l-a 
vi-

șa-

Tigran Petrosian, aflat la prima sa 
apariție publică după cucerirea titlu
lui suprem.

Foarte mulți erau probabil curioși 
să urmărească și evoluția „copilului 
teribil” al șahului american, Bobby 
Fischer, care avea oricum un loc în 
acest „lot“. Dar, surpriză. Campionul 
Statelor Unite nu s-a numărat prin
tre participanți. Motivul: doamna
Piatigorski (soția celebrului violonist 
Igor Piatigorski), care a finanțat tur
neul, avusese un conflict cu Bobby 
Fischer în timpul meciului cu 
Reshewski (meci în care premiile 
fuseseră acordate de asemenea de 
bogata americancă) soldat cu un pro
ces de răsunet. Așa că Fischer a tre
buit să se mulțumească doar cu rolul 
de... spectator.

Lăsind la o parte culisele 
cind la turneul propriu-zis 
arătat că el s-a disputat sub 
unei lupte foarte încordate,
dus senzație înfrîngerea lui Petrosian, 
suferită în runda a II-a în fața lui 
Gligorici. Primul tur a fost caracterizat 
de altfel de jocul excelent al campio
nului iugoslav, care după 7 runde con
ducea cu 4*/2 p, urmat de Keres cu 4 p

și tre- 
trebuie 
semnul 
A pro-

la Los Angeles

De pe pistele de atletism

și de plutonul celor cu 3‘/2 p : Petro
sian, Najdorf, Olafsson, Reshewski.

în turul II Gligorici n-a mai rezis
tat, în timp ce Petrosian — amintin- 
du-și că titlul de campion al lumii 
conferă totuși unele obligații — 
cumulat 5 puncte, 
tate cu Keres 
pășindu-1 cu.... 
coeficienților).

Petrosian a 
greu și nu îndeajuns de concludent, 
ținind seama că 3 din cele 4 victorii 
ale sale au fost obținute la ultimii 
doi clasați. Cu ceilalți 5, campionul 
mondial a făcut doar meci egal (1—1). 
Keres, un veritabil învingător moral, 
a dominat turneul prin calitatea jo
cului și prin combativitate, 
două
Reshewski l-au împiedicat să fie sin
gur pe primul loc. „Veteranul" Naj
dorf, care anul trecut a cîștigat ma
rele turneu de la Havana (înaintea lui 
Spasski, Polugaevski, Smîslov, Gligo
rici) obține din nou un rezultat ex
celent, ca și islandezul Olafsson, li
der o bună parte a turneului.

a a- 
,sosind” la egali- 

pe primul loc (și de- 
0,25 p la punctajul

ciștigat. dar foarte

Numai 
neașteptate înfrîngeri la

VALERIU CHIOSE

ț
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NUMEROASE CONCURSURI IN 
R. S. CEHOSLOVACA

(R.P.U.) 8:08,6; 800 m plat femei:
1. Muhanova (U.R.S.S.) 2:13,6. 4 5

DUPĂ CUM anunță ziarele ceho
slovaca, Federația de fotbal din 
această țară a discutat zilele trecute 
o propunere privind organizarea unui 
turneu internațional de juniori, la 
care se preconizează să la parte re
prezentativele următoarelor țâri: 
Uniunea Sovietică, R. P. Ungară, 
R. P. Polonă, R. S. Cehoslovacă, R. P. 
Romînă, R. D. Germană, R. P. Bul
garia și R. S. F. Iugoslavia. Deocam
dată inițiatorii acestui turneu nu s-au 
fixat asupra formulei de disputare, 
în orice caz, se presupune că echi
pele ar urma să fie împărțite în două 
serii, întîlnirile avînd drept scop o 
rodare 
juniori 
neului

a echipelor reprezentative de 
pentru ediția viitoare a Tur- 

U.E.F.A.

JOCURI S-AU desfășurat zi-

Numeroși atleți care au luat parte 
la marele concurs de la Praga „Memo
rialul Resicki“ s-au întîlnit din nou 
în concursuri amicale desfășurate în 
mai multe orașe din R.S. Cehoslovacă.

Iată rezultatele : Liberec : 200 m : 1. 
Gilbert (S.U.A.) 22,0 ; Stamatescu a 
ocupat locul trei cu 22,6 ; 100 m : 1. 
Gilbert (S.U.A.), 2. Tudorașcu (R.P.R.) 
10,7 ; lungime : 1. Kalocsai (R.P.U.), 
2. Popovschi (R.P.R.) 7.29 m.

Hradek Kralove : 100 m : 1. Figue- 
rola (Cuba) 10,7 ; 110 m garduri : 
Cornacchia (Italia) 14,5 ; prăjină : 
Nikula (Finlanda) 4,90 m ; ciocan : 
Matușek (R.S.C.) 65,47 m ; disc : 
Danek (R.S.C.) 57,20 m.

Ușii na Lebe : 200 m garduri :
Ozolin (U.R.S.S.) 23.7; 2. Emberger 
(S.U.A.) 25,2 ; 3 000 m plat: 1. Kiss

ATLETELE AMERICANE IN TURNEU 
IN EUROPA

1.
1.
1.
1.

1.

In cîtcva rînduri
SPORTIVA poloneză Danuta Za- 

chara a stabilit un nou record mondial 
de distanță parcurgînd 415 km la bor
dul unui planor „Bocian" pe ruta 
Wechowa-Torun și retur.

PROBA de simplu bărbați din ca
drul turneului internațional de tenis 
desfășurat la Hilversum (Olanda) a 
fost cîștigată de Cliff Drysdale (A.S.), 
care l-a învins în finală cu 6—3, 6—4, 
6—2 pe australianul Roy Emerson.

în continuarea turneului pe care-1 
întreprinde în Europa, echipa feminină 
de atletism a S.U.A. a evoluat la 
Brunswick, primind replica echipei 
R.F. Germane. Gazdele au terminat 
învingătoare cu scorul de 71—45, cîști- 
gînd 8 din cele 11 probe incluse în 
programul meciului. Iată rezultatele 
tehnice : 100 m : McGuire (S.U.A.) 11,6; 
80 m garduri : Fisch (R.F.G.) 10,8 ; 
400 m : Henning (R.F.G.) 54,6 ; 200 m: 
Heine (R.F.G.) 24,1 ; 800 m : Werner 
(R.F.G.) 2:09,0 ; disc : Hausman (R.F.G.) 
50.42 m ; greutate : Klein (R.F.G.) 15,64 
m ; lungime : White (S.U.A.) 6,34 m ; 
înălțime : Montgomery (S.U.A.) 1,71 
m ; 4x100 m : R.F.G. 45,9.
MECIUL FEMININ K. D. GERMANA’ 

OLANDA
Desfășurat la Berlin, meciul atletic 

dintre echipele feminine ale R.D. Ger
mane și Olandei s-a terminat cu re
zultatul de 69—48 puncte in favoarea 
sportivelor germane. Rezultate tehnice: 
100 m : Diehl (R.D.G.) 11.8 ; 200 m : 
Repke (R.D.G.) 23,9 ; 400 m : Van der 
Zvaar (Olanda) 54,7 ; 800 m : Kraan 
(Olanda) 2:06,3 ; 80 m garduri : Balzer 
(R.D.G.) 10,8 ; înălțime : Thomas (O- 
landa) 1,67 m ; Vungime : Baker (Olan
da) 6,01 m ; greutate : Garisch (R.D.G.) 
16.84 m; disc : MuUer (R.D.G.) 54,37 
m ; suliță : Schwalbe (R.D.G.) 52,55 m; 
ștafeta 4x100 m : R.D. Germană 46,3.

7 8 TOTAL

87z
872
77z
77z
7
6
572 
\572

1 7ETR0SIM 72 72 7z 7a 7a 72 7z 7z 0 1 % 1 1 1
2 KERES 7i 7z 0 1 1 0 0 7z 1 72 1 1 1
5 MAJDORF 7z 73 1 72 0 1 72 7z 7z 1 72 0 7z
A OLAFSSON 7g 7z 0 0 72 1 72 1 72 72 1 0
5 RESHEWSKI 72 1 1 7z0 7z 0

7z 7a
0 72 1 7z

6 GLIGORICI 1 0 7z 0 % 7S 7z 0 72 0
7 PAN NO % 0 730 0 72 7z 7z 1 72 0 72
8 BENKO 0 0 0'0 1 72 0 1 0 72 72 1 1 0

i

AU FOST desemnați campionii de 
tenis ai R.P. Ungare pe anul 1963: 
Gulyas și Szusza Kormoczi la simplu, 
Brossman-Monorl dublu femei, 
lyas-Sziksai la dublu bărbați și 
lyas—Bardoczi, dublu mixt.

Gu- 
Gu

des-IN CAPITALA Libanului se 
fașoară un concurs itetemațional de 
tir (talere și skeet), ia care participă 
trăgători din Liban, Grecia și R.A.U. 
In proba de talere aruncate din șanț, 
libanezul Hitti a realizat 93 de puncte 
din 100 posibile. Pe echipe, Libanul 
a învins Grecia cu 354—338 puncte.

Din bazinele de inot
SAN REMO (Agerpres). — Meciul triun

ghiular de notație desfășurat la San Remo 
între echipele masculine ale Italiei, Olandei 
și Iugoslaviei s-a terminat cu victoria echi
pei italiene, care a totalizat 84 de puncte. 
Selecționata Olandei a ocupat locul doi 
cu 72 puncte, echipa iugoslavă locul trei 
cu 34 puncte.

Rezultate tehnice : 
(Italia) 
landa) 
2:21,6 ; 
ștafetă 
a avut 
minin. Proba de 100 m spate a revenit îno
tătoarei franceze Christine Caron, cu tim
pul de 1:10,1. Proba de 400 m liber a fost 
cîștigată de olandeza Lasterie în 5:00,2.

100 m liber : Bianchi
56,9 ; 400 m liber : Bontekoe (O- 

4:28,2 ; 200 m spate : Rora (Italia) 
400 m mixt : Jiskoot (Olanda) 5:07,3; 
4x200 m : Italia 8:30,3. La San Remo 
loc și un concurs internațional ie-

PREȘEDINTELE C.I.O., Avery Brundage, sportive. In actualul 
răspunzînd la o inlrebare a ziariștilor, a „52 000 de □utoturiști. 
declarat : „In sport trebuie să se Iacă po
litică, însă aceasta trebuie să fie politica 
prieteniei, o politică care să tindă la în
depărtarea diferitelor neînțelegeri și nu 
la accentuarea neînțelegerilor existente".

O INTILN1RE de șah neobișnuită, care a 
durat un an și jumătate s-a desfășurat In

i' tre redacțiile revistelor .Smena' din Lenin- 
l grad și Bratislava. Cele două redacții au 
I jucat doar două partide, mutările ifind 
ț efectuate pe baza sugestiilor venite de la 
. cititorii celor două reviste. Prima partidă 

s-a terminat remiză, iar cea de a doua a 
fost cîștigată de redacția revistei .Smena' 
din Leningrad, în 26 de mutări-.

sezon aici vor veni

„JACKSON răsune 
unei nuvele apărută _____  _  ______
„Fizkultura 1 sport". In nuvelă este povestită 
viața fostului campion de box din S.U.A. 
Sydney Jackson, actualmente antrenor e- 
merit al U.R.S.S.

în Rusia" este titlul 
de curînd in editura

ORAȘUL Plovdiv a devenit în 1963 „capi
tala" fotbalului din R. P. Bulgaria. Echipa 
Spartak Plovdiv a cîștigat campionatul, iaz 
cealaltă formație din oraș, Botev, a fost 
declarată echipa cu comportarea cea mai 
sportivă. Campioana țării, Spartak, a mar
cat cele mai multe goluri (57), iar golge- 
terul campionatului bulgar, Diev (26 goluri) 
este tot din... Plovdiv.

CEL MAI marș club de fotbal din Elveția, 
Young Boys Berna, numără 4000 de mem
bri. Cu toate că echipa a avut o compor
tare foarte bună în ediția recent încheiată 
a campionatului, clubul a avut un deficit 
de 76 500 de franci. Membrii susținători au 
fost rugați să completeze această sumă, 
de care clubul are absolută nevoie.

UN ORĂȘEL sportiv pentru autoturiști a 
luat flintă în apropiere de Odesa, în 
parcurile din Arcadia, pe o supraiață de 
8 ha. In parc există tot felul de amenajări

JOHN CHARLES îșî face din nou valiza... 
Fotbalistul galez, care a jucat în ultima 
vreme la A. S. Roma, a refuzat ofertele 
primite din partea unor echipe spaniole 
și elvejiene și a hotârît să se reîntoarcă 
în patrie, cu intenția de a-șl încheia acti
vitatea de fotbalist la clubul Cardiff sau 
Swansea. Clubul A. S. Roma l-a .conce
diat" pe Charles din cauză că „bătrinul" 
galez n-a mai dat randamentul scontat, 
locul lui fiind ocupat de vest-germanul 
Schiitz, A. S. Roma a „pus mina" de altfel

NOI
lele trecute în seria a II-a a campio
natului de fotbal al Uniunii Sovie
tice, categoria A. Lidera clasamentu
lui, echipa Șinnik Iaroslavl a jucat 
în deplasare cu SKA Novosibirsk, 
cu care a termir.at la egalitate : 2—2. 
Alte rezultate : Alga Frunze — Volga 
Gorki 1—2; Uralmaș Sverdlovsk — 
Șahtior Karaganda 3—0 ; Lokomotiv 
Celiabinsk — Lokomotiv Gomel 1—0; 
Kuban Krasnodar — Jalgiris Vilnius 
2—0; Trudovîe Rezervi Lugansk —• 
Daugava Riga 1—1; Dnepr Dnepro
petrovsk — Metalurg Zaporojie 1—1 ; 
Cemomoreț Odesa — Trud Voronej 
1-0 ;
Lvov 
grad 
gava
Trud, Cernomoreț — toate cu cite 21 p, 
Carpatî și Trudovîe Rezervi — cit® 
20 p, Kuban și Volga — câte 19 p etc.

Uralmaș Sverdlovsk — Karpatî 
1—0; Dnepr — Traktor Volgo- 
1—0; Jalgiris Vilnius — Dau-" 
Riga 1—2. în clasament : Șinnik,

Concursul internațional de pentatlon modern
(Urmare din pag. 1)

NATAȚIA. Bazinul de 25 de m de la 
ștrandul Tineretului, înconjurat de un 
mare număr de iubitori ai sportului, a 
găzduit marți proba de natație, concu
renții avînd de parcurs distanța de 300 
m liber. Această probă a evidențiat buna 
pregătire a sportivilor suedezi, cîștigă- 
tori atît la individual, cît și pe echipe. 
Pentru cei prezenți la bazin era clar chiar 
după desfășurarea primei serii că suede
zii sînt puși pe „fapte mari*, Lindstrom 
a „mers* cu ușurință întregul parcurs, 
realizînd un timp foarte bun: 3:44,4. 
O performanță sub 3:50,0 avea să rea
lizeze și Bjom Ferm în seria a doua 
(3:48,4), pentru ca în ultima serie Bo 
Jansson să confirme clasa sa interna
țională, devenind performerul zilei, eu 
3:43,2. Dintre ceilalți sportivi străini, 
bine au concurat Matula (R.S.C.) — 
3:46,1, Balezo (R.P.U.) și Liljenwall 
(Suedia) cu 3:19,9, Mona (R.P.U.) cu 
3:50,0 și alții.

Rezultate tehnice; individual 1. Bo 
Jansson 3:43.2 — 1085 p; 2. Lind
strom 3:44,4 — 1080 p; 3. Matula 
3:46,1 — 1070 p; 4. Bjorn Ferm 3:48,4 
— 1060 p ; 5—6. Balezo 
3:49,9 — 1055 p etc.;
Suedia 3225 
p; 3. R.S. 
R.P. Romînă 
11 2865 P.

și Liljenwall 
pe echipe 1. 
Ungară 3115 
3075 p; 4.

p; 2. R.P.
Cehoslovacă
I 2970 p ; 5. R.P. Romînă

șl pe fundașul Schnelî.ger din reprezenta
tiva R.F.G. Cu alte cuvinte, unul pleacă, 
aflii vin...

LA COCKTAI-UL organizat după meciul 
de atletism U.R.S.S. — S.U.A., printre cel 
prezenfi se afla șl Averrel Harriman, se
cretar de stat adjunct al S.U.A. După masă, 
Averrel Harriman s-a întreținut cu numeroși 
sportivi sovietici și americani. Diplomatul 
american a întrebat-o pe Galina Popova — 
învingătoare la 100 m — de unde a în
vățat să alerge atîl de bine. La care Po
pova a răspuns : .De la Wilma Rudolph". 
A. Harriman le-a invitat pe atletele sovie
tice să participe la mai multe concursuri 
In S.U.A.

ANTRENORUL principal al echipai de at
letism a S.U.A., Payton Jordan, după me
ciul U.R.S.S. — S.U.A. a declarat : „Atleții 
sovietici merită sincere felicitări. Echipa 
noastră feminină s-a prezentat slab pregă
tită. Ne vom bucura foarte mult dacă Va
lori Brumei va obține anul viitor la Los 
Angeles un nou record mondial. Parțial, 
despre echipa masculină a S.U.A. sini mul
țumit, șl spor ca ștafeta de 4x400 m să 
obțină in scurt timp un nou record mon
dial".

REVISTA de specialitate „France Football' 
ocupîndu-se de „Cupa campionilor euro-

CĂLÂR1A. Cea mai spectaculoasă din
tre probele pentatlonului modern, călă- 
ria, s-a desfășurat ieri dimineață pe un 
traseu amenajat în cartierul Floreasca, 
în fața unui mare număr de spectatori. 
Traseul de 1400 m a avut 24 de obsta
cole (12 fixe, 12 mobile). Prima repre
zentativă a țării noastre a realizat o 
frumoasă performanță clasîndu-se pe 
primul loc, iar Dan Ionescu și Nicolae 
Marinescu, aflați pe primele două locuri 
în această ordine, sînt singurii dintre 
cei 20 de participanți care au parcurs 
traseul fără nici o penalizare. Aflat pe 
locul trei, concurentul cehoslovac Kosi
nar deține cel mai bun timp înregistrat 
(2:41,4), dar el a fost penalizat cu 
30 p.

Concurenții au fost împărțiți în două 
serii. Nicolae Marinescu, pe calul Nașu, 
a înregistrat în seria I (plecat al cinci
lea) timpul de 2:55,2, fără nici un punct 
penalizare. Mult timp, pînă aproape de 
șfîrșitul probei, se părea 
ța lui Marinescu nu va 
egalată. Dar iată că în 
lucrul acesta este realizat 
cu, cu calul Sulina, care 
seul tot fără nici o penalizare, dar 
registrează o performanță cu două 
cunde mai bună, obținînd victoria

că performan- 
mai putea fi 
seria a doua, 
de Dan lones- 
pareurge tra

ta
se- 
ta 

probă. Atît Ionescu cit și Marinescu au 
dovedit multă măiestrie în conducerea 
cailor și in trecerea obstacolelor, bucu- 
rtadu-se de bunele aprecieri ale tuturor 
specialiștilor prezenfi.

peni" face o statistică a edițiilor pre
cedente. Singura echipă care a parti
cipat Ia toate cele 8 ediții este Real 
Madrid. Ea este urmată de Ț.D.N.A. Sofia 
de 7 ori prezentă în această competiție, 
A. C. Milan, Benfica, Reims, Barcelona, 
Glasgow Rangers și Dukla Praga de cite 
5 ori.

PE PE ACUM In Anglia se lac pregătiri 
pentru meciurile de fotbal din timpul 
iernii... Clubul Arsenal din Londra a tras 
Învățăminte de pe urma iernii trecute, deo
sebit de vitrege cu... fotbaliștii, cind din 
cauza terenurilor Impracticabile, foarte 
multe meciuri au lost aminate. Ca măsura 
de precauție, sub gazonul stadionului Ar
senal s-au montat o serie de țevi de calo
rifer, care iac ca terenul să fie uscat in 
permanentă șl, deci, practicabil pe orice 
vreme.

A ÎNCEPUT campionatul de fotbal al Ar
gentinei și pînâ în prezent pe primul loc 
se află formația River Plate, care a clști- 
gat toate meciurile. In 6 meciuri, liderul a 
marcat 17 goluri dintre care 11 au fost în
scrise de Artime, la ora actuala cel mai 
bun jucător al fotbalului argentinean. Pe 
locul al doilea se afla fosta campioană, 
Boca Juniors, care a cumpărat în acest an 
pe renumifii jucători San Filippo și Col
băită.

lată rezultatele tehnice: individual 1. 
D. Ionescu (calul Sulina) 2:53,4 .— 
1100 p ; 2. N. Marinescu (Nașu) 2:55,2
— 1100 p ; 3. J. Kosinar ( Horn) 2:41,4
— 1070 p; 4. I. Mona (Nașu) 3:21,0
— 1070 p; 5. Gh. Totniuc (Sibiel) 
3:25,4 — 1070 p ; 6. Liljenwall (Salcia) 
3:12.7 — 1010 p; pe echipe 1. R.P. 
Romînă 1 3180 p; 2. R.P. Ungară 3120 
p ; 3. R.S. Cehoslovacă 2985 p ; 4. R.P. 
Romînă II 2952 p ; 5. Suedia 2686 p.

înaintea probei de cros, care se va 
desfășura astăzi după-atniază in pădurea 
de la Gălugăreni, clasamentele se pre
zintă astfel : individual 1. DAN IO
NESCU 3918 p; 2, Balezo 3925; 3. 
Mona 3816; 4. Liljenwall 3603; 5. Z. 
Polak (R.S. Ceh.) 3516; 6. B. Sarfalvi 
(R.P.U.) 3511; 7. Marinescu 3135; 8. 
B. Jansson 3433; 9. Kurhajek 
Ceh.) 3426; 10. Moczar (R.P.U.) 
pe. echipe 1. R.P. Ungară 11.252 
R.P. ROMÎNĂ I 10.765 ; 3. R.S.

(R.S. 
3388;* 
p; 2- 
Ceho

slovacă 10.155; 4. Suedia 9898 ; 5. R.P. 
Romînă 11 9552.

Pe velodrom și pe șosea
• Federația italiană de ciclism a 

selecționat echipele care vor lua 
parte la campionatele mondiale de 
șosea din Belgia. Pentru proba contra- 
cronometrului pe echipe au fost de
semnați următorii alergători : Dino 
Zandegu, Mario Maino, Pasquale 
Fabbri și Antonio Tagliani. La cursa 
de fond vor lua parte 6 rutieri, prin
tre care Flaviano Vicentini, Vittorio 
Bartali, Severino Andreollj. și Giam- 
piero Macchi.

® Pe velodromul „Cipale” din Pa
ris s-a desfășurat o reuniune ci- 
clistă la care au participat cei mai 
buni pistarzi din U.R.S.S. și Franța. 
Rezultate: 1000 m cu start de pe 
loc: 1. Morelon (Franța) 1:11,0; 
Vargașkin (U.R.S.S.) 1:12,1; urmărire 
pe echipe 
(Moskvin, 
Belgrad) 
mărire 
Moskvin 
(Franța) 
(Franța);
• Prima etapă a Turului ciclist al 

R.D. Germane disputată pe traseul 
Halle-Schonebeck (159 km.) a fost cîști
gată de Marks (R.D.G.) în 4h 03:35,0. 
Pe echipe conduce DHfK Leipzig, ur
mată de Karl Marxstadt și reprezen
tativa Olandei.
• Campionatul ciclist de amatori al 

Belgiei disputat pe distanța de 191 
km a fost ciștigat de 
bert Vlierberghe în

2.

(4 000 m): 1.
Koiumbet,

4:35,4; 2. Franța 4:42,2; 
individuală: (4 000
(U.R.S.S.) 5:10,0; 2.
5:17,4; viteză: 1. Gruchet 
2. Bodnieks (U.R.S.S.).

U.R.S.S. 
Tereșcenko, 

ur
na): 

Paret

alergătorul Al- 
5h 28:00,0.
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