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Carnet turistic

Excursia în circuit a studenților timișoreni

•pasul pe litoral s-a terminat. Și acum, din nou 
in autobuz. Circuitul turistic continuă...

Foto ; T. Stama

La Costinești, studenții 
participanți la tabără au 
avut drept oaspeți, colegi 
din orașul de pe Bega... 
La umbrarul de sub „Ciu
percă", studenții timișo
reni au petrecut cîteva 
ore plăcute, ascultind or
chestra taberei, jucind 
șah sau povestind impre
sii din excursia la care 
luau parte.

— Am plecat din Timi
șoara in ziua de 20 iulie, 
povestește studentul me
dicinist Radu Hulubaș. 
Drum fără oprire pină la 
Sibiu. Aici am vizitat ora
șul, muzeul Brukenthal, 
parcul. Sibiul ca și celelal
te orașe ale patriei, o ver
tiginoasă transformare. 
Ne-am oprit apoi intr-un 
oraș nou pe harta țării, 
la Victoria și, in conti
nuare, la Brașov. Vizita 
la muzeul de arheologie 
ne-a impresionat nespus. 
Mărturii grăitoare despre 
existența de secole, a a- 
cestui puternic centru e- 
conomic.

m Canea, dublu campion de juniori la sărituri 
de la trambulină și platformă

început vineri, campionatul republi- 
n de sărituri pentru juniori și j uni
re a continuat simbătă, la ștrandul 
neretului din Capitală, prin desfă- 
rarea întrecerilor de la trambulina 

3 m pentru băieți.
Proba juniorilor de 17—18 ani a fost 
minată de sibianul Ion Ganea, care 
acumulat cele 135,04 puncte datorită 
rsivității și preciziei execuțiilor, 
incipalul său adversar, Gh. Un gu
ma de la Progresul București, a 
cut sărituri frumoase, corect execu- 
;e în aer, dar uneori deiec’- -se la 
rarea in apă. In plus, la „libere", 
căzut pe spate după executarea unui 
it-jumătate înapoi în echer, fapt 
re i-au adus doar 8,80 puncte, față

11,36 puncte cît realizase Ion Ganea 
aceeași săritură.-

In categoria juniorilor de 15—16 
i, Savu Curteanu și Mihai Munteamu 
au disputat cu multă dîrzenie intiie- 
:ea. După impuse, conducea Curtea

nu cu 45,35 față de 43,07, iar la libere 
Municanu a refăcut apreciabil din 
handicap, insuficient insă pentru a cu
ceri primul loc, care a revenit sibia- 
nului Savu Curteanu.

Duminică, întrecerea de la platfor
mă a stîrnit un viu interes în rîndul 
numerosului public. Ion Ganea s-a 
dovedit din nou cel mai bun, totali- 
zînd 140,30 puncte. De remarcat că, 
prin punctele obținute, Ion Ganea a 
realizat echivalentul normelor olimpice 
și de maestru al sportului. Rămîne ca 
la concursul internațional ce se va 
desfășura peste două săptămîni să con
firme aceste performanțe.

La juniori „mici", Mihai Munteanu 
s-a revanșat, impunîndu-se prin ele
ganța săriturilor.

Melania Treistaru, campioană lâ 
trambulină, a avut o comportare bună 
și la platformă, întrecîndu-și destul 
de categoric singura adversară.

(Continuare in pag. a 3-a)

— Ne-a părut rău că n-am putut 
ajunge și la Poiana, interveni studen
ta Doina Buf te, de la electronică.

— Ne-au incintat, in schimb, fru
moasele așezări de pe valea Prahovei, 
continuă povestitorul. Timiș—Predeal— 
Azuga—Bușteni—Sinaia...

— Care a fost cel mai interesant 
popas al excursiei ? întrebă un stu
dent din grupul nostru.

Radu Hulubaș întirzie răspunsul. îi 
este greu Să facă un bilanț, acum, la 
jumătatea itinerarului.

— Vizitarea Bucureștiului, luă cu- 
vîntul Eugen Ivqnescu de la facultatea 
de educație fizică. Proporțiile Capita
lei, noua sa linie arhitecturală, varie
tatea peisajului, furnicarul nesfirșit 
de oameni, iată elemente care atrag 
atenția, chiar și acelora care locuiesc 
intr-un oraș aflat printre primele din 
țară, ca întindere și densitate,

Emanuel Prodan de la politehnică 
este incintat de litoral :

— Sint un pasionat colecționar de 
ilustrații. Numai că din fotografii, îmi 
imaginam cu totul altfel stațiunile de 
pe malul mării. Mamaia și Eforie mai 
ales sint superbe. Veritabile orașe, cu 
o viață intensă, cu un ritm trepidant.

Unul din conducătorii excursiei, 
lectorul universitar Vasile Pigli pre
zintă partea a doua a itinerarului :

— De aici vom pleca înapoi, spre 
București. Apoi ne vom continua că
lătoria prin Pitești, Craiova, valea 
Jiului pină la Deva. Un nou popas la 
Arad și., iată-ne acasă.

Timpul de ședere în tabără la Cos- 
tinești a trecut repede. Se anunță ple
carea. Studenții timișoreni, 70 la nu
măr, își iau rămas bun de la colegii 
lor.

— La revedere și petrecere frumoa
să !

—Vă mulțumim...

Simbătă după amiază stadionul 
Unirea, din Capitală, a îmbrăcat hai
ne de sărbătoare. Aici și-au dat in- 
tilnire sute de sportivi din asocia
țiile raionului Nicolae Bălcescu, câș
tigătorii etapei a Il-a a marii com
petiții Spartachiada de vară a tine
retului. Cei care nu reușiseră să se 
numere printre finaliștii etapei raio
nale, împreună cu numeroși iubitori 
ai sportului din întreprinderile raio
nului, au luat loc in tribune, pentru 
a urinări ultimele dispute in cadrul

etapei raionale. în acest fel au avut 
prilejul să aplaude pe cei mai bun» 
sportivi din raion. Rind pe rînd au 
evoluat atleți, voleibaliști, handba- 
liști etc. lată in fotografie echipa de 
volei fete a asociației sportive 
„Flora" campioană raională. (V. Ghen- 
cea, L. Bălteanu, M. Atirnatu, A, 
Tănăsescu, A. Costâchescu, I. Mateiș 
P. Grigorița și E. Duca in momen-, 
tul premierii).

Foto : A. CRIȘAN
---------------------------------- ---------------------,

„Cupa Eliberării" la box
Echipele regiunilor Argeș, Crișana și Orașor s au calificat 

pentru semifinalele competiției

Simbătă și duminică, în patru orașe 
din țară, s-au disputat sferturile de 
finală din cadrul „Cupei Eliberării" 
la box.

La Cîmpulung Muscel, regiunea 
Argeș prezentînd o echipă omogenă 
și bine pregătită a reușit o frumoasă 
victorie cu scorul de 23—15 elimi- 
nînd astfel din competiție echipa Ba
natului. Iată rezultatele tehnice : cat. 
muscă : A. Simion (Ag.) b.p. Carol 
Pop (Bt.) ; cat. cocoș : Ion Negru 
(Ag.) b.p. Emil Gale (Bt.) ; cat. pană: 
Ion Dumitrescu (Ag.) cîștigă fără ad
versar ; cat. semiușoară : în cel mai 
frumos meci al galei Uie Vișinescu 
(Ag.) b.p. Zoltan Pazmani (Bt.) ; cat. 
ușoară : Gh. Manea (Ag.) m.n. Ion 
Hodoșan (Bt.) ; cat. semimijlocie : 
Gh. Bogănel (Bt.) b.k.o. II Gh. Ciurea 
(Ag.) ; cat. mijlocie mică : V. Popes
cu (Ag.) b.p. Gh. Picior (Bt.) ; cat. 
mijlocie: Ion Manele (Ag.) m.n. Ce
zar Topka (Bt.) ; cat. semigrea : Pa
vel Curnuzi (Bt.) cîștigă fără ad
versar ; cat. grea : Nicolae Traian 
(Ag.) b.ab. a IH-a C. Cîrstea (Bt.). 
VIOREL POPESCU — coresp.

La Galați, echipa, locală prezentîn-» 
du-se incompletă și slab pregătită a 
cedat in fața reprezentativei regiunii 
Orișana cu scorul 18—20. Iată rezul
tatele tehnice : cal. muscă : Alex.
Dumbravă (Galați) m.n. Ion Nica 
(Crișana) ; cat. cocoș: I. Sapanșa 
(Crișana) cîștigă fără adversar; cat. 
pană : Nic. Colțișor (Crișana) cîștigă 
fără adversar ; cat. semiușoară: N. 
Băleanu (Galați) b.p. Fr. Lovaș (Cri
șana) ; cal. ușoară: Fiu Cerbu (Cri
șana) b.ab. a Il-a Gh. Frunză (Ga
lați) ; cat. semi-mijlocie: M. Roșu 
(Crișana) b.ab. a Il-a T. Vișan (Ga
lați) ; cat. mijlocie mi.ă : T. Mitrea 
(Galați) m.n. cu Ion Miri (Crișana); 
cat. mijlocie : Gr. Enache (Galați) 
b.ab. a Il-a Carol Conceag (Crișana); 
cat. semigrea : T. Felea (Galați) a.ab. 
a Il-a pe Sever Schiopu (Crișana); 
cat. grea: Ion Cioran (Galați) b. des
calificare I-a pe Ion Harș (Crișatta). 
A. SCHENKMAN — coresp.

La Brașov, echipa orașului Bucu» 
rești evoluînd sub așteptări a cedat
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„Barajul locurilor 1G4‘

A.S.M.D. Satu Mare a întrecut clar pe Știința Galați: 3-0 (0-0)
înotătorii de ia Steaua au cucerit „Cupa Eliberării"
Cinstea organizării primului concurs 
amploare pentru înotătorii bucureșteni 

revenit, în acest sezon, clubului spor- 
raional Flacăra. Probele, desfășu- 

,e sîmbătă seară și duminică diminea- 
s-au bucurat de o participare bo

tă la unele probe, îndeosebi la cele 
iervate juniorilor și copiilor. La se- 
>ri, însă, au concurat reprezentanții 
iburilor Steaua și Rapid și doar cîțiva 
itători de la Dinamo.
„Cupa Eliberării* a revenit sporii vi

de la Steaua, învingători în ma jo
ii tea probelor.
Iată clasamentele probelor:
SENIORI. 400 m liber: 1. N. Toții 
teaua) 4:55,7; 2. M. Căprărescu
teaua) 4:55,8; 3. St. Ionescu (Știința 
ij) 5:14,2; 100 m spate: 1. D. Ca- 
nsclti (Steaua) 1:08,1; 2. Gh. Albert 
teaua) 1:12,5; 3. N. Adrian (Dinamo) 
*2,0; 200 ni bras: 1. Al. Sclunaltzer 
teaua) 2:56,3; 2. T. Rînea (Știința 
ij) 2:56,9; 3. 1. Eugen (SSE nr. 1) 
23,0; 4x100 m mixt: 1. Steaua (Ca- 
nschi, Sclunaltzer, FiilSp, Căprărescu) 
>1,5; 100 m bras: 1. Al. Sclunaltzer 
l8,?; 2. T. Rînea 1:19,0; 100 m IE

1 G. Fiilop 1:01,4; 2. M. Căpră- 
icu l;01,9; 3.. D& Caminschi 1:02,0;

100 m fluture: 1. V. Medianu 1:09,1; 
200 m mixt individual: 1. V. Medianu 
2:39,3; 2. N. Toth 2:39,6; 3. Al. 
Sclilmaltzer 2:51,9.

SENIOARE. 100 m bras: 1. Floren
tina Rambosec (Rapid) 1:28,7; 2. IIcl- 
ga Boicehovschi (Rapid) 1:29,4; 3. Ga
briela Braun (Steaua) 1:36,6; 100 m 
liber: 1. Ingrid Ungur (Steaua) l;08,7; 
2. Vasilica Rotaru (Dinamo) 1:09,1; 
100 m fluture: 1. Măriuca Rotam (Ra
pid) 1:17,9; 2. Tatiana Vulpeanu (Dina
mo) 1:38,6; 200 m mixt individual: 
1. Ingrid Ungur 3:07,7; 100 m spate: 
1. Ingrid Ungur 1:22,9; 200 m bras :
1. Florentina Rambosec 3:12,7; 2. Ilelga 
Boicehovschi 3:15,1; 3. Gabriela Braun 
3:23,4; 4x100 m mixt: 1. Steaua 5:52,7;
2. Rapid 5:52,9.

JUNIORI. 100 m bras: 1. Al. Ionită 
(SSE nr. 2) 1:28:2; 2. D. Tut (SSE 1) 
1:28,3; 3. I. Eugen (SSE 1) 1:30,6;
100 m liber: 1. 0. Georgescu (Steaua) 
1:00,4; 2. G. Lungu (CI. sp. școlar)
1:11,0; 3. G. Bădiță (Rapid) 1:11,9;
100 m fluture: 1. N. Moisescu (Steaua) 
1:33,2; 2. G. Mihai (SSE 2) 1:39,4;
200 ifl mixt: 1. VI. Moraru (Gl. sp.

(Continuare în pagK cj 3-aJț

de joc, Kuki, și portarul Erdely, s-au 
impus atenției, contribuția lor la vic
toria echipei fiind din cele mai impor
tante.

A.S.M.D. Satu Mare a luat un start 
bun în „barajul locurilor 10“. A învins 
ieri, pc stadionul Republicii, în fata a 
peste 3000 de spectatori, pe Știința Ca

Atac ei sătmărenilor la poarta Științei Galați: portarul State blochează balonul
Foto: G< Tudor

lăți, cu un scor clar: 3—0 (0—0). Săt
mărenii au lăsat o impresie bună. Echi
pa atț un nivel de cunoștințe tehnice 
care o recomandă pentru categoria B. 
CîtiyȘ jucători, printre care conducătorul

Prima repriză aparținut, că domi
nare, formației din Satu Mare care însă 
n-a reușit să marcheze, pentru că înain
tașii săi act șutat de multe ori din 
poziții neludicate, După pauză, sătmărenii

au continuat să domine și și-an asigurat* 
victoria în primul sfert de oră, al re- 
prizei, cîud au înscris două goluri: în 
min. 53, Kuki a transformat cu abili
tate o lovitură de la 11 metri (aeoro 
dată în urma unui fault în careu comis 
asupra lui Tiron), iar după 4 minute 
Szllagy a șutat de la 20 de metri, fără 
ca portarul advers să poată reține ba
lonul pe care totuși l-a atins. La 
scorul de 2—0, A.S.M.D. scade ritmat 
acțiunilor de atac și Știința are două 
mari ocazii de gol (șut al lui Mina- 
sian, blocat de portar, și „cap" de a-1 
proape, al lui Voicu, peste bară). lai; 
min. 72. formația din Satu Mare mar
chează din nou: Szilagy șutează, Manta 
respinge ți Tiron reia de aproape: 3—O. 
Finalul aparține echipei studențești care 
domină, dar A.S.M.D. se apără cu 6—-Ț 
oameni și scorul rămîne neschimbat. 1

Arbitrul Alexandru Pirvu București < 
Condus satisfăcător formațiile:

A.S.M.D. SATU MARE: ERDELY-Biro, 
BORBELY, LUBAN-Șavaniu, Pall-Szi- 
lagy (Ștefănescu), KUKI, Ștefănesctl 
(DezsS), TIRON, Milea (Szilagy).

ȘTIINȚA GAI-AȚI: State (Manta, dlu 
min. 62)-Pac, Dima, Ghcorghe-ȘERBĂ« I 
NESGU, Kurt-Militaru, VENTURINI, Ș 
Minasian, VOICU, Stănculescu, Timiș, 1 

Gel de-al 'doilea meci al barajului scț 
dispută joi, la ora' 17,30, pe același staa 
dion și va opune echipele Tractorul Bșgjț; 
sas /
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Finalele campionatului republican individual

Campionii țării: Maria Stanca [CS.M. Reșița] 
și Dumitru Dumitru [Petrolul Ploiești]

A 44-a ediție a campionatelor țării

GIURGIU, 4 (prin telefon). — Fi
nala pe țara a campionatului repu
blican individual feminin s-a desfă
șurat sîmbătă șl duminică Pe arena 
asociației sportive Cetatea din loca
litate. întrecerile au fost pasionante. 
A treia jucătoare, Margareta Kele- 
men, reușește să depășească „gra
nița"* celor 400 p.d.; următoarea spor
tivă care a intrat pe pistă, Victoria 
Maxai, înregistrează 407 p.d., al șap
telea schimb, maestra șportului Elena 
Lupescu doboară 418 popice, ca ime
diat să preia conducerea în clasa
ment tînăra sportivă din Reșița, Ma
ria Rus cu 437 p. d. Finalistele care 
au urmat în concurs, printre care 
s-au aflat și jucătoare experimentate 
ca Florica Lăpușan, Erica Arion și 
Ileana Gyarfas au încercat, să a- 
tingă cifra obținută de jucătoarea din 
Reșița, Iată însă că jucătoarea cu nu
mărul de concurs 21, Vilhelmina Re- 
menyl din Timișoara preia conduce
rea cu rezultatul de 441 p. d.

Cînd nimeni nu se mai aștepta 
la vreo surpriză, mar ales că în con
curs rămăseseră cîteva jucătoare fără 
nume sonore, rezultatul sportivei din 
Timișoara a fost... doborît. O altă ju
cătoare din Reșița, Maria Stanca- 
lansînd bila cu o mare precizie a 
reușit să obțină din 100 de lovituri 
<50 la plin și 50 la izolate) 473 n.d 
Această performanță constituie un nou 
record republican al țării (v.r. 458 
p.d.). Tînăra campioană și record
mană, Maria Stanca este munci
toare (ștanțatoare) la Uzinele meta
lurgice din Reșița.

In întrecerile de duminică (retur) 
S-au remarcat jucătoarele Ecaterina 
Antonovici, Victoria Maxai și Cris
tina Szocs, care au obținut rezultate 
mult mai bune ca în prima zi de 
concurs. O bună impresia au mai lă
sat sportivele Vilhelmina Remenyi. 
Florica Olăeru, Elena Lupescu și 
Florica Lăpușan care s-au dovedit 
a fi jucătoare constante. In general, 
cele 29 de finaliste au arătat la con G. NUȚU p- coresp.

lin reușit concurs de obstacole
In prezenta unui numeros public, s-a 

desfășurat ieri pe pista stadionului Di
namo un interesant concurs de obstacole.

Alergătorii de la Dinamo, Steaua, 
Voința, Metalul (București), Steagul 
roșu Brașov, Voința Pitești, C.S.O. Re
șița, Poiana Cîmpina, Locomotiva Ploiești 
etc. au oferit spectatorilor numeroase 
dispute palpitante. Am remarcat și ne-a 
bucurat faptul că maeștrii sportului 
Iosif Popa și Va&ile Szabo și-au re
luat activitatea. De subliniat forma bună 
a alergătorilor Traian Macarie, Mihai 
Pop, Cristian Doritz, Stefan Iancovici, 
Puia Ovidiu, V. Ilirschvogel, M, Voicu, 
ca și a tinerilor sportivi Ion Szas, Ale
xandru Datcu, N. Ciolpan.

Duelul dintre maestrul sportului Tra
ian Macarie și Puiu Ovidiu, la categoria 
125 cmc, cel de Ia categoria 175, din
tre Mihai Pop și Ștefan Iancovici, cît GH. ZDRINCA—antrenor

m categoria de ZM cma Foto: T cinoreanu

cursul de la Giurgiu că s-au pregătit 
serios pentru finala campionatului, 
obținînd rezultate valoroase.

Iată lista primelor 10 clasate: 
1. MARIA STANCA (C.S.M. Reșița) 
440,5 p.d. (media din cele două con
cursuri); 2. Ecaterina Antonovici 
(Voința Constanța) 432 p.d.; 3. Vil- 
helmina Remenyi (Voința Timișoara) 
432 p.d.; 4. Victoria Maxai (Voința 
Ploiești) 420,5 p.d.; 5. Cristina Szocs 
(Unirea București) 419 p.d.; 6. Elena 
Olăeru (Cetatea Giurgiu) 415.5 p.d. 7. 
Elena Lupescu (C.F.R. București) 414 
p.d.; 8. Maria Rus (C.S.M. Reșița) 413 
p.d.; 9. Ecaterina Damo II (Voința 
Tg. Mureș) 406,5 p. d.; 10. Florica 
Lăpușan (C.F.R. București) 405,5 p.d.

TR. IOANIȚESCU

*
ROMAN, 4 (prin telefon). w- Fi

nala campionatului republican indi
vidual la bărbați a prilejuit o între
cere viu disputată, care s-a soldat 
cu rezultate bune. Finaliștii s-au în
trecut la proba clasică 200 bile mixte, 
tur-reutur. Competiția care s-a des
fășurat pe arena popicăriei de la 
Fabrica de zahăr din Roman a dat 
cîștig de cauză celui mai tînăr ju
cător, ploieșteanului Dumitru Dumi
tru în vîrstă de 20 de ani.

Iată ordinea celor zece clasați: 
1. DUMITRU DUMITRU (Petrolul 
Ploiești) 1760 p.d.; 2. Tiberiu Semanyi 
(Voința Tg. Mureș) 1731 p.d.; 3. Cris- 
tu Vinătoru (Petrolul Ploiești) 1722 
p. d.; 4, Alexandru Comoiu (M.M.C.M. 
București) 1722 p.d.; 5. Ion Micoroiu 
(Olimpia Reșița) 1721 p. d.; 6. Iosif 
Seredi (Olimpia Reșița) 1714 p.d.;
7. Franci sc Nicola (Corvinul Cluj) 
1689 p.d.; 8. Traian Enea (Unirea 
Roman) 1681 p.d.; 9. David Sebeni
(Flacăra Brașov) 1667 p. d. ; 10.
Ivan Victor (Petrolul Ploiești) 1663 
P.d.

A arbitrat Dumitru Stoica — Bucu
rești.

și cel dintre Cristian Dovilz și Mihai 
Dănescu catcg. 250 au pasionat publicul.

Rezultate tehnice: categ. 125 cmc 1. 
Traian Macarie (Dinamo), 2. Puiu 
Ovidiu (Steagul roșu Brașov), 3. Ion 
Szas (Steaua), 4. M. Voicu (Voința 
București), 5. Iosif Popa (Dinamo); 
categ. 175 cmc: 1. Mihai Pop (Dinamo),
2. Ștefan Iancovici (Metalul), 3. Al. 
C. Ionescu (Voința București), 4. Al 
Datcu (Steaua), 5. N. Ciolpan (Voința 
Pitești); categ. 250 cmc: 1. Cristian 
Dovitz (Metalul), 2. Mihai Dănescu 
(Steaua), 3. Al. Schuler (Steaua), 4. 
Peter From (Steagul roșu Brașov); 
categ. 350 cmc: 1. Eugen Keresteș 
(Steaua), 2. V. Ilirschvogel (C.S.O. Re
șița), 3. Vasile Szabo (Dinamo). La 
reușita acestui concurs a contribuit buna 
organizare cît și corpul de arbitri.

La sfîișitul acestei săptămîni, Clujul va 
găzdui întrecerile finale ale campionatelor 
de atletism ale seniorilor pe anul 1963. 
înaintea acestui mare eveniment sportiv, 
așteptat cu fireasca nerăbdare de toți iu
bitorii atletismului din țara noastră, să 
cercetam istoricul acestei competiții.

In luna mai 1912, Ia doi ani de la pri
mele concursuri atletice organizate în Ro- 
mînia, a avut loc la București „cea d-întîî 
manifestare publică a probelor de atletism 
clasic pentru întemeierea campionatelor 
inter-școlare în aceste sporturi". La între
ceri au luat parte elevii de la șase aso
ciații școlare, campionatele fiind denumite 
.Jocurile Olimpice ale școlarilor Romîniei". 
Am insistat asupra acestui concurs deoa
rece cu acest prilej au fost stabilite pri
mele noastre recorduri naționale. Pentru a 
vă satisface curiozitatea iată și cifrele 
acestor recorduri : 1C0 m — 13,0 ; 400 m — 
57,0; 500 m — 1:30,0; 1000 m — 3:15,0 ;
1500 m — 5:30,6; 200 mg — 36,2 ; lungime 
— 5,11 ; înălțime — 1,41 ; prăjină — 2,20 ; 
greutate — 8,92.

In anul 1914 se tipărește primul regula
ment de atletism și se iau ..măsuri pentru 
întocmirea unul program anual de mani
festări cu caracter oficial, cum și de în- 
tîlniri amicale și de ședințe de antrena
ment". La 25 mai se organizează, de fapt, 
primele campionate ale Romîniei pentru 
amatori. La întreceri participă, ca de obi
cei, doar o mînă de tineri entuziaști, dar 
lipsiți complet de orice fel de pregătire. 
Se înregistrează noi recorduri, campionii 
sînt aplaudați, dar atletismul se urneștș 
cu greu pentru că nu... produce 1

Anii negri ai primului război mondial 
pun punct activității atletice, dar nu și 
speranțelor inimoșilor atleți. In 1919 au loc 
primele concursuri ale atleților din Munte
nia cu cei din Transilvania și Banat, unde 
exista o activitate ceva mai dezvoltată. 
Succesul acestor acțiuni determină forul 
nostru atletic să organizeze un mare con
curs — cel mai mare de pînă atunci —,

La „școala atleților“ din Cimpulung...
De o vreme încoace, atletismul cim- 

pulungean se afirmă tot mai mult. în
ceputul este legat de numele Măriei 
Diaconescu, sulițașa noastră nr. 1, ex
ponentă a atletismului feminin romî- 
nesc în mai toate marile confruntări 
internaționale. Dar, pe urmele ei au 
pășit și alte tinere atlete din Cîmpu- 
lung, discobola Olimpia Cataramă, 
medaliată a Jocurilor balcanice din 
1961, Elvira Cataramă, tot discobolă și, 
în sfîrșit, Elena Neacșu, sulițașă, spor
tivă cu mari perspective. -

— ...Aș îndrăzni să afirm, o atletă 
care ar putea să o întreacă pe Maria 
Diaconescu...

Este părerea antrenorului care a 
scos-o din anonimat pe sulițașa noas
tră fruntașă, același care acum îndru
ma pașii Elenei Neacșu pe drumul 
consacrării. Acest antrenor este pro
fesorul Emil Drăgan...

— Ce vă face să afirmați aceas
ta ?

— Mai întii, calitățile excepționale, 
de sulițașă, ale Elenei Neacșu. Apoi 
tinerețea ei: nu are nici 20 de ani. 
In fine, avantajul de a putea pune in 
practică, întreaga experiență dobindită 
de școala sulițașelor noastre, dar și de 
școlile similare din alte țări. Elena 
Neacșu studiază neîncetat, se docu
mentează....

'Plecînd de la acest dialog am ajuns 
la... școala sportivă a UCFS din Cîm- 
pulung. Directorul școlii, chiar prof. 
Emil Drăgan. Ne-a prezentat sediul 
(clădirea, frumos întreținută, a unui 
fost cămin cultural), magazia cu echi
pament sportiv (un veritabil centru 
I.D.M.S. în... miniatură).

— Și activitatea propriu-zisă 
unde o desfășurați ?

— Cum unde ? Pe stadionul orașu
lui. De dimineața și pînă seara, pe 
grupe și ateliere; dacă vreți să vă 
convingeți...

Iată-ne și pe stadionul orașului. 
Pistă olimpică, cu șase culoare, sec
toare de aruncări și sărituri. Dar, cea 
mai mare surpriză au fost spectatorii: 
intr-o zi obișnuită de antrenament 
erau aproape cîteva sute !

— Am uitat să vă... prevenim". La 
noi, atletismul este foarte îndrăgit. 
Chiar și la nivelul sportivilor care mi 
au atins, deocamdată, zona marilor

Maria Sudan, favorita cursei de 80 m garduri
la care au participat reprezentanții a 20 
de asociații sportive din întreaga țară. 
Concursul a avut loc la Cluj. Au urmat 
alte cîteva concursuri și în 1921, tot la 
Cluj, s-au desfășurat primele campionate 
naționale oficiale. In același an a început 
să se pună ordine și în ceea ce privește 
omologarea recordurilor țării, stabilindu-se 
ca punct de plecare rezultatele acestui an.

Din 1921 și pînă astăzi, campionatele de 
atletism ale seniorilor au fost organizate 
la București (26 de ori). Cluj (11), Timișoa
ra și Brașov (2), Predeal și Galați (1).

Campionatele naționale feminine și-au 
inaugural seria abia în anul 1925, dar ne- 
fiind organizate în fiecare an. La Cluj vom 
asista acum la cea de a 36-a ediție a lor.

performanțe. De aici, această afluență 
a spectatorilor...

Pentru cel neavizat, o lecție, ca ori
care alta, de antrenament a tinerilor 
atleți din localitate echivalează cu un 
concurs în toată puterea cuvîntului. 
Prezența spectatorilor îi obligă pe 
sportivi să lucreze cu toată seriozita
tea, cu grijă pentru ținută și, impli
cit, pentru rezultate cît mai bune.

Să o urmărim, de pildă, pe Irina 
Vișaiu. Cît de frumos își face ieșirea 
din blocstart! Sau pe Stela Nedelcu... 
Cu mișcări grațioase depășește’ cu 
ușurință gard după gard. Antrenorii
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celor două sprintere, soții Victoria și 
Gabriel Bădescu, au tot dreptul să nă- 
dăjduiască în creșterea vertiginoasă 
a valorii acestor două „speranțe". Ca 
să nu mai vorbim de altele — Gabrie
la Moga, Adriana Neghină sau Lăcri
mioara Onciu, atlete și mai avansate 
ca pregătire.

Dar să urmărim și alt „atelier", cel 
condus de prof. Mihai Răuțoiu. „Ate
lierul" săritorilor. Prof. Răuțoiu, pînă 
mai anii trecuți aspirant la titlul de 
campion al țării la prăjină (și acum, 
la încălzire, sare cu ușurință aproape 
4 metri !), lucrează cu o ambiție rar 
întâlnită pentru a scoate din cei patru 
elevi ai săi, Burcea, Ilincescu, Nicuț 
și Vălimăreanu, măcar unul pentru 
lot...

— Și cine promite mai mult ?
— Cine va munci mai bine... Altfel 

nu se poate. Intre bați-i pe Zeno Dra- 
gomir, pe Mitică Glrleanu sau pe cei 
doi elevi ai acestuia din urmă, Astafei 
sau Savin, ce înseamnă 2,3 centimetri 
în plus, la prăjină...

Prof. Drăgan se ocupă de aruncători. 
■„Ciocănarii Virgil Tibulschi și Con
stantin Moșteanu (14 ani, 90 kg, 1,82 m 
înălțime) de o parte, sulițașa Mirela 
Vasiliu de alta. Profesorul explică. 
Calm, convingător. Apoi repetă, repetă 

eu răbdare, cu fiecare în parte. Este 
foarte exigent, nu se arată niciodată 
mulțumit. 11 interesează în egală - mă
sură nu numai forța de aruncarcrci 
și poziția corpului. Nici o mișcare 
în plus, nici un gest, nici un artificiu 
fără rost.

Ultimul consultat în legătură tu 
„școala atleților" din Cimpulung : to
varășul Constantin Crețu, președintele 
consiliului raional al UCFS, nelipsit 
de la întrecerile de pe stadion. Con
sultația noastră g-a rezumat la o sin
gură întrebare: cum s-a reușit să se 
creeze aici, o tradiție atletică?...

— întrebarea ne-a mai fost pusă. 
Și nu o dată. Unii se refereau la 
vreun ...secret. Nu există așa ceva. 
Există numai pasiune, ambiția de a 
face o treabă bună. Avem aici o mină 
de tineri profesori și antrenori care 
știu ce vor, care muncesc cu modes
tie și răbdare, care dovedesc pricepere 
și perseverență, care au ținut mult să 
lege numele micului nostru oraș, de 
una din cele mai frumoase ramuri 
sportive. Pentru acești profesori nu 
există preocupare mai plăcută decit 
aceea de a se afla cit mai mult timp 
în mijlocul elevilor lor, pentru a-i în
druma și a le transmite dragostea for 
pentru sport.

TIBERIU STAMA

J®*», 
? S MOfonosport

AȘA ARATA O VARIANTA CU 12-ț-l 
REZULTATE EXACTE

I. Zenit Leningrad — S.K.A. Ros
tov (camp. U.R.S.S.) 1

II. Dinamo Kiev — Ararat Erevan 
anulat

III. Budai Spart. — K. Lombik
(camp. R.P.U. cat. B) 1

IV. Szekesfehervari — Papa (camp.
R.P.U. cat. B) 1

V. E.V.T.K. — Esztergom (camp.
R.P.U. cat. B) x

VI. Traktorgyar — Pecsi B.T.C.
(camp. R.P.U. cat. B) x

VII. Zalegerszegi — Mosonmagyaros- 
var (camp. R.P.U. cat. B) 1

VIII. Gyulai MEDOSZ — Kistext 
(camp. R.P.U. cat. B) 1

IX. Nagybatoni — Debreceni Dozsa 
(camp. R.P.U. cat. B) x

X. Egri Dozsa — Baglyasalja 
(camp. R.P.U. cat. B) 1

XI. Szolnoki MAV — Budapesti Sp. 
(camp. R.P.U. cat. B) x

XII. Szegedi VSE — Bekecsabai E.
(camp. R.P.U. cat. B) 1

Sp. Lokomotiv Sofia — Lokomotiv
Moscova 1

Fond de premii 151.165 lei



fFOTBHL

Înotătorii de la Steaua au cucerit
,-Cupa Eliberării"

(Urmare din pag. 1)

Ion Ganea, dubli! campion de juniori la sărituri
de la trambulină și platformă

Întîlniri internaționale
»

FARUL CONSTANȚA — V.Z.K.S. STAL
RZESZOW (R. P. POLONĂ) 4—2 [1—0)

FARUL : Ghibănescu — Buzea (Flo- 
rescu), Tîlvescu, GREF — Stancu, 
Pleșa — Moroianu, Bibere, DINULES- 
CU, VASILESCU,' Ologu (DRAGU).

STAL RZESZOW : Masjker (Mager- 
ski) — Gnida, Szalacher, Skiba — 
Kohut. Winiarski — MATYSIAK, 
Mawkiniak, (Kruk), Poswiat, Krupa. 
Stawarz.

CONSTANȚA. 4 (prin telefon). As
tăzi s-a disputat în localitate un meci 
internațional amical între Farul și 
formația poloneză de prima categorie 
V.Z.K.S. Stal Rzeszow. Deși nu s-a ri
dicat la un nivel tehnic deosebit, fiind 
evident că ambele formații se găsesc 
în perioadă de pregătire, întîlnirea a 
plăcut prin faptul că ritmul de joc a 
fost destul de susținut. S-a jucat des
chis, au fost folosite mult acțiunile 
pe aripi, mijlocașii au participat din 
plin la acțiunile ofensive. Constănțenii 
s-au comportat satisfăcător, atacul 
fiind compartimentul cel mai bun. 
Apărarea, în special Buzea, a avut o 
serie de lacune. Formația Stal a pres
tat un joc plăcut dar a fost lipsită de 
eficacitate.

Punctele învingătorilor au fost mar
cate de Bibere (min. 37), Vasilescu 
(min. 57), Dragu (min. 78 și 84) pentru 
localnici și de Poswiat (min. 70 și 85) 
pentru oaspeți.

A condus nesatisfăcător Stavru Ni- 
colau — Constanța.

M.2. I. Belciug (CI. sp.
3. N. Moisescu 3:53,8;

1. C. Georgescu 5:13,9;
(Rapid) 5:36,4; 3. O 

100 m spate: 1. C. * 
N. Adrian 1:26,0;

școlar) 
școlar) 
400 m
2. V. 
Bădiță 
gu 1:15,6; 2.
E. Grecu (SSE 1) 1:31,5; 200 m bras: 
1. A. Șopterian (CI. sp. școlar) 2:51,3;

I. Chende (CI. sp. școlar) 2:59,8;
3. 1. Eugen 3:15,6.

JUNIOARE. 400 m liber: 1. Victoria 
Vczetcu (Steaua) 6:25,2; 2. Crăița Lttpu 
(Steaua) 6:27,5; 100 m spate: 1. Dana 
Tomov (Steaua) 1:30,1; 200 m bras:
1. Anca Mărdărescu (Steaua) 3:21,6;
2. Adriana Lambadaria (Steaua) 3:37,4,
3. Anca 
4x100 m 
bras: 1. 
Mihacla 
3. Lucia
100 m liber: 1. Agneta Sterner (Cl. sp. 
șc.) 1:22,8; 2. Victoria Vezeteu 1:24,7: 
3. Crăița Lupu 1:26,6; 100 m 
1. Tatiana Vulpcanu 1:40,2; 200 
1. Gabriela Braun 3:35,8; 
Popescu (Steaua) 3:42,3.

BĂIEȚI. 50 m bras: 1. 
(CI. sp.' șe.) 36,8; 2. F.

2:45,1;
3:01,5; 
liber:

Pantazi 
6:04,3; Lun-

3.

2.

Georgescu (Steaua) 3:44,2; 
mixt: 1. Steaua 6:26,9; 100 m 
Anca Mărdărescu 1: 32,9; 2 

Dristoreanu (Dinamo) 1:35,8
Cojocaru (SSE 2) 1:35,8

2.

I.

(Urmare din pag. /)

Ungureanu (Progresul 
3. C. Drăgoi 
15—16 ani : 1.
Sibiu) 95,47 ; 2.

; 3. P.

17—18
135,04;

Buc.) 
Sibiu)(S.S.E.

S. Curteanu 
M. Munteanu 
Endel (S.S.E. 

juniori 17—18 
2. Gh. Ungu-

Rezultate : trambulină juniori
ani : 1. Ion Ganea (S.S.E. Sibiu) 
2. Gh.
127,86 ;
109,41 ;
(S.S.E.
(Progresul) 95,20
Sibiu) 80,62 ; platformă 
ani: 1. I. Ganea 140,30 ;
reanu 124,74 ; 3. D. Popoaie (S.S.E. Si-

: 1.

Curteanu 73,47 ;

biu) 113,98 ; juniori 15—16 ani
Munteanu 82,37 ; 2. G. SchCrer (S.S.E. 
Sibiu) 76 84 ; 3. S.
junioare 17—18 ani : 1. Melania Treis-
taru (Progresul) 71,80 ; 2. Aurelia Ma- 
nache (Progresul) 64,37; junioare 15—16 
ani : 1. Annelise Kestner (S.S.E. Sibiu) 
32,15.

Cupa oferită de F.R. Natație pentru 
echipa cu cel mai bun punctaj a re
venit S.S.E. Sibiu cu 1399,45 p, urmată 
de Progresul București cu 732,90 p și 
S.S.E. 2 București cu 94,97 p.

L. BRUCKNER, coresp.

C.S.M. REȘIȚA — VASAS 
SZEKESFEHERVAR 0—0

fluture: 
m mixt: 
Daniela

REȘIȚA, 4 (prin telefon). Pe stadio
nul Valea Domanului din localitate, 
3000 de spectatori au asistat azi la cel 
de-al doilea meci din cadrul turneului 
pe care îl întreprinde formația ma
ghiară în țara noastră. Intîlnirea a 
fost de nivel tehnic mediocru. In pri
ma repriză oaspeții au jucat mai bine 
în cîmp dar 
După 
nizat 
tează. 
bară.

Chende 
Dczideriu 

(SSE 2) 39,1; 3. S. Gubovici (SSE 1) 
42,6; 50 m spate: 1. I. Preda: (CI. sp. 
șc.) 37,9; 2. Gh. Vizitiu (Rapid) 39,8; 
3. Cheorghe Soroceanu 40,1; 4x50 m li
ber: 1. Rapid 2:14,5; 2. SSE 2 2:22,8; 
3. Steaua, 2:40,0; 50 ni liber: 1. V. Cos- 
tea (Dinamo) 29,4; 2. I. Chende 29,5; 
3. Gh. Soroceanu (Rapid) 31,2; 
50 m fluture: ]. Dan Preda (CI. sp. 
ȘC.) 31,8; 2. Gh. Vizitiu 40,6; 3. I. 
Constantin (SSE 2) 42,7; 4x50 m
mixt: 1. Rapid 2:38,3; 2. SSE 2 2:39,3; 
3.«Steaua 2:59,1.

FETIȚE. 50 m bras: 1. Mihaela Mi- 
dran (SSE 2) 42,7; 2. Iolanda Gottlieb 
(SSE 2) 42,8; 3. Ceia Nicolescu (SSE 2) 
44,9; 50 m liber: 1. Victoria Vezeteu 
(Steaua) 36,0; 2. Ruxandra Spandonide 
(SSE 2) 38,5; 3. Iolanda Gottlieb 41,1; 
50 m fluture: 1. Agneta Sterner 38,9;
2. Daniela Popescu (Steaua) 44,5; 3. Geta 
Niculescu (SSE 2) 45,9; 4x50 m mixt: 
1. SSE 2 2:58,5; 2. Steaua 3:15,7; 3. 
Dinamo 4:01,0; 50 m spate: 1. Ruxandra 
Spandonide 43,6; 2. Anca Nenciu 47,2;
3. Rodica Ionescu (Steaua) 52,5; 4x50 m 
liber: 1. Steaua 2:40,9; 2. SSE 2 2:41,6

n-au avut eficacitate, 
pauză reșițenii joacă mai orga- 
dar atacul lor, în zi slabă, ra
in min. 78 Pătrașcu a șutat în

I. FLAVIȚIU — coresp.

DIN TOATA TARA

A. Schenkman si T. Negulescu-coresp.

DE ARBITRI

PRIN MUNCĂ PATRIOTICĂ

de turism-alpinism a

ȘI-AU OBȚINUT CLASIFICAREA 
SPORTIVĂ

M. Petcana 
Mateescu (Măgureniș), 
(Rădoiești) ș. a.

predat atît lecții teoretice cît și prac
tice. Dintre cursanți s-au remarcat N. 
Constantin (Măldăieni),

■ (Cucuieți), D.
1 Marinei Surdu

O Pentru buna desfășurare a între
cerilor din cadrul Spartachiadei de 
vară, tinerii de la uzina „1 Mai" din 
Ploiești și-au amenajat, în orele lor li
bere, un frumos teren de volei. La
lucrările acestei baze sportive simple 
s-au evidențiat în mod deosebit Du
mitru Tărăcilă, Cornel Ilincu, Radu 
Crețu, Ion Surlaru și alți tineri.

Tn primul semestru al anului 1963, 
aproape 300 de sportivi din raionul 
Curtea de -irgeș au reușit, datorită 
conștiinciozității cu care s-au pregătit 
să obțină clasificarea la disciplinele 
preferate. Astfel, 107 tineri și tinere 
și-au îndeplinit normele la atletism, 
104 la volei, 74 la fotbal și 9 la tenis 
de masă, devenind sportivi de cate
goria a Il-a și a IlI-a. Cei mai mulți 
aparțin asociațiilor Știința, Foresta, 
Argeșul, Meseriașul și Horticultorul 
din Curtea de Argeș.

Emanoil Sterescu — coresp.

...Șl
• Comisia 

consiliului regional UCFS Ploiești a 
organizat o școală de arbitri pe care 
au absolvit-o 38 de persoane. O parte 
dintre noii arbitri au și luat parte la 
conducerea unor concursuri de orien
tare turistică care au avut loc în îm
prejurimile orașului Ploiești.

• După o lună de zile de cursuri a 
luat sfîrșit școala de arbitri de șah 
inițiată de C.S.O. Galați în colaborare 
cu comisia orășenească de specialitate. 
Au primit carnetele de arbitri 11 
cursanți tineri și vîrstnici.

St. Ionescu și S. Avram-coresp.
O frumoasă plecare tn echer de la platformă, executată de campionul re

publican Ion Ganea
Foto: P. Romoșan

PRIMUL CONCURS DE LUPTE 
IN COMUNA SEINI

Sâmbătă, la „Tineretului"

800 DE COPII AU PRIMIT BREVETE DE ÎNOTĂTORI!
A

La ștrandul Tineretului, sîmbătă a fost 
ti de sărbătoare. In bazine, cei 800 de 
,absolven|i“ ai cursului de învățare a 
hoțului se luptau din răsputeri cu apa, 
lilindu-se să demonstreze cit mai con
vingător că în cele 21 de zile, cît au 
lurat lecțiile, și-au însușit multe din 
,tainelett înotului. Pe margine, instruc- 
orii îi urmăreau cu multă atenție, în 
Teme ce părinții îi încurajau din toate 
luterile:

— Hai, Sandule, mai repede!

cu noi clemente de perspectivă. Acești 
copii au și fost invitați să se prezinte 
la bazin peste cîteva zile, urmînd să 
se înceapă cu ei o muncă de pregătire 
metodică.

Deocamdată selecția s-a făcut în 
mod general de către antrenorii de la 
Steaua, Dinamo, Rapid, Clubul sportiv 
școlar, Școlile sportive de elevi nr. 1 și 
nr. 2, dar pc parcurs aptitudinile co
piilor și, desigur, dorința lor, îi va îm
părți în cele trei ramuri ale natației:

Primul start spre... performantă
Foto: P. Romoșan

—• IȘfu te lăsa, Costică, mai ai pu- 
i !
Primii sosiți, după parcurgerea ce- 
' 25 de metri, au fost felicitați de 
itructori, îmbrățișați de părinți și... 
Secționați de antrenorii secțiilor de 
tație ale cluburilor sportive bucureș- 
ic. dornici să-și îmbogățească grupele

și polo. Cristian Crăciu- 
Macinschi, Lucrefia llaro, 

Manea

înot, sărituri 
ncscu, losif
Hainea Ionescu, Dan Grecii,
Crișan, Gheorghe Marin, sînt doar cîțiva 
din cei 315 copii aleși pentru, a spori 
numărul înotătorilor de performanță.

Desigur, ar fi nedrept să nu amintim 
de Dan Pop care a promis să realizeze

la înot aceeași performanță ca la școa
lă, unde cinci ani la rînd a cucerit pri
mul loc, sau de Manole Marian, Ale
xandru Huje, Damian Olimpiu, Ileana 
Iluzilă, Vanda Mirescu, Margareta Mi
hăilescu, Cezar Cîrstea și alți copii, ne
selecționați, dar la fel de dornici de 
a practica înotul. Cel puțin așa s-au 
exprimat ei după concursul de sîmbătă...

Ultimele serii și-au disputat întîie- 
tatca aproape de înserare. Atunci s-au 
distribuit și brevetele de înotător, care 
au depășit cifra de 4 000, adică atît cît 
se angajase direcțiunea centrului să 
realizeze pe întregul sezon.

Acesta însă nu s-a încheiat. Penul
tima serie își va începe activitatea chiar 
azi, iar ultima va închide porțile ștran
dului Tineretului la 14 septembrie.

Copiilor care vor păși treptele bazi
nului le urăm deplin succes ! (D. ȘT.).

I

L

• Cu sprijinul organizației de par
tid și al conducerii cooperativei „De
servirea" din Sighet, iubitorii jocului 
de popice și-au construit în curtea 
întreprinderii o frumoasă arenă. Acum 
jucătorii din localitate se vor putea 
antrena în bune condițiuni în vederea 
diverselor competiții.

Albu si S. Vasile — coresp.FI

CURSURI DE INSTRUCTORI SPORTIVI

inițiativa consiliului raional• Din
UCFS Galați, în comuna Tudo'r Vla- 
dimirescu s-a deschis un curs de in
structori pe care l-au frecventat 48 
de colectiviști. 44 dintre ei au trecut 
cu succes examenul de absolvire de
venind instructori
și fotbal.

în cadrul unei reușite „duminici 
sportive", conducerea asociației Uni
rea din comuna Seini, regiunea Mara
mureș, a organizat o întîlnire amicală 
între echipa colectiviștilor, recent în
ființată, și formația de lupte Metalur
gistul din Baia Mare. Mai experimen
tați, oaspeții au cucerit victoria la ca
pătul unor întreceri viu disputate: 
21—19. Trebuie reținut însă faptul că 
tinerii din comuna Seini se 
prima lor întîlnire publică. Ei 
vedit însă reale calități.

S. Vasile —

află la
au do-

coresp.

de atletism, volei

avut loc, timp de 
curs de instructori 

„elevi",

• La Roșiori a 
două săptămîni, un 
la care au participat 34 de 
din 26 de comune ale raionului. Un
ajutor prețios la reușita cursului J-au 
adus profesorii Romeo Ionescu, V. 
Victor, V. Panaitescu, V. Paraschi- 
vescu, I. Sandu precum și antrenorii 
E. Stepan și V. Mihăilescu care au

A APĂRUT nr. 15 
AL REVISTEI ILUSTRATE

La centrele de difuzare a presei 
s-a pus în vînzare revista SPORT 
nr. 15. Spicuim din cuprins :

ATLETISM

9 Balcani —
• U. R. S. S.
© în tabăra speranțelor
• Știri atletice de pretutindeni

Scandinavia 
— S. U. A.

BOX

• Buletin olimpic : vi-1 prezentăm 
pe Constantin Ciucă

FOTBAL
• Momente din istoria campiona-

„lupa Eliberării “,
(Urmare din pag. 1)

scorul de 16—22 reprezentativei

S P 0 R T ț
ÎUIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIJIIHIIIIIHIIIIIIIUIIIIIIIIII #

tului mondial de fotbal (urmare f 
din numărul trecut) i

• Portretul lui Nunweiiler III (I
• Voinea sau Pavloviei ?
© Ganrinclia f
• Douis — succesorul lui Kopa i
• Managerul echipei Angliei
• Dinamo București — campioană 

REPORTAJE
• Instructorul voluntar
• Zile de neuitat la Năvodari
• Așa se învață înotul

ș

Pagina corespondenților, „Maga
zinul sportiv" și o pagină cu ca
ricaturi de Matty, completează a- 
cest interesant număr al revistei 
ilustrate SPORT nr. 15.

cu 
regiunii Brașov.

Iată rezultatele tehnice : cat. mus
că : Dumitru Roșanu (Brașov) b.p. 
Ctin Dincă (București) ; cat. cocoș : 
Ion Margelatu (Buc.) b.p. Simion 
Croitoru (Brașov) ; cat. pană : Ștefan 
Sipoș (Brașov) meci nul cu Romeo 
Șerban (Buc.) ; cat. semiușoară : Mi
hai Radu (Brașov) m.n. cu D. Dumi
trescu (Buc.) ; cat. ușoară: Ștefan 
Popoacă (Buc.) b.p. Ion Hatoș (Bra
șov) ; cat. semimijlocie : Ion Binder 
(Brașov) b. dese. III Florian Surgiu 
(Buc.) ; cat. mijlocie mică: Petre
Olteanu (Buc.) b.p. Ion Manițiu (Bra
șov) ; cat. mijlocie: Dumitru Siuni- 
că (Brașov) b. dese. III P. Cimpeanu 
(Buc.) ; cat. semigrea : Gh. Neagu 
(Brașov) b.p. Nicolae Ghibu (Buc.) ; 
cat. grea : în cel mai spectaculos 
meci al galei, după ce în repetate 
rînduri ambii boxeri au fost numă
rați, Ion Grăjdeanu (Brașov) b.ab. 
III Iulius Leov (Buc.).

Semnalăm atitudinea nesportivă a 
boxerului P. Cimpeanu care a avut 
o ieșire necorespunzătoare față de 
arbitru, pentru care a și fost desca
lificat. GH. CORCODEL — coresp.

Pină la închiderea ediției rezultatul 
întîlnirii dintre reprezentativa regi
unii București și a regiunii Cluj, dis
putat la Slobozia, nu ne-a parvenit.



In concursul de la tidguia CAMPIONAIfLE MONDIALE DE tlCLlSfl Pe terenurile
înotătorii romîm învingători în 7 probe

TJn grup de înotători de la clubul 
«portiv Steaua au concurat săptămîna 
trecută în portul Gdynia (R.P. Polo
nă), în compania unei selecționate lo
cale din care au făcut parte și unii 
■membri ai lotului polonez de înot. 
Sportivii roxnîni au avut o comportare 
bună, cucerind primul loc în șapte 
probe și anume: D. Caminschi — 
100 m (1:07,4) și 200 m (2:30,2) spate, 

,AÎ. Sohmaltzcr — 160 m (1:18,1) și 
200 m (2:49,5) bras, Al. Popescu — 
100 m (1:05,5) și 200 m (2:29,9.) fluture, 
ștafeta 4x100 m mixt (Caminschi, 
Schmaltzer, Popescu, Voicu) cu 
timpul de 4:32,2.

CONCURS INTERNAȚIONAL DE GIMNASTICĂ LA LEIPZIG
LEIPZIG, 4 (prin telefon). — Cu 

prilejul Festivalului de gimnastică și 
«port din r.d. Germană, in locali
tate s-a desfășurat an important 
concurs de gimnastică la care au 
luat parte sportivi și sportive din 
mai multe țări ale Europei, printre 
care Uniunea Sovietică, R.P. Polonă, 
R.P. Ungară, Norvegia, Danemarca, 
Finlanda, Anglia, Olanda, Belgia, R.S. 
Cehoslovacă, R.D. Germană ș.a. La a- 
ceste întreceri au luat parte și gim- 
naști din țara noastră: Emilia Liță și 
Cristina Doboșan (fete), Alexandru 
Silaghi și Marcel Simion (băieți). 
Cu excepția gimnastelor țării gazdă, 
reprezentate in această competiție de 
prima garnitură a R.D. Germane, 
celelalte sportive participante au fost 
tinere, multe dintre ele debutante 
într-un concurs internațional. Atît la 
băieți, cit și Ia fete, s-a concurat 
numai cu exerciții liber alese.

Locul întîi a revenit unei gim
naste germane, Radochla, proaspătă

De pe pistele de atletism...
ERFURT : Manfred Matoohewski a 

( alergat 800 m în 1:46,4 — aou record 
I al R.D. Germane (a doua perfor- 
' manță mondială a anului). Iată de 
Ț altfel cefe mai buae timpuri realizate 
.în acest an la 800 m; 1. W. (brothers 
(Canada) 1:46,1, 2. Matuschewski

; (R.D.G.) 1:46,4, 3. J. Dnpree (S.U.A.) 
1:46,6, 4. N. Caroll (Irlanda) 1:46,8. 

,5 M. Geoth (S.U.A.) 1:46,8, 6. S. Haas 
(S.U.A,) 1:46,9, 7. J. Boulter (Anglia) 

'ljU.1, 8. K. Hogan (S.U.A.) 1:47,1.
PRAGA : Juniorul Miroslav Juza 

2:21,2 pe 1000 m!
I RIESE : Geissler (R.D.GJ 6,28 m 

Ia lungime, a 6-a performanță a anu- 
,lui după : Prikrylova (R.S.C.) 6,47 m, 
White (S.U.A.) 6,42 m. Rând (Anglia) 
6,36 m, Scelkanova (U.R.S.S.) 6,35 m 
și Bakker (Olanda) 6,34 m.

STOCKHOLM : S. O. Larsson 
2:22,2 pe 1000 m ; Uddebom 16,91 m 
la greutate ; Persson 14:11,3 pe 5000 

I m ; Hedmark 74,89 m la suliță.
OSLO ; Alte rezultate din meciul 

. NORVEGIA-AN GLIA: Janes (A) 21,2, 
Radford 21,4 la 200 m ; Anderson (A) 
13:55,2, Taylor (A) 13:56,8 la 5000 m; 
Jensen (N) 15,60 m la triplusalt ; Hol
lingsworth (A) 55,51 na la disc ; Ras- 

• mussen 74,01 m la suliță ; Anglia 40,2 
fla 4x109 m

(POTSDAM : Nienhagen 1:49,3,
Kornschiild 1:49,5, Nordwig 1:49,8, 
Ulrich 1:49,8, Ziiller 1:50,1 la 800 m; 
Janke 8:04,6 pe 3900 m; Vorkfeld 
60.68 m la ciocan

t RAJAMAKI : Leino 17,41 m la 
greutate ; Salminen 2,04 m la înăl
țime ; Alavotunki 72,54 m la suliță.

TUBINGEN : Honger (Elveția) 10,5 
pe 100 m ; Barras 4,50 m la prăjină.

VASTERAS : Ove Karlsson 29:48,6 
pe 10000 m.

POZNAN : Crabowski 16,84 m (rec 
de juniori la greutate) ; Maciejewski 
2,03 m, Olczik 2,00 m la înălțime ; 
Kirzenstajn 12,0 pe 190 m și 24,2 pe 
200 m.

VARȘOVIA : Alte rezultate din me
ciul R.P. POLONĂ—S.U.A. : Szyroka 
11,6. Tyus 11,7, Gorecka 11,7 pe 100 
m; Bieda 1,68 m, Daniels 1.65 m la 
înălțime ; Kreszinska 6,19 m, Hein 
5,97 m la hmgime; J. Moon 10.5, 
Uuskowiak 10,6 pe 100 m ; Carr 20,8, 
Drayton 21,0, Folk 21,0 pe 200 m; 
Badenski 46,1 pe 400 m ; McArdle 
30:00,0 pe 10000 m ; Lindgren 13,8 pe 
• U) m garduri ; Horn 7,89 m. Boston 

19,85 m, Schmidt 7,57 m la lungime * 
Boguszewic2 13:54,6, Keefe 13:59,2 pe 
5000 m ; Allen 50,9, Gjerâjewskt 52,7 
pe 400 m garduri ; Szklarzlk 8:45,6 
Fishback 8:47,4 pe 3000 m obstacole; 
Jaskolski 16,33 la triplusalt; Czernik 
2,09 m, Stuber 2,06 m la înălțime ; 
Uelses 4,95 m, Sokolowski 4,70 m la 
prăjină ; Piatkowski 58,62 m. Begier 
57,20 m la disc; Sosgornik 18,61 m.

In celelalte probe, sportivii romîni 
au ocupat următoarele locuri: 100 m 
liber Voicu locul III (1:00,1) Fiilop 
locul IV (1:00,1), Georgescu locul VI 
(1:01,0); ștafeta 5x50 m liber (Geor
gescu, Fiilop, Căprărescu, Maxim, Voi
cu) 2:14,6 locul II; 200 m liber Voicu 
locul II (2:13,8).

Dintre rezultatele sportivilor polo
nezi, remarcăm pe cele înregistrate 
de Salamon la 100 m liber (58,3) și 
de Tracz la 200 m liber (2:12,0).

Concursul de la Gdynia a însemnat 
și un frumos prilej de strîngere a le
găturilor de prietenie dintre sportivii 
romîni și cei polonezi.

campioană a R.D.G. Ea a fost în 
mod incontestabil cea mai bună 1a 
cele patru aparate, obținind la finele 
concursului rezultatul de 39,05 puncte. 
De altfel, o dovadă grăitoare a 
superiorității manifestate de Radochla 
o constituie faptul că ea a cîștigat 
toate cele patru aparate; 9,75 p. la 
sărituri, 9,75 — paralele, 9,65 — bîrnă 
și 9,90 - sol. Dintre gimnastele 
noastre mai bine s-a comportat Emi
lia Liță, care cu 37,20 p. s-a cla
sat pe locul VII la individual compus, 
Înaintea tuturor gimnastelor străine 
care au evoluat în această întrecere. 
Emilia Liță a obținut la sărituri 
9,30 p. cu care a ocupat locul V la 
această probă. La celelalte aparate 
gimnasta noastră a obținut: 9.50 la 
sol, 9,45 la paralele și 8,95 la bîrnă. 
Cristina Doboșan s-a clasat pe locul 
XI la individual compus cu 36,40. 
Iată acum primele clasate: Radochla 
39.05, Standee 38,90, Fost 38,50, Mane- 
witz 37,95, Heritz 37,85 (toate din 
echipa R.D.G.).

Komar 18,41 m la greutate ; Rut 64,42 
m, Hali 63,64 m la ciocan.

PRAGA : La Praga a avut loc re
cent iatîlnirea atletică dintre echipele 
Dufcla Praga și Vorwarts Berlin. Au 
învins atleții praghezi cu 95,5—93.5 
puncte. Rezultate t ehnice: 100 m
Mandlik (Dukla) 10,4 ; 200 m plat : 
Mandiik (Dukla) 21,5; 40® m Vana 
(Dukla) 48.3; 1500 m Valentin (Vor- 
wărts) 3:43,6; 5 000 m : Janke (Vor- 
wărts) 14:10,8 ; triplu sait Riickborn 
(Vorwărts) 15,93 m; greutate: Skobla 
(Dukla) 17,74 m, staffrta 4x100; Vor
wărts 41,5; ștafeta 4x400; Dukla 
3:13,8.

TRIESTE : Frinolli 50,5 (cel mai 
bun timp european), Morale 51,3 pe 
400 m garduri ; Bianchi 1:48,7 pe 800 
m (nou record) ; Ottolina 10,4 pe 
100 m ; Sardi 21,2 pe 200 m ; Fraschi- 
ni 47,4 pe 400 m ; Mazza 14.0, Cor- 
naschia 14,3 pe 110 m garduri ; Ca- 
maioni 15,68, Gentile 15,65 la triplu
salt ; Meconi 17,96 m la greutate ; 
Govoni 11,9 pe 100 m și 24,4 pe 
200 m ; Gazzetti 56,6 pe 400 m ; Ber- 
toni 11,0 la 80 m garduri (nou re
cord) ; Vettorazzo 6,08 m la lungime 
(nou record).

HRADEC KRALOVE : Nikula 4,90, 
Tomașek 4,60, Preusseger 4,60 la pră
jină ; Kuznețov 78,59 m, Kulcsar 
74,59 m la suliță ; Danek 57,20 m, 
Weill 55,81 m, Buhanțev 55,09 m la 
disc ; Bernarțiova 1,69 m la înălțime 
(nou record de junioare) ;

HOUSTKÂ: Valentin 2:20,5 pe
1009 m.

LIBEREC : Gilbert (S.U.A.) 10,6,
Tudorașcu (R.P.R.) 10,7 pe 100 m ; 
Kalocsai 7,39 m la lungime.

WETZLAR : Hummel 1,69 m la 
înălțime

SAN SEBASTIAN: Aguilar 14:02 2 
(nou record)

PARIS : FRANȚA B—OLANDA : 
127—81, Berger (F) 21,6 pe 200 m ; 
Durand (F) 1:50,1 pe 800 m ; Kattler- 
beck (O) 14,6 pe 110 m garduri ; Gue- 
iille (F) 2,04 m la înălțime ; Veron 
7,41 m la lungime ; Romarin (F) 15,58 
m la triplusalt.

FORBACU : BELGIA—FRANȚA C 
178,5—228,5. Fabre (F) 10,6 la 100 m; Roy 
(F) 21,5 pe 200 m; Pennewaert (B) 46,8 
pe 400 m (rec.egalat) ; Rockaerts (B) 
1:50,4 pe 800 m ; Roeiants (B) 8:42,8 
pe 3000 m obstacole; Salmon (B) 
7,46 m la lungime ; Thirolle (F) 2,01 
m la înălțime ;

LA HAYE : Bakker (Olanda) 6,34 
m, Bouix (Franța) 6,26 m (nou re
cord) la lungime ;

BREMEN : Schuman 10,3, Foik 10,3 
pe 100 m ; Foik 20,9, Antao 21,1, 
Schuman 21,2 pe 200 m ; Yang 5,00 m 
la prăjină ; Fisch 10,8 la 80 m gar
duri.

LONDRA : D. Jones 21,1 pe 220 
yarzi ; 3. Boulter 1:48,6 pe 880 yarzi;

BRUXELLES. (Agerpres). — Cam
pionatele mondiale de ciclism au 
continuat pe velodromul din Liege 
cu desfășurarea probelor de urmări
re individuală (amatori), viteză, se- 
mifond (cu antrenament mecanic) la 
amatori și profesioniști. în proba de 
urmărire individuală, sferturile de 
finală au fost marcate de eliminarea 
campionului mondial Jansen (Dane
marca) de către ciclistul sovietic Sta
nislav Moskvin. Acesta din urmă a 
realizat pe 4 000 m timpul de 
5:04,19/100, în timp ce Jansen a ob
ținut doar 5:05,72/100. Marele favorit 
al acestei probe este însă danezul 
Frey Mogens, care s-a calificat în 
semifinale cu timpul de 4:58,18/100. 
Ceilalți doi semifinaliști stat Porter 
(Anglia) și Valskhaert (Belgia).

în sferturile de finală ale probei 
de viteză s-au calificat printre alții 
deținătorul titlului mondial Bian- 
chetto (Italia), Trentin (Franța), 
Graaf (Olanda), Sercu (Belgia) și 
Bodnieks (U.R.S.S.). Cel mai bun 
timp pe ultimii 200 m a fost realizat 
în serii de Graaf cu 11,6.

La semifond (profesioniști) alergă
torul belgian De Paepe a obținut în 
semifinale o medie orară de 73,636 
km. Amatorul Deloff (Belgia) a obți
nut în aceeași probă pe distanța de 
50 km o medie orară de 73,453 km. 
In această probă cicliștii aleargă în 
spatele motocicletelor.

Campionatele de pistă se vor în
cheia miercuri. Joi în localitatea He- 
rentals se va desfășura cursa contra- 
cronometrului pe echipe (amatori) — 
prima probă a campionatelor mon
diale de ciclism pe șosea. La această

J. Parker 14,3 pe 120 yarzi garduri ; 
J. Hollingsworth (Trinidad) 56,18 m 
la disc (nou record al Imperiului 
britanic).

COPENHAGA : Alte rezultate din 
meciul DANEMARCA-FRANȚA (53— 
64). Denise Guenard 11,7, Lurot (Fr) 
11,9 cu vînt, pe 100 m ; Lurot 24,4, 
Noirot (F) 24,6 pe 200 m ; Hansen 
(D) 11,0, Canguio (F) 11,0 cu vtat, la 
80 m garduri ; Laureau 1,61 m la 
înălțime ; Hansen 5,88 m la lungime ; 
Breteile 46,57 m la disc.

GORKI : Kriunov 23,3 pe 200 m 
garduri ; Kreer 16,07 m la triplusalt,

WETZLAR : Schmidt 47,1 pe 400 
m ; Willimczik 14,3 pe 110 m gar
duri ; Lossderfer 52,0 pe 400 m gar
duri ; Spinnler 2,00 la înălțime ; 
Liewald 60,35 m la ciocan ;

SCHORNDORF : Hebauf 10,4 pe 
100 m ; Kaufman 47,6 pe 490 m.

RIGA : Lusis 80,18 m la suliță; 
Orentas 14:04,0, Efimov 14:05,2 pe 
5000 m.

LENINGRAD ; Oskarov 14,3 pe 119 
m garduri ; Skoda 8:48,6 pe 3000 m 
obstacole; Zinoviev 75,78 m la su
liță ;

MOSCOVA : Tuiakov 10,4 pe 100 
m ; Fedoseev 7,50 m la lungime ; 
Trusenev 55,56 m la disc ; Bakarinov 
64,43 m la ciocan ;

PARIS : Alte rezultate de la cam
pionatele Franței : Bernard 8:38,7 și 
Wadoux 3:41,7 pe 1500 m ; Piquemal 
21,2 pe 200 m și 10,4 (în serii) la 
100 m ; Samper 47,0 pe 400 m ; Issa 
1:48,9 pe 800 m ; Poifier 51,8, Danie 
52,0 pe 400 m gabdiiri; Gras 4,56 m 
Ia prăjină ; Allard 53,49 m lă disc ; 
Dupureur 56,0 pe 400 m (nou record);

STOCKHOLM: Althof 10,6 pe 100 m; 
H. O. Johansson 46.7 pe 400 m ; Lind- 
băck 1:50,0 pe 1500 th ; S. O. Larsson 
3:43,2 pe 1500 m ; Fersander 14,1 pe 
110 m garduri ;

CELE MAI BUNE performanțe 
mondiale ale anului la 5000 m : 1. 
Hallberg (N. Zeelandă) 13:41,2, 2. 
S O. Larsson (Suedia) 13:49,2, 3. S. 
Herrmann (R.D.G.) 13:49,2, 4. N.
Scott (N. Zeelandă) 13:49,8, 5. N. Tiu- 
rin (U.R.S.S.) 13:50,0, 6. M. Jazy
(Franța) 13:50,2, 7. Ivanov (U.R.S.S.) 
13:50.4, 8. Boguszewicz (R.P.P.)
13:52,8; și la 10.000 m : 1. R. Bogey 
(Franța) 28:48,2, 2. L. IVanov 
(U.R.S.S.) 28:48,4, 3. Thoegerșen (Da
nemarca) 29:10,4, 4. Siito (R.P.U.) 
29:12,0, 5. B. Efirnov (U.R.S.S.) 29:15,0, 
6. Sovak (R.P.U.) 29:18,8 ; 7. M. Hy
man (Anglia) 29:24,4, 8. F. Huzin
(U.R.S.S.) 29:26,0 ;

BAKU : Sirotko 10,4 pe 100 m ; 
Komarov 8:46,4 pe 3000 m obstacole ; 
Klim 65,58 m la ciocan ;

TEMPE : W. Hanson 10,3 pe 100 m ; 
R. Burns 20,8 pe 220 yarzi ;

HELSINKI : Saloranta 14:03,0 pe 
5000 m ; Nisula 17,51 m Ia greutate. 

întrecere va lua parte și selecționata 
R. P. Romine, care a plecat sîmbâtă 
în Belgia, avînd în componență pe 
C. Dumitrescu, I. Cosma, I. Ardelea
na, Gh. Bădără, E. Rusu și C. Cio
can. Simbătă 10 august cicliștii noștri 
vor concura pe circuitul de la Re- 
naix în proba de fond (180 km).

Campionatele mondiale de ciclism 
pe pistă de la Liege au continuat cu 
preliminariile probei de viteză. în 
proba feminină finala va fi disputată 
între două sportive sovietice : Kiri- 
cenko și Ermolaeva. în semifinale 
Kiricenko a realizat pe ultimii 200 m 
timpul de 13,5, învingind-o pe Smits 
(Belgia). Ermolaeva a întrecut-o pe 
coechipiera sa Savina. Pentru semi
finalele probei de viteză (amatori) 
s-au calificat Bianchetto (Italia), Ser
cu (Belgia), Trentin (Franța) și Mo- 
relon (Franța). Semifinalele probei 
individuale de urmărire (amatori) 
vor reuni echipele : R. F. Germane — 
Franței și U.R.S.S. — Danemarcei.

Joi 8 august se va desfășura la 
Herentals proba de 100 km pe echipe 
contracronometrului pentru amatori. 
Plecările se vor da din două în două 
minute în următoarea ordine : Sue
dia, Austria, R. F. Germană, Spania, 
R. P. Polonă, Elveția, Italia, R. P, 
Romină, Turcia, Japonia, Iugoslavia, 
Danemarca, Franța, R. P. Ungară, 
Finlanda, Olanda, Anglia, Maroc, Bel
gia, S.U.A., Uruguai și U.R.S.S.

Jocuri internaționale de baschet conduse de arbitri romîrii
Azi și mîine, arbitrul Lucian Va- 

silescu va conduce la Budapesta du
bla întîlnire de baschet dintre repre
zentativele de juniori ale R.P. Ungare 
și R.P. Polone. Pentru juniorii polo
nezi meciul constituie ultima verifi
care înaintea participării la turneul

FOTBAL
AU CONTINUAT jocurile pentru 

„Cupa U.R.S.S." la fotbal. Șahtior 
Don a învins cu 2—1 pe S.K.A. Ha- 
barovsk, Spartak Moscova a întrecut 
cu 4—1 pe Dinamo Leningrad, iar Di
namo Moscova a dispus cu 2—0, după 
prelungiri, de Dinamo Minsk, Moldova 
Chișinău și Ararat Alma Ata au ter
minat Ia egalitate : 1—1 (după prelun
giri), urmînd ca jocul să se rejoace 
luni.

ECHIPA iugoslavă de fotbal F. C. 
Rijeka și-a continuat turneul in R. F. 
Germană, jucînd la Frankfurt pe Main 
cu echipa locală Eintracht. Fotbaliștii 
iugoslavi au terminat învingători cu 
scorul de 5—3 (3—1).

IN PREZENT se desfășoară în mai 
multe orașe din Franța competiția de 
fotbal pentru „Cupa ligii", la care par
ticipă 36 de cluburi din categoriile A 
și B. Meciurile din grupe se desfășoa
ră după sistemul tur-retur, urmînd ca 
cele 9 echipe care se vor califica să

Din bazinele de înot...
ROSTOCK: Heninger 1:11,0 pe

100 m bras, a doua performanță 
mondială. a anului după O’Brien 
(Australia) 1:10,1 și înaintea lui 
Matsumoto (Japonia) 1:11,7, Craig 
(S.U.A.) 1:11,8 și Yamanami 1:12,0
(Japonia), Tot Heninger 2:37,9 la 200 
m bras; Schmidt 2:39,3 la 200 m 
spate femei.

SAN REMO: Alte rezultate de ia 
„triunghiularul" Italta-Olanda-Iugo- 
slavia, Bontekoe (O) 18t00,l (nou re
cord), RogusiCl (lug.) 18:02,3 (nou re
cord), De Gregorio (I) 18:28,8 la 1500 
m liber; Mensonides (O) 2:30,3, Gid- 
na-nnini (!) 2:42,8 la 200 ni bras : 
Rastrelli (I) 2:15,0, bennerlein (I)
2:18,0. Jiskoot (O) 2:19,7 la 200 m 
fluture; Olanda 3:50,0, Italia 3’50.3. 
(bou record) la 4ri00 m liber; Benneck 
(I) 1:05.3 pe 100 m liber; Măsensi 
(O) 1:15,7 pe 100 m spate; A. Lasterie 
(O) 5:35,0, Noventa (I) 5.-58,5 pe 400 m 
mixt.

LOS ALTOS: Saari 2:04,S, Town
send 2:04,8 pe 200 m liber; Kleta 
4:27,9 pe 400 m liber; Spear 1M,2 pe 
100 m fluture; Ferris î.63.6 pe 10® 
m liber femei; Richardson 4:54,4. 
Watson 4:57,1 pe 400 m liber femei; 
Rennie 2:55,3, Gitnenes 2:55,3 pe 200 
m bras femei.

ROMA. — in orașul Bolzano se des
fășoară in prezent meciul interna
țional de sărituri de trambulină 
dintre echipele selecționate al R.P. 
Polone, Iugoslaviei, Franței și Ita
liei. proba de sărituri de la 3 m a 
fost ciștigată de polonezul Kowa- 
lewski cu 133,09 puncte, urmat de 
Budek (R.P. Polonă) — 125,09 puncte 
și Giovaruscio (Italia) 124,88 puncte.

de tenis
In turneul final al „Cupei Galea" 

la tenis echipa R. S. Cehoslovace a 
repurtat o surprinzătoare victorie cu 
3—2 în întîlnirea cu echipa U.R.S.S. 
Iushka (U.R.S.S.) l-a învins cu 6—4; 
3—6; 6—3 pe Koudelka (R.S.C.), iar ta 
meciul decisiv, Holecek (R.S.C.) a dis
pus cu 8—6; 6—3 de Metreveli
(U.R.S.S.). In finală echipa R. S. Ce
hoslovace va întilni echipa Italiei, care 
a eliminat reprezentativa Belgiei.

Suedia și Anglia se află la egalitate; 
2—2 În meciul final al competiției de 
tenis pentru „Cupa Davis" (zona eu
ropeană). Suedezul Lundquist l-a în
vins cu 3—6 ; 2—6; 6—2; 6—2; 6—1 pe 
Wilson, ega-lînd scorul. întîlnirea se 
va încheia luni, deoarece ultimul meci 
de simplu Saagsiev (Anglia) — Schmidt 
(Suedia) nu s-a putut desfășura din 
cauza ploii. La dublu, jucătorii englezi 
Sangster și Wilson au învins cu 22—29; 
6—4; 6—3 perechea suedeză Lundquist 
— Schmid-t. De remarcat că primul 
set al acestei partide a durat 95 de 
minute ceea ce constituie un adevărat 
record de durată intr-un meci de 
tenis. Echipa învingătoare a zonei eu
ropene va intîlni în continuare pe 
câștigătoarea zonei americane la care 
participă reprezentativele S.U.A., Me
xicului și Venezuelei.

internațional de la București, care va 
avea loc săptămîna viitoare.

Vineri și simbătă, o brigadă alcă
tuită din doi arbitri romîni va conduce 
la Sofia partida internațională dintre 
reprezentativele feminine ale R. P. 
Bulgaria și R. P. Chineze.

PE GLOB
continue lupta in partide eliminatorii. 
Iată rezultatele înregistrate in primul 
tur desfășurat simbătă : Boulogne — 
Valenciennes 3—2; Lens — Lille 1—1 ; 
Metz — Sedan 1—1 ; St. Etienne — 
Lyon 6—2 ; Cannes — Monaco 2—9 ; 
Nice — Toulon 2—1 ; Marsilia — Ni- 
mes 3—1 ; Aix — Montpellier 2—1 ; 
Toulouse — Beziers 3—0 ; Limoges — 
Bordeaux 2—0 ; Angers — Cherbourg 
5—1.

PE SCURT
• Cu prilejul unui concurs de para

șutism sportiv desfășurat în apropiere 
de Poznan, un grup de parașutiști din 
R.D. Germană, alcătuit din Burkcrt, 
Stracke, Winzer, Strueber, Hocning, 
Doelz și Scliîdt a stabilit un nou re
cord mondial la săritura cu punct fix: 
3,81 m de centrul cercului.

• Cea de-a 14-a ediție a Turului P*.D. 
Germane, care a însumat 1 275 km, a 
fost cîștigată de cunoscutul ciclist Ampler 
(R.D.G.), care a rcaiir.at în clasamentul 
general timpul de 33b 53’12,0. El a 
fost urmat la 8:44,0 de Ekstein și la 
13:25,0 de Marks, ambii din echipa 
R.D. Germane. O comportare remarcabilă 
a avut Marks, învingător în 4 etape. 
El a cîștigat și ultima etapă: Leipzig — 
Berlin

O Planorista poloneză Adela Dankow- 
ska a stabilit un nou record mondial 
de viteză pe circuit triunghiular, reali- 
tind pe distanța Leszno—Ostrow Swict- 
iiiki — I.eszno (308 km) d medie ora
ră de 82,500 km. Vechiul record mon
dial era de 66J00 km și aparținea 
sportivei britanice Burns. De remarcat 
că alte două planOrisie poloneze — 
Majetvska și Părzyc — au dobdrît ve
chiul record al lumii, realizînd medii 
orare de 75 și respectiv 81 km

• Zece echipaje din U.R.S.S. vor 
participa ia „Raliul celor 1000 de 
lacul?4, tradiționala cursă de automo
bile care se desfășoară în fiecare an în 
Finlanda. Printre concurenții sovietici 
se află campionul mondial Serghei To
ni șOv, Nicolai Sticikov și Viktot Save- 
îiov. Automobilist ii sovietici vor pilo
ta mașini „Volga* și Moskvici*4

• In ultimul meci al turneului pe 
care ba întreprins în U.R.S.S., selecțio
nata feminină de baschet a R.P. Chineze 
a jucat la Moscova cu reprezentativa 
orașului. Meciul s-a terminat cu rezul
tatul de 55—13 (28 — 23) în favoarea 
sportivelor sovietice

• Echipele reprezentative de volei ale
R.S.S. Ucrainene și R.P. Polone au sus
ținut o dublă întîinire în orașul Jitomir. 
Formațiile ucrainene au cîștigat la femei 
tu 3—1 (15—10; 11—15; 15—7;
15—13) și la bărbați Cu același scor 
(15—5; 15—9; 11—15; 16—14).

(Agerpres)
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