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Din via(a orgaimațici noastre

nai multă preocupare
pentru strîngerea cotizațiilor 

la asociațiile sportive brașovene

Unul din principalele mijloace pentru realizarea veni
turilor necesare aciivrfăfii asociațiilor sportive este, 
fără îndoială, strîngerea cotizațiilor UCFS. Mii și 

m'j de membri din cadrul organizațiilor noastre din orașul 
Brașov îți îndeplinesc cu promptitudine această înda
torire.

Recent, la clubul sportiv orășenesc — unul din cele 
cinci cluburi brașovene — în care sînt încadrate nu mai 
puțin de 101 asociații sportive, s-a desfășurat o tradițională 
„zi a președințUor". în mod deosebit s-a discutat felul în 
care se realizează veniturile materiale ale asociațiilor.

Un mare număr de asociații sportive brașovene și-au 
făcut din aceasta o problemă principală a actrvităth lor 
și rezultatele n-a<u întîrziat să se arate. Asociații sportive 
ca Voința, Precizia, Creația, Colorom, Energia, Steagul 
roșu și aitele, încasînd la timp cotizațiile, au avut posibi
litatea să-și desfășoare munca în condiții foarte bune, 
unele dintre e4e objiwînd rezultate frumoase, atît în ac
tivitatea sportivă de mase cît și în aceea de performanță. 
Din veniturile realizate au fost procurate materiale și e- 
chipameni sportiv, au fost organizate diverse competiții.

Sînt însă la Brașov și în orașeie din apropiere, o serie 
de asociații ale căror consilii au manifestat o preocupare 
slabă în direcția realizării veniturilor și, mai ales, în ceea 
ce privește sfcîngerea la timp a cotizațiilor de la membrii 
UCFS. în această categorie se încadrează asociațiile Parti
zanul roșu (președinte Maria Berceanu), Celuloza Zărnești 
(președinte Arpad Bolonyi), Temelia (președinte Marcel 
Roșianu) și chiar asociațiile mai mari, ca Rulmentul (pre
ședinte ing. Ion Bîrsan), Torpedo Zărnești (președinte 
Ion Melniciuc) etc.

Altele n-au desfășurat la acest capitol nici o activitate, 
neîncasînd nici un fel de cotizații de la începutul acestui 
an. în această situație se află asociațiile sportive Cultura 
(președinte prof. Gh. Rusu), Flamura roșie-Ghimbav (pre
ședinte Mircea Neamfu), Cauciucul (președinte Francisc 
Kubasca), Postăvarul (președinte Nic. Boaru), Justiția (pre
ședinte Ioan Ludu), Bîrsa (președinte Șerban Rădulescu), 
Flacăra (președinte Nic. Harghiș). In asemenea condiții 
este lesne de înțeles că nici activitatea lor nu s-a putut 
ridica la un nivel satisfăcător.

Se impune, firește, ca asociațiile brașovene rămase în 
urmă în problema realizării veniturilor, și mai ales la 
capitolul cotizațiilor UCFS, să-și analizeze în mod serios 
activitatea și să freacă neîntîrziat Ia remedierea acestei 
stări de lucruri.

C. GRULA-coresp. regional

SfiRî!^
PREȘEDINTELE F.I.V.B. VA

SOSI ÎN CAPITALĂ
r In curînd va sosi în Capitală, la 
â invitația F. R. Volei, dl. Paul Li- 
1 baud, președintele Federației Inter- 
\ naționale de Volei. In timpul vizitei, 
F dl. Paul Libaud se va interesa de f pregătirile cai© se fac în vederea 
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1NTERNAȚIO-
BASCHET DE

TURNEELE 
NALE DE 
LA BUCUREȘTI Șl PLO-

------  • ----- IEȘTI
AwS • «. t Incoptnd de mîine șl pi na durul-

•• A BlliKFOtlllllî*  * < nica, in Capitală și la Ploiești vor 
" avea loc două turnee internaționale 

de baschet pentru juniori și juni
oare. Așa cum am anunțat, la tur
nee participă reprezentativele mas
culine și feminine ale Uniunii So
vietice, R. P. Bulgaria, R. P. Polone 
și R. P. Romîne.

In Capitală se vor întîlni echipele 
de juniori, iar la Ploiești cele de 
junioare, programul de vineri fiind 
următorul : U.R.S.S. — R. P. Bulga
ria și H. P. Romînă — R. P. Poiană. 
Meciurile din București încep la ora 

> vor disputa pe terenu- 
din str. Vasile Pîrvan.

încep finalele înotătorilor juniori
De azi pînă duminică, cei mai 

tineri înotători ai tării își dispută 
la ștrandul Tineretului din Capi-

MIHAI POTOCEANU

tală finalele campionatelor repu
blicane. în cele patru zile de con
curs, juniorii și junioarele vor 
avea prilejul să-și demonstreze 
talentul, să arate că s-au pregă-

tit cu toată seriozitatea în vederea 
acestei însemnate întreceri, în 
cursul căreia așteptăm să se în
registreze performanțe de valoare 
republicană. Pentru aceasta, con- 
curenții vor trebui ca, pe lingă cu
cerirea titlurilor de campioni, să 
aibă drept obiectiv îmbunătățirea 
actualelor recorduri.

Deschiderea festivă a campio
natelor republicane dc înot pentru 
juniori și junioare va avea loc 
azi la ora 18, după care vor urma 
primele întreceri (în cadrul se
riilor): 200 m mixt fete, 200 m 
mixt băieți, 100 m bras fete, 100 
m spate fete, 4x100 m mixt băieți. 
Programul de vineri este următo
rul: ora 9,30 (serii): 100 m liber 
băieți, 100 m liber fete, 200 m 
bras fete, 200 m spate băieți, 
200 m fluture băieți, 200 rn bras 
băieți, 4x100 m liber fete, 4x200 m 
liber băieți; ora 19,30 (finale): 800 
m liber băieți (contracronometru), 
200 m mixt fete, 200 m mixt 
băieți, 100 m bras fete, 100 m 
spate fete, 4x100 m mixt băieți. ENRJC PISCIILER

18,30 și se 
rile Știința

PALATUL PIONIERI-LA
LOR, UN NOU CURS DE 

INIȚIERE ÎN NATAȚIE
Marți începe la. bazinul de Ia Pa

latul pionierilor, cel de al 4-lea ci
clu de inițiere în natație. CURSUL 
ESTE DESCHIS TUTUROR -------------
LOR ȘI ȘCOLARILOR DE LA 8—14 
ANI.

înscrierile pentru acest curs 
primesc în fiecare zi (dimineața și 
după-amiaza) la secția sport a Pa
latului pionierilor din șos. Cotro- 
ceni, unde se poate ajunge cu tro
leibuzele 84, 88 și 89.

PIONIER!-

9®

PRIMII PARTICIPANT! LA 
CONCURSUL INTERNA
ȚIONAL D'E ÎNOT Șl SĂ

RITURI

SÎNDĂT1 seara, pe stadionul republicii

ȘT, CIOTLOS Maestra sportului, parașutista Elena Băcăoanti

După cum am mai anunțat, în 
zilei® de 17 și 18 august se va des
fășură în Capitală Concursul inter
național de înot și sărituri al R, P. 
Romîne, la care vor participa spor
tivi din Austria, R. D. Germană, 
R.S.F. Iugoslavia, R. P. Ungară și 
R. S. Cehoslovacă, Primele loturi 
nominale au fost anunțate de fede
rațiile de specialitate din Austria șl 
din R. D. Germană.

Austrii va fi reprezentată de ur
mătorii înotători : — - -
viis (2:27,2 la 200 m 
K51II (4:50,0 la 400 m 
Suda (2:24,0 la 200 m 
Paukeil (1:07,5 la 100

Rapid—Petrolul Ploiești ;și Dinamo București—Steaua „
\ Iveli® tiaiier (1:15,9 la 100
\ Ursula Seitz (1:16,0 la 100
\ Janele
\ mixt), 

internaționale. După cum se știe, i 2(30 m 
Dinamo va participa la „Cupa i mana v° “ ^«uita din înotătorii 
campionilor europeni”, Petrolul la ) Orsula laFei- ’ochen He,b3t Dork 
„Cupa cupelor”, Steaua la „Cupa 5 BesM- Gi3=la 3<4ll’orii
orașelor tîrguri” iar Rapid la J wuhelm D'â9®' ?i LoU,ar Ma,he«- 
„Turneul Balcanic4*.  A

Programul are în deschidere 
(ele la ora 16,45) o partidă între# 
loturile de juniori care se pregă^g 
tesc pentru turneele U.E.F.A*;  
1964 și 1965. In continuare, me^j 
ciurile Rapid—Petrolul și Dinaț 
mo — Steaua.

Mai este oare nevoie de obișnui
ta recomandare: „Procura (i-vă din 
timp bilete44?

In deschidere se întâlnesc două selecționate de 
juniori pentru turneele U.E.F.A.

0 surpriză plăcută pentru iu- 
din Capitală 
de Federația 
sîmbătă sea- 
stad ionul Re- 

lumina

bitorii fotbalului 
ne-a fost transmisă 
noastră de fotbal: 
ra, pe răcoare, pe 
publicii va avea Ioc la 
reflectoarelor un program fot
balistic dintre cele mai atracti
ve, susținut de echipele noastre 
fruntașe (Dinamo—Steaua și 
Rapid — Petrolul Ploiești, câști
gătoarea „Cupei R.P.R.44). Jocu
rile se anunță deosebit de intere
sante, ținînd seama că ele vor 
servi pentru verificarea gradului 
de pregătire a echipelor angajate 
în acest sezon în mari competiții

Christi FUippo- 
bras), Gert 
liber). Fried 

spate). Christi 
m liber), Gi- 

m liber), 
) ni âpate), 

100 m spate). 
Basnelor (5:06,0 ia 400 m 
Vallcer Deckardt (2:26,5 la
fluture). Echipa R. D. Ger-

AZI, PE STADIONUL RE
PUBLICII : TRACTORUL 

BRAȘOV — ȘTIINȚA 
GALAȚI

A; «Barajul locurilor 10" pentru rămî- 
/ nerea în categoria B continuă azi 
e după-amiază cu meciul Tractorul 
2 Brașov — Știința Galați. Partida 
A are loc pe Stadionul Republicii și 
j începe la ora 17,30.

Campionatele republicane de atletism
• Intense pregătiri la 
Cluj. ® Atleții sîat gata 

pentru întreceri

O vizită inopinată făcută 
marți la Cluj, a fost pe deplin 
revelatoare în ceea ce privește 
interesul cu care sînt așteptate 
întrecerile finale ale campio
natelor republicane de atletism 
ale seniorilor.

Stadionul orașului, gazda 
concursurilor, se prezintă în 
condițiuni foarte bune. Pista 
a fost amenajată cu îngri
jire și înaintea «urselor, de 
sîmbătă și duminică ,un com
presor puternic face zeci și 
zeci de ture, tăvălugind zgura 
neagră. Cercurile de la arun
cări au fost și ele amenajate, 
ca și locurile de elan ale să
ritorilor. La gropile de la înăl
țime și prăjină a fost adusă 
o mare cantitate de talaj, pen
tru amortizarea șocului la a*  
terizare. Materialele de con
curs stau frumos înșiruite pe 
marginea pistei în așteptarea 
momentului repartizării lor, pe 
stadion, la diferitele locuri de 
concurs. Toate acestea denotă 
preocuparea consiliului regional 
al UCFS, a comisiei sale de 
atletism pentru reușita între
cerilor.

LIA MANOLIU

Sute și sute de afișe împîn- 
zesc orașul anunțînd acest în
semnat eveniment ai atletismu
lui nostru, la care participă ca 
oaspeți și o serie de atteți din 
S.U.A. De altfel, întrecerile 
care încep sîmbătă sînt su
biect de discuție pentru cel 
mai mulți dintre iubitorii spor
tului din Cluj, care vor lua loc 
în încăpătoarele tribune ale 
stadionului orașului.

Mulți dintre protagoniștii în
trecerilor au și sosit în Cluj. 
Marți am avut ocazia să asis
tăm la o reușită ședință de 
antrenament. Au fost prezenți 
atleții de la Știința, Steaua și 
Dinamo București, Școala spor-: 
tlvă UCFS Cîmpulung, S.S.E. 
Brașov și bine înțeles sportivii

ROMEO VILARA

(Continuare în pag. a 2-a)



Etapa a Il-a 
a campionatului 

de călărie
Incepînd de astăzi și pînă du

minică inclusiv, se vor desfă
șura la Sf. Gheorghe întrecerile 
etapei a Il-a a campionatelor 
republicane de călărie, pe anul 
1963. Se vor disputa probe da 
obstacole la categoriile semi- 
ușoară, ușoară și mijlocie, probe 
pentru juniori și fete, ștafetă și 
proba pe echipe după regula
mentul „Cupei Națiunilor". La 
startul întrecerilor vor fi pre- 
zenți sportivi și sportive din e- 
chipele hipice Steaua, Știința și 
Dinamo București, Petrolul Plo
iești, C.S.M. Sibiu, Mondial-Lu- 
goj, C.S.M..S Iași, Progresul 
Craiova și Recolta Mangalia. 
După această etapă vor fi cu- 
noscuți călăreții calificați pen
tru faza finală a campionatelor 
care se va disputa la București, 
între 25—29 septembrie.

întreceri de carturi pc stadionul Unirea 
din Capitală

Numeroși spectatori au avut pri
lejul să asiste sîmbătă după amiază 
la întrecerile de carturi organizate de 
clubul raional Unirea, pe pista de 
zgură a stadionului din șoseaua Ol
teniței.

întrecerile de carturi sînt deosebit 
de spectaculoase. In probele desfă

RTLETISM

Campionatele republicane
'Urmare din pag. 1)

clujeni. Am remarcat, la fiecare dintre 
atleți, o poftă deosebită de lucru ceea 
ce arată dorința lor de a realiza rezul
tate de o valoare cît mai ridicată. 
Tn afară de cît mai mult® recorduri, 
iubitorii atletismului din țara noas
tră așteaptă de la participanții la 
finale să corecteze, substanțial, ta
belul actual ai celor mai buni 10. 
In nutpărul de astăzi publicăm lis
tele performerelor noastre din acest 
sezon

zOO M£ i Kl

11.9 ioana Petrescu (Rapid Buc.)
12.2 Crista Mesaroș <CSO Timiș.)
112,3 Gabriela Lutâ (Rapid Buc.)
12..3* * Ana Beșuan (Știința Cluj)

• Faza :egioaală Cluj a campionatului 
republican de handbal în 11, desidșuratâ 
la Aiud, s-a încheiat cu victoria echipei 
Industria Sîrmei Cîmpia Turziii care a to
talizat maximum de puncte posibil : 6. Pe 
locurile următoare s-au clasat : 2. Institu
tul pedagogic Cluj 4 puncte; 3. Știința Dej 
2 puncte; 4. Victoria Bistrița 0 puncte. 
(I. Braicu, coresp.).

• In zilele de 9, 10 și 11 august Ia Cis- 
nădie se vor desfășura întrecerile uneia 
din cele două serii ale „Cupei Neuer Weg" 
la handbal în 11. La aceste întreceri iau 
paste echipele: Steaua București, Chimia 
Făgăraș, Voința Sibiu șî Textila Cisnădie. 
Turneul va cuprinde numai jocuri-tur. Pri
mele două clasate vor participa la un tur
neu final, la sfîrșitul lunii august, alături de 
cele două clasate pe primele locuri în cea
laltă serie, de la Bulgăruș. ur.de se întil- 
•esc : CSM Reșița, Tehnometal Timișoara, 
Becolta Jimbolia și Bulgăruș. (C. Crețu, co
mp.).

12,5*  Gabiiela Moga (Șc. sp. UCFS C-lung)
12,7 Margareta Miliadis (Știința Buc.) 
12,7*  Mana Ijac (CSS Buc.)
12,7*  Rodica Mecu (Dinamo Buc.)
12.7 Oigo Borangic (Știința Buc.) 
12,7*  Renats Gabel (CSO Sibiu)
12,7*  Viorica Mărculeseu (Dinamo Buc.)

30 METRI

14.7 Ioana Petrescu (Rapid Buc.)
25.2 Crisia Mesaroș (CSO Timiș.) 
25,4*  Ana Beșuan (Știința Cluj)
25.9 Florentina Stancu (Steaua Buc.) 
26,2’ Maria Filip (Șc sp. UCFS Roman)
26.5 Olga Boranglc (Știința Buc.)
26,5*  Viorico Furdui (Șc. sp UCFS Roman) 
26,5*  Gabneia Moga (Șc. sp UCFS C-lung)
26.6 Ecateân.-: Cheșu (Știința Buc.) 
26,6*  Mirelo Ntcoarâ (Rapid Buc.)

>00 M£TRI

57.7 Fior.ca Grecescu (Dinamo Buc.) 
57,7*  Leontina Frunză (Rapid Buc.)
58.3 Florentina Stancu (Steaua Buc.) 
58,4*  Viorica Gabor (Dinamo Brașov)
58,6 Elisabeta Teodorof (Dinamo Buc.) 
59,0*  Maria Filip (Șc. sp. UCFS Roman) 
59,4*  Sanda Gîță (Speranța Galați)
59.4 Ecaterina Cheșu (Știința Buc.)
59.8 Victoiia Cosa (Farul C-ța)
59,9*  Viorica Furdui (Șc. sp. UCFS Roman)

800 METRI

2:09,7 Florica Grecescu (Dinamo Buc.)
2:09,8 Elisabeta Teodorof (Dinamo Buc.)

RNDBnL

Știri, rezultate

Completări la cronica campionatelor individuale
In completarea cronicii finalei pe țară 

a campionatelor republicane individuale 
de popice, iată cîteva aprecieri privind 
pe actualii campioni, arbitrajul, organi
zarea și calitatea materialelor de joc.

DUBLU SUCCES

Maria Stanca (antrenor Constantin lor- 
dache), care a făcut primii pași pe o 
arenă de popice în anul 1959, a obținut 
la Giurgiu un mare succes: a devenit 
campioană și, în același timp, recordmană 
a țării. Rezultatul de 473 p.d., pe care 
l-a obținut în prima zi a finalei, este 
extrem de valoros. Dar mai impresionant 
ni s-a părut modul în care l-a realizat. 
Intrînd pe pistă după ce evoluaseră 22 
de jucătoare din cele 29 de finaliste, 
Maria Stanca a știut să treacă peste emo
țiile produse de rezultatele adversarelor 
ci Elena Lupescu, Maria Rus și Vilhel- 
mina Remeny, care realizaseră 418,437 
și respectiv 441 p.d., deci procentaje 
— foarte greu de depășit cel puțin teo
retic. Și totuși, Maria Stanca, muncitoa- 

șurate sîmbătă unii dintre partici- 
panți s-au prezentat cu mașini bine 
puse la punct, ceea ce a prilejuit 
dispute pasionante.

AUREL CRIȘAN
coresp.

2:11,1*  Viorica Gabor (Dinamo Brașov) 
2:20,9*  Viorica Furdui (Șc. sp. UCFS Roman) 
2:21,1 Victoria Cosa (Farul C-ța)
2:21,9*  Alexandrina Ghera (Rapid Buc.)
2:22,0*  Doina Bîrsan (Dinamo Buc.)
2:22,0*  Aurica Iftimie (Șc. sp. UCFS Roman) 
2:23,0 Ana Negru (Știința Cluj)
2:23,8*  Maria Păuna (Farul C-ța)

80 M GARDURI

11,4 Maria Budan (Știința Buc.)
11,6 Gabriela Luță (Rapid Buc.)
11,6*  Valeria Bufanu (Dinamo Bacău)
11,7*  Margareta Costin (CSO Oradea)
11,7*  Elena Vasi (CSS Timiș.)
11.8 Liana lung (Steaua Buc.)
11.9 Ioana Petrescu (Rapid Buc.)
12,0*  Sultana Enache (Speranța Galați) 
12,0*  Virginia Melnic (SSE Iași)
12,0*  Anca Dincă (CSS Buc.)
12,0 Aurelia Sîrbu (Metalul Buc.)
12,0 Viorica Viscopoleanu (CSM Cluj)

SĂRITURĂ IN LUNGIME

6,03 Viorica Viscopoleanu (CSM Cluj)
5,92 Maria Budan (Știința Buc.)
5.88 Margareta Miliadis (Știința Buc.)
5,74 Olga Borangic (Știința Buc.)
5,68*  Gabriela Radulescu (CSS Buc.)
5,57*  Ecaterina Potoroacă (Știința Buc.)
5.56 Maria Pândele (Unirea Buc.)
5,52*  Julieta Balea (CSS Brașov)
5,52 Aurelia Sîrbu (Metalul Buc.)
5,42 Utte Popescu (CSM Mediaș)

SĂRITURĂ IN ÎNĂLȚIME

1.88 Iolanda Balaș (Steaua Buc.)
1,64 Rodica Voroneanu (Steaua Buc.)
1,60*  Niculina Balea (SSE Brașov)
1,60*  Elena Vîrlan (CSS Buc.)
1.56 Utte Popescu (CSM Mediaș)
1,52*  Sanda Tănase (CSS Cluj)
1,52*  Ileana Bencsedi (SSE Cluj)
1,51*  Cornelia Toma (SSE Oradea)
1,50 Maria Pândele (Unirea Buc.)
1,50*  Simona Dăscălescu (CSS Buc.)
1,50*  Elena Vasi (CSS Timiș.)
I, 50*  Julieta Balea (CSS Brașov)

ARUNCAREA GREUTĂȚII

15,99 Ana Sălăgean (Dinamo Brașov)
14,96 Anca Gurău (Progresul Buc.)
14,03 Erika Scherer (Voința Brașov)
13.38 Lia Manoliu (Metalul Buc.)
13.29 Liliana Saucă (Știința Buc.)
13,10*  Livia Oros (SSE Brașov)
12,71*  Mihaela Peneș (CSS Buc.)
12.39 Melania Silaghi (Voința Buc.)
II, 98 Ana Macovei (Laminorul Roman)
11,90*  Elena Neacșu (Șc. sp. UCFS C-lung)

ARUNCAREA DISCULUI

53.87 Lia Manoliu (Metalul Buc.)
51,25 Olimpia Cataramă (Șc. sp. UCFS

C-lung)
42,05 Niculina Barbu (Rapid Buc.)
42,00 Elvira Cataramă (Șc. sp. UCFS 

C-lung)
41,60 Elena Cosac (Știința Buc.)
40.30 Anca Gurău (Progresul Buc.)
39,82*  Rozalia Moțiu (CSS Timiș.)
39,82 Augusta Bugnariu (Știința Cluj)
39,76 Ana Sălăgean (Dinamo Brașov)

, 38,68*  Livia Oros (SSE Brașov)

ARUNCAREA SULIȚEI

53.30 Maria Diaconescu (Steaua Buc.)
45,32*  Mihaela Peneș (CSS Buc.)
44,72*  Elena Neacșu (Șc sp. UCFS C-lung)
41,23*  Marilena Ciurea (SSE Brașov)
39,59 Geta Niculescu (Știința Buc.)
39,52 Ana Nyilas (Metalul Buc.)
39,33 Utte Lereter (Știința Timiș.)
38,67 Maria Petuhov (Știința Buc.)
38.30 Marieta Barbu (Știința Buzău)
38,39*  Rodica Bucea (Știința Buc.)

• = junioară 

re la uzinele metalurgice din Reșița, a 
lansat bila cu atîta precizie îneît nici 
un spectator nu a părăsit sala cît a tras. 
Pentru a vă da seama de precizia cu 
care a lansat cele 100 de bile mixte 
să vă redăm rezultatele parțiale: „plin"— 
147 p.d., „izolate"—81 p.d., „plin"— 
155 p.d., „izolate"—90 p.d. Totalul de 
473 p.d. constituie o performanță su
perioară cu 15 p vechiului record repu
blican, deținut de jucătoarea din Tg. 
Mureș, Ecaterina Damo l.

CEL MAI T1NÂR CAMPION AL ȚÂRII

întrecerile masculine de la Roman 
s-au încheiat cu o surpriză: tînărul po
picar ploieștean, Dumitru C. Dumitru 
(20 de ani) a reușit să întreacă o serie 
de jucători experimentați ca: Tiberiu
Szemany, Alex. Gomoiu, Ion Micoroiu ș.a., 
cucerind mult rîvnitul titlu de campion. 
El este cel mai tînăr campion din istoria 
jocului de popice din țara noastră. Du
mitru C. Dumitru (antrenor Ivan Vic
tor), nu trebuie însă să se culce pe 
laurii victoriei, ci să muncească tnai se
rios (uneori își neglijează pregătirea) 
pentru că e capabil de mai mult.

REZULTATE SUPERIOARE EDIȚIEI 
ANTERIOARE

Organizatorii întrecerilor de la Giur
giu (feminin) și Roman (masculin) s-au 
străduit, și au reușit, să asigure con- 
dițiuni optime de joc: piste bune, bile și 
popice de bună calitate. Majoritatea fina- 
liștilor au reușit astfel să-și valorifice ca
litățile, înregistrînd rezultate superioare 
ediț iei de anul trecut. Iată, de altfel, 
rezultatele primilor 5 sportivi din cele 
două clasamente: feminin 1. Maria
Stanca (C.S.M. Reșița) 4734-408 = 440.5 
(media a două jocuri); 2. Ecaterina 
Antonov ici (Voința Constanța) 4154“ 
449—432; 3. Vilhelmina Remeny (Voin
ța Timișoara) 441-{-423=432; 4. Vic
toria Markai (Voința Ploiești) 407—]— 
431=420,5; 5. Crista Szocs (Unirea 
București) 4164-422 =419. Masculin:

1. Dumitru C. Dumitru (Petrolul Plo
iești) 8704-890 = 880; 2. T. Szemany 
(Voința Tg. Mureș) 8654-866 = 865,5; 
3. C. Vînătoru (Rafinăria Teleajăn) 
9144-808 = 861; 4. Alex. Gomoiu
(M.M.C.M. Buc.) 8164-876 = 861; 5. 1. 
Micoroiu (Olimpia Reșița) 8814~840 = 
860,5. De asemenea alte 9 jucătoare și 
11 jucători au depășit 100 p.d. și respec
tiv 800 p.d. Un bilanț cît se poate dc 
îmbucurător care denotă că majoritatea 
sportivilor s-au pregătit conștiincios.

La reușita întrecerilor finale au contri
buit și arbitrii principali: C. Popescu și 
D. Stoica, ambii din București, care au 
condus jocurile cu competență.

I. TRAIAN

D

1X2X1X21
Crește numărul marilor

32.129 lei și alte importante premii în o- 
biecte și bani. Cele două autoturisme au 
revenit participanților VASILE NICULESCU 
și CONSTANTIN SISU, ambii din București

La ultima tragere specială Loto-Central 
din 19 iulie 1963, au fost atribuite peste 
5.000 de premii printre care : două auto
turisme .Moskvici", două cîștiguri de cîte

j Nu u i ta !
• Azi ultima zi la Loto-Central

Spartachiada de vară a tineretului

PE STADIONUL DIN SLOBOZIA 
S-AU INTRLCUT CAMPIONII DIN 4 RAIOANE

într una din aceste zile însorite de 
august, terenurile parcului sportiv „1 
Mai" din Slobozia au găzduit întrecerile 
etapei interraionale a Spartachiadei de 
vară a tineretului, la care și-au dispu
tat inlîietatea campionii raioanelor Călă
rași, Fetești, Urziceni și Slobozia. Com
petiția a constituit o adevărată sărbă
toare a sportului de mase din cîmpia 
Bărăganului. Urmărite cu mult interes, 
concursurile de atletism au fost domi
nate de sportivii din raionul Fetești, 
care au cîștigat 18 probe. Menționăm

Pe pista stadionului din Slobozia fetele se întrec în cursa de 100 m plat

Aceasta înseamnă pregătire?

NOTE CRITICE |

Incepînd de anul trecut, în vederea 
calificării în categccia A, echipele de 
volei campioane de regiuni participă 
la faza interregională, cu jocuri tur- 
retur, sistem divizie. O formă de în
trecere la care federația s-a oprit în 
scopul de a oferi echipelor partici
pante posibilitatea de a juca în con
diții cit mai apropiate de cele din 
categoria A. Iniția
tiva federației nu 
a fost însă înțelea
să de o serie de 
echipe participante 
la această fază : 
unele nu se prezintă la o serie de 
jocuri atunci cînd sînt programate în 
deplasare ; altele dovedesc un grad 
de pregătire total necorespunzător ni
velului întrecerii la care participă. 
De lucrul acesta ne-am dat seama și 
duminică dimineața cînd. alături de 
numeroși spectatori, am asistat — pe 
terenul Sănătatea — la două partide 
de volei de foarte slabă calitate.

Dar, să fim mai expliciți. Meciul fe
minin Confecția București — Voința 
Constanta a durat, așa cum se poate 
constata din foaia de arbitraj, doar 
45 de minute. In timp ce Confecția, 
bine pregătită de antrenorul Em. 
Iliescu, a dovedit că merită cu priso

pe tinerii G. Cioca care a parcurs 100 m 
tn 12 sec., V. Păun și N. Grozea, în
vingători în probele de 1500 m și 3000 
m. Rezultate frumoase au obținut și 
sportivii din raioanele Călărași și Slo
bozia care s-au clasat pe primele locuri 
la handbal, volei, trîntă și ciclism. 
Printre echipele calificate în etapa finală 
pe regiune se numără: Flacăra Andră- 
șești la volei, Spicul Căzănești la hand
bal, Confecția Călărași la handbal etc.

L. MIHAI-coresp.

sință titlul de campioană a orașului 
București, Voința Constanța a făcut 
tot timpul un penibil act de prezență. 
Un singur exemplu : dintre cele 45 
de puncte realizate de Confecția, mai 
mult de jumătate (cu precizie : 27) 
au fost realizate direct din servicii! 
Este inadmisibil ca o formație să se 
prezinte atît de slab pregătită. In ase

menea condiții nici 
nu mai miră fap
tul că de-a lungul 
întregului meci ea 
nu a realizat de- 
oît 14 puncte... Și 

cînd te gîndești că Voința Constanța 
se mîndrește cu titlul de campioană 
a regiunii Dobrogea și — mai mult — 
aspiră la un loc în rîndul celor mai 
bune echipe feminine de volei ale 
țării!

Concluzia se impune de la sine : 
este de datoria comisiilor regionale de 
volei să urmărească cu exigență mo
dul în care se desfășoară pregătirile 
formațiilor participante în faza inter
regională a campionatului de califi
care, pentru că cu echipe cum sînt 
cele din exemplele de mai sus, aproa
pe total nepregătite și care fac doar 
act de prezență în competiție, voleiul 
nostru nu poate progresa.

M. T.

cîștig'ătorî!
De remarcat că participantul Constantin 
Sisu a cîștigat acest autoturism jucînd pe 
un bilet sfert.

Fotoreporterul a surprins pe unul dintre 
cîștigători (Vasile Niculescu) la cîteva mk 
nute după ce a intrat în posesia important 
tului premiu.

PRONOEXPRES
La tragerea concursului special Prețțee^ 

preș din ziua de 7 august 1963, au fost 
extrase din urnă următoarele numere de 
bază :

35 16 1 42 18 47
Numere de rezervă : 5 34

Pentru premiile speciale: I) 7 46 33 43 30 3 
II) 11 39 1 32 46 42

Fond de premii : 772.227 lei.

PREMIILE ÎNTREGI SI SFERTURI DE LA 
TRAGEREA LOTO CENTRAL DIN 

2 AUGUST 1963

Categoria I : 3 variante a 19057 lei ș'^ 
2 variante a 4.764 lei ; cat. a Il-a: 5 va
riante a 8.893 lei și 10 variante a 2.223; 
cat. a III-a 17 variante a 3.409 lei și l'j 
variante a 852 lei; categoria a IV-a 42 va
riante a 1.422 lei și 31 variante a 355 lei., 
categoria a V-a 44 variante a 1.269 lejj 
47 variante a 317 lei; categoria a Vl-ți 6% 
variante a 365 lei și 67 variante a 21Q lei; 
categoria a VH-a 123 variante a 497 lei șit 
77 variante a 124 lei; categoria VIII-a 188. 
variante a 331 lei și 102 variante a 82 lei 
Premiul special A. : 2 variante întregi c<t 
18.192 lei; premiul special C. : una va
riantă întreagă în valoare de 12.128 le-^

Rubrică redactată de Loto-PronospoiL

ur.de


Campionatul popular de înot

întreceri entuziaste la ștrandul Tineretului
Echipele de categoria A se pregătesc 

pentru noul sezon
întrecerile etapei orășenești a cam

pionatului popular de înot au reunit 
sportivi de la cluburile Steaua, Dina
mo, Flacăra, Rapid, Olimpia etc. îno
tătorii de la Steaua și Dinamo au reu
șit să ocupe primele
locuri la majoritatea
probelor.

Numeroșii spectatori 
prezenți în tribunele de 
pe marginea bazinului de 
la „Tineretului", au a- 
plaudat victoriile dina- 
moviștilor Nioolae A- 
drlan și V. Costea la 100 
m spate și respectiv 100 
m liber. O întrecere 
spectaculoasă a oferit șl 
proba de 4x100 m mixt 
băiieți, în care ștafeta 
clubului Dinamo (A. Ni- 
colae, P. Szabo, Gh. Pe
tre și V. Costea) a reali
zat o victorie frumoasă. 
Dintre ceilalți cîștigători

ACTIVITATEA LA ZI
• AU FOST DESEMNATE FINALIS
TELE CAMPIONATULUI DE POLO 
PENTRU JUNIORI • CAMPIONATUL 

DE FOND PE DUNĂRE

• F. R. Natațic a stabilit ca la fi
nalele campionatului republican de polo 
pentru juniori să participe următoarele 
echipe: S.S.E. nr. 2, Clubul sportiv șco
lar, Progresul (toate din București), 
Știin|a și Voința Cluj, Crișana Oradea 
și Industria Linii Timișoara. Deoarece 
primele meciuri vor avea loc în ziua 
dc 13 august, echipele sînt obligate să 
SC prezinte la Tg. Mureș pînă în scara 
zilei de 12 august.

• Cei 49 de băieți plecați din dreptul 
comunei Pietroiul și cele 15 fete ple
cate din dreptul comunei Cocargeaua,

Boxerii rapidiști se pregătesc 
pentru turneul din R. S. Cehoslovacă

In vederea alcătuirii lotului care 
'a face deplasarea în R. S. Ceho
slovacă, clubul Rapid a organizat 
narți seara o gală de box pe sta- 
lionul Giulești.

Dintre boxerii rapidiști am remar- 
at pe Gheorghe Vlad (cat. ușoară), 
fcesta a eschivat frumos, a lovit pre- 
is și clar, reușind astfel să obțină 
ictoria la puncte în fața lui Dănilă 
Inuț. La cat. semiușoară Ion Pătriiț, 
eși n-a avut în Gheorghe Stan (Me
dul) un adversar care să-i ridice 
robleme dificile, a arătat o bună dis- 
oziție de luptă, cîștigînd la puncte, 
ntîlnirea, din cadrul cat. cocoș, din- 
■e Ștefan Ispas și Aurel Morăruș, 
mbii de la Rapid, nu și-a atins 
:opul. „Joaca la mănuși" pe care 
îi doi boxeri au oferit-o spectatori- 
ir trebuia, după părerea noastră, 
aunțată ca un meci de antrenament 

nu ca un meci oficial, cu decizie, 
i acest fel ar fi fost evitate discu- 
ile stîmite, pe drept cuvînt, în rîn- 
11 spectatorilor.
O frumoasă impresie a lăsat Nico- 

-e Paraschiv (Rapid). Este adevărat 
i el a început timorat meciul cu 
-tin Gheorghe (Progresul), fapt care 
a dus în prima repriză în două si-
ații de groggy. Treptat însă a că- 
îtat încredere în forțele sale, a pus 
ăpînire pe meci și în repriza a IlI-a 
-a adus adversarul la un pas de k.o. 
Iată celelalte rezultate înregistrate : 
t. hîrtie : Dinu Oaneea (Metal.) b.p. 
1. Cristea (Met.) ; cat. muscă : Ion

De la I.E.B.S.
Ș Pentru cuplajul de fotbal RAPID — PE- 
OLUL și DINAMO — STEAUA, avînd în 
rchidere meciul dintre selecționatele A 
B ale taberei de juniori de la Hm. Vil
ii de sîmbată 10 august, biletele se gă- 
c de vînzare începind de azi la casele 
ișnnite : str. Ion Vîdu, Pronosport cal. 
loriei nr. 2, agenția C.C.A. bd. 6 Martie, 
idioanele Republicii, ,23 August", Dinamo 
Giulești.

> Pentru meciul de fotbal de astăzi ȘTI- 
(A GALAȚI — TRACTORUL BRAȘOV, bi
de se găsesc la casele stadionului Re- 
,licit, str. Ion Vidu și Pronosport, cal. 
dariei nr. 2. Intrarea generaiâ lei 5. 

cităm pe Aurelia Marin (Steaua) la 
100 m delfin fete, Nioolae Moisescu 
(Steaua) la 100 m delfin băieți, Da
niela Popescu (Steaua) la 100 m liber 
fete și Mircea Popa (Avîntul) la 100 
m bras băieți.

Start tn proba de 100 m liber

pentru a participa la campionatul de 
fond pe Dunăre, s-au bucurat de o 
frumoasă primire făcută de locuitorii 
orașului Fetești. întrecerea a avut o 
desfășurare interesantă, spectaculoasă, 
fiecare înotător dorind să se claseze 
cit mai bine. Reprezentanții raioane
lor Tr. Măgurele și Giurgiu au avut 
cea mai frumoasă comportare, evi- 
dențiindu-se în mod deosebit juniorii 
Stelian și Constantin Alexandrescu 
(Giurgiu), Mariana Petrescu și Flo
rida Burtea (Tr. Măgurele).

Primul loc în cursa băieților (20 
km) a fost cucerit de Aurel Ionescu 
(A. S. Radio-televiziune) care a par
curs distanța în 2h 57:10. La fete 
(10 km) primul loc a revenit concu
rentei Maria Enache (Fetești) cu 
lh 30:15. (Al. Miron — coresp.).

Margelaru (Rapid) b.p. V. Nițoi 
(Progr.) ; cat. pană : Gh. Ghiță (Rapid) 
b.k.o. II Nic. Hîrșu (Din.) ; cat. semi- 
mijlocie : Eugen Popa (Rapid) m.n. 
M. Ionescu (Rapid) ; cat. mijlocie 
mică : Ilie Șerban (Olimpia) b.a.b. II 
V. Lăzăreseu (Rapid).

în legătură cu arbitrajele în ring, 
am constatat insuficienta personalitate 
și nesiguranță în hotărîri, manifestate 
de Ion Niță, Matei Purdă, Nicolae 
Babețin.

MIHAI TKANCA
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Mâine și sâmbătă Ia Snagov

Finalele campionatului republican 
de canotaj academic (juniori)

Mîine (dimineață și după-amiază) și 
sîmbătă (dimineața) lacul Snagov găz
duiește o importantă competiție inter
nă de canotaj academic: finalele cam
pionatului republican de juniori.

Participă la această competiție peste 
200 de tineri și tinere, calificați în 
urma fazelor anterioare sau invitați de 
FRSN. Concursul de milne și poimîi- 
ne cuprinde următoarele probe, con
form cu regulamentul campionatului 
republican: BĂIEȚI: simpru (8), dublu 
(8), 4-|-l (10), 8-|-l (5); FETE: simplu 
(6), dublu (5), 4-|-l vîsle (6), 4-ț-l rame 
(6). în paranteză, numărul de echipaje 
la fiecare probă.

Vor lua startul sportivi din Bucu
rești, Timișoara, Arad, Cluj, Tg. Mu
reș, Satu Mare.

Schifurile de 4 fără cîrmaci se aliniază 
la start

LA CLUJ

Obi șnuiții spectatori ai antrenamen
telor studenfilor clujeni n-au avut „pro
gram**  în sâpt.lmînîle trecute. Gazonul 
de pe stadionul din parc nu s a bucu
rat decît de atenția celor care îl în
grijesc...

• Spartak Tîrnovo (R. P. Bulgaria) 
care și-a început ieri turneul în țara 
noastră, va disputa în continuare alte 
două jocuri. Spartak va juca la 9 au
gust la Hunedoara cu Metalurgistul 
Cugir și la 11 august la Petroșeni cu 
Jiul, O.F.K. Subotița din R.S.F. Iugo
slavia, după ce va disputa un meci 
la 9 august cu Recolta Cărei va evo
lua duminică la Baia Mare în compa
nia Minerului.

• Cu prilejul zilelor de 23 August și 9 
Septembrie, vor avea loc o serie de întil- 
nlri între formații romîneștl și bulgare, după 
următorul program î CRAIOVA : Știința — 
Durostor Silistra; TlRGOVIȘTE : Metalul — 
Akademik Șviștov; RM. VÎLCEA : Uniiea — 
Dobrudja Tolbuhin; CÎMPINA : Poiana — 
Lokomotiv Russe; GIURGIU : Dunărea — 
Panaiot Hitov Tatrakan. La 9 septembrie 
echipele din R. P. Bulgari* vor fi gazdă.

Tot la 23 August, selecționata taberei de 
juniori de la Rm. Vilcea va întîlni (proba
bil la Constanța) selecționata de juniori a 
Bulgariei de nord. La 9 septembrie se va 
disputa meciul revanșă la Sofia, cu prile
jul unui turneu la care vor participa și ju
niori din R.S.F. Iugoslavia.

• Steagul roșu Brașov a plecat în 
Uniunea Sovietică unde va susține un 
turneu de 3 meciuri jucînd la Voronej, 
Kiev și Rostov.

• Mureșul Tg. Mureș a plecat ieri în 
R. P. Bulgaria. Așa cum s-a anunțat, mu
reșenii vor juca la Russe, Plevna șl Tîr
novo.

• S-a definitivat și turneul forma
ției Dinamo București în R. F. Ger
mană. La 13 august campionii noștri

Studenții și-au petrecut vacanța la 
Sovata și tot aici și-au reînceput antre
namentele încă de la 28 iulie.

— Aș putea afirma, în urma celor 
constatate la ultimele ședințe de pregă
tire — ne-a spus dr. Mircea Luca, noul 
conducător tehnic al echipei clujene — că 
majoritatea jucătorilor mai au resurse 
din sezonul trecut. In partida susținută 
duminică la Tg. Mureș, în ciuda scoru
lui nefavorabil, ecliipg s-a mișcat bine. 
Acum, reîntorși acasă, ne vom continua 
antrenamentele, zilnic pe stadionul nos
tru.

— Și ce obiective aveți pentru perioa
da care urmează ?

— Le-am putea grupa în două ca
pitole: 1. Vom pune un accent deosebit 
pe pregătirea fizică specifică, pentru 
corectarea unor procedee tehnice și tactice 
la care am rămas cori genți anul trecut.
2. Avem în vedere adîncirea unor pro
bleme legate de felul în care evoluează 
formația noastră în sistemul 1—4—2—4, 
referindu-mă în special la jocul fun
dașilor. O anumită rigiditate care a 
caracterizat aplicarea de către echipa 
noastră a acestui sistem a dus la pier
derea unor jocuri la scoruri mari. în 
ședințele care au avut loc, am dezbă
tut împreună cu jucătorii aceste pro
bleme și sînt convins că o dată cu re
luarea activității competiționale oficiale 
lipsurile vor fi înlăturate.

...Șl LA ORADEA

Noua promovată în categoria A, Cri- 
șui Oradea, se află în atenția tuturor 
indrăgostiților de fotbal din localitate. 
Orădenii — spectatorii — privesc cu 
simpatie această tînărâ și ambițioasă 
formație, dornică să aibă o frumoasă 
comportare în întrecerea celor mai bune 
echipe ale tării

Antrenorul Ladislau Zilahi a fluierat 
începutul primului antrenament încă de 
la 22 iulie.

— Trebuie să ne pregătim foarte se
rios pentru categoria A și sînt bucu
ros că toți componenții lotului pe care 
îl antrenez au înțeles acest lucru lată 
de ce, la capitolul evidențiați, nu pot 
să fac sublinieri. Pot, cel mult, să in
dic pe jucătorii care la ora actuală — 
au cea mai bună formă: Georgescu, 
Schiopu, Pojoni, Mănescu, Bakos.

— Cum s-au desfășurat antrenamen
tele ?

— In general, bine. Ne-am pregătit 
zilnic, cu o intensitate medie, 100—- 
120 de minute. Pentru controlul formei 
sportive am efectuat diferite probe de 
control sub supravegherea medicului. 
Rezultatele constatate ne-au arătat că in 
vacanță jucătorii noștri n-au pierdut 
prea mult din pregătirea avută. De cile- 
va zile, tn cadrul antrenamentelor se 
lucrează cu maximum de intensitate.

— Ce probleme deosebite aveți tn 
planul de pregătire ?

— Majoritatea jucătorilor de la Cri- 
șui sînt foarte tineri și mni au multe 
de învățat în fotbal, lată de ce accen
tul cade pe pregătirea tehnică-tactică: 

noi procedee tehnice în mișcare, trasul 
la poarta, pase la orice distantă, fentele 
etc. O bună parte din timp este folo
sită pentru însușirea principiilor de bază 
ale jocului în sistemul 1—4—2—4. 
Deci, este destul de lucru și nimeni nu 
stă pe... tușă.

VALENTIN PĂUNESCU

LA ANTRENAMENT CU SIDE- 
RURGISTUL GALAȚI

Calificarea Siderurgistului în finala 
„Cupei R.P.R.*  și promovarea în cate
goria A, sînt subiecte la ordinea zilei 
printre amatorii de fotbal din Galați, 
între amîndouă există o foarte strînsă 
legătură. Și pentru ca în noul sezon 
rezultatele frumoase să continue, Si- 
derurgistul se pregătește intens. Se 
pregătește sub îndrumarea antrenorilor 
Traian Tomescu și Guță Tănase și sub 
privirile a numeroși suporteri care, zi 
de zi, iau drumul frumosului stadion 
„Dunărea**  pentru a urmări antrenamen
tele.

Intr-una din după-amiezile săptămînii 
trecute am asistat și noi la un antre
nament. Au răspuns prezent portarii Cîm- 
peanu și Dan, apoi Hulea, Dragomir, 
Voicu I, Stătescu, Militaru, Gheorghe 
Ton, Lupea, Tr. Coman, C. Coman, Oprea, 
Vasilescu, Zgardan și Radu Matei.

Antrenamentul începe cu exerciții de 
pregătire fizică generală. Apoi — exer
ciții de pregătire fizică specială și, 
după 35 de minute în care s-au odihnit 
la mijlocul terenului, mingile încep să 
zboare pe teren: exerciții cu balonul, in
dividual și pe compartimente, în care 
antrenorul Guță Tănase dovedește o 

Noi întîlniri internaționale
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tehnică de invidiat și pe care jucătorii 
de la Siderurgistul vor trebui să ajungă 
s-o stăpînească la fel de bine. Și fot
baliștii gălățeni ne-au arătat că sînt ho- 
tărîți să muncească, pentru a corespunde 
așteptărilor celor care în zilele de meci 
vor face neîncăpător stadionul de 
25.000 de locuri din Galați. Ei nu 
vor, desigur, să dezmintă pe unul din 
conducătorii echipei locale, care ne spu
nea că „odată cu promovarea în cate
goria A Siderurgistul nu și-a luat bilet 
dus-întors* .

„Am lipsit 19 ani din orașul meu na
tal, ne spunea Guță Tănase după în
cheierea antrenamentului. L-am regăsit 
întinerit. Un suflu de viață nouă pulsea
ză peste tot. Acest lucru vrem să ca
racterizeze și echipa de fotbal. In ulti
mul timp Galațiul n-a dat loturilor re
publicane nici un jucător de valoare. 
Chiar și la Siderurgistul ducem lipsă 
de fotbaliști... gălățeni. De aceea vreau 
ca orașul nostru, în care cu ani în urmă 
au apărut atîția „ași" ai balonului ro
tund, să nu-și dezmintă această tradi
ție.. \

★

Un antrenament cu atîtca „plusuri**  
e păcat să aibă și „minusuri**.  Și totuși 
au fost și din acestea. Mai înlîi, an
trenorul a condus lecția fără a avea 
un plan, un conspect, motivînd aceasta 
prin lipsa caietului, care se afla la celă
lalt antrenor, Tr. Tomescu, plecat din 
localitate; apoi, cei 15 jucători au lu
crat mimai cu trei mingi. De fapt, 
echipa are la ora actuală cinci mingi, 
dintre care însă doar una singură eț1 
bună ! Cam puțin pentru o echipă de 
categoria A. Și ultimul „minus**:  cali
tatea foarte proasta a gazonului (de fapt 
nici nu e gazon) și a terenului de joc, 
complet denivelat.

, MIRCEA TUDORAN

vor juca la Saarbrucken, iar la 16 au< 
gust la Munchen cu echipa Miinchen 
1896.
• Selecționata de fotbal U.l.S.P. Bologna 

(Italia) va întreprinde un turneu în țara 
noastră jucînd la Bistrița (18 august). Dej 
(21 august) și Cîmpia Turzil (25 august).

U.T.A, învingătoare la scor 
in primul meci disputat 

in R.S.F. Iugoslavia
Invitată să întreprindă un turneu 

de trei jocuri în R.S.F. Iugoslavia, 
formația arădeană U.T.A. a disputat 
duminică primul său joc în localita
tea Titograd, cu formația locală Bu- 
ducinost, participantă în campionatul 
primei categorii. Desfășurînd un joc 
de foarte bună calitate, U.T.A a cîș- 
tigat cu 4—0 (1—0) prin golurile mar
cate de Țîrlea (min. 20 și 70), Floruț 
(min. 58) și Czako (min. 65)

U.T.A. joacă azi la Sudicika cu o 
echipă din categoria secundă iar du
minică din nou la Titograd în revanșa 
cu Buducinost.

VICTORIA CĂLAN - SPARTA» 
TlRNOVO (R.P.B.) 2-2 (0-0)

CALAN, (prin telefon). — Miercuri 
s-a disputat in localitate meciul ami
cal dintre Victoria Călan și Spartalc 
Tîrnovo. Întâlnirea s-a terminat la 
egalitate, 2—2 (0—0). Punctele echipei 
locale au fost marcate de Voinescu 
și Călin.



Campionatul dc marc fond al Juniorilor

I. Ghitea (Olimpia București) conduce cu numai o secundă 
înaintea ultimei etape

După prima etapă a campionatului 
de mare fond, rezervat j uniorilor, pes
te 50 de tineri rutieri se aflau în 
același timp cu liderul clasamentului, 
Gh. Radu (Olimpia București), Marți 
după-amiază însă a avut loc contra
timpul individual care i-a... triat pe 
concurenți. întrecerile s-au desfășurat 
între bornele kilometrice 13 și 28 (dus 
întors) de pe șoseaua București — 
Oltenița.

‘ La start au fost prezenți 80 de ci
cliști. Plecările s-au dat din minut 
în minut. Gh. Moldoveanu care a 
pornit în cursă al 38-lea, a fost mar
cat la capătul celor 30 km cu 45:04,0 
preluând astfel conducerea. Mulți din
tre concurenții care au luat startul 
după el au luptat din răsputeri pen
tru a obține un timp mai bun. De 
abia ciclistul cu numărul de concurs 
51, Ion Ghitea, un tînăr care se pare 
că se specializează la această probă, 
a avut succes : 44:52,0. Gh. Radu, C. 
Corifea, C. Ivan și alți fruntași ai 
primei etape, au încercat apoi să-l 
depășească pe Ghitea, dar n-au reu
șit. Iată clasamentul final: 1, ION 

‘GHITEA (Olimpia București) 44:52,0 ;
2. Gh. Moldoveanu (Voința Ploiești) 
45:04,0 ; 3. Gh. Suciu (Torpedo Bra
șov) 45:08,0 ; 4. Gh. Radu (Olimpia 
Buc.) 45:24,0 ; 5. C. Gonțea (Torpedo 
Brașov) 45:47,0 ; 6. C. Ivan (Dinamo 
Buc.) 46:23,0 ; 7. G. Popescu (Petrolul 
Ploiești) 45:50,0.

Clasament general după două eta
pe : 1. I. GHITEA 2 h 20:19; 2. Gh.

DE PE PISTELE DE ATLETISM
STOCKHOLM : Performanțe valo

roase au fost înregistrate în concursul 
internațional de atletism de la Stock
holm. Campionul european Ia 
3 000 m obstacole, Gaston Roelants 
(Belgia), a stabilit un nou record al 
țării sale în această probă cu timpul 
de 8:31,2. El a fost urmat în clasa
ment de Buhl (R.D.G.), cronometrat în 
8:37,5. Alte rezultate : 100 m plat Jo
nes (S.U.A.) 10.5; 11.1 rn garduri Jones 
(S.U.A.) 14,1; 400 m Pennewaert (Bel
gia) 47,2; 1500 m Baran (R. P. Polonă) 
3:44,6; ciocan Connoly (S.U.A.) 67,02 m; 
prăjină Morris (S.U.A.) 4.90 m ; triplu 
salt Schmidt (R. P. Polonă) 16,09 m.

ZURICH : Intr-un m-ri internațional 
de atletism echipa Elveției a învins cu 
scorul de 114—65 puncte echipa Lu
xemburgului. Iată cîteva din rezulta
tele înregistrate : 800 in : Bachman 
(Elveția) 1’51”; 1500 m Haupert (Lu
xemburg) 3’48”6/10; 400 m garduri
Sommakal (Elveția) 53”7/10.

LIEGE : întîlnire internațională 
între selecționatele de juniori ale 
Franței și Belgiei. Tinerii atleți fran
cezi au obținut o victorie categorică, 
cu scorul de 258—129 p. Echipa Fran
ței a obținut 16 victorii, în timp ce 
gazdele au termina^ învingătoare în 

' numai trei probe. Iată cîteva rezultate 
i din acest concurs : 100 m Dauriac (F) 
; 10,8 ; 200 m Flusin (F) 22,2; 400 m

Campionatele mondiale de ciclism
' BRUXELLES (Agerpres).

In ziua a 6-a a campionatelor mondiale 
ele ciclism de la Liăgc au fost cunoscuți 
noii campioni ai lumii la viteză (amatori 
și profesioniști), urmărire (pe echipe și 
individual femei) și semifond (amatori) 
cu antrenament mecanic. Un remarcabil 
succes a repurtat echipa de urmărire a 
U.R.S.S., alcătuită din Moskvin, Kolum- 
bet, Terer nko și Belgart, care a intrat 
în posesia titlului mondial, învingînd 
în finală echipa R. F. Germane. Echipa 
sovietică a fost cronometrată pe cei 
4000 m cu timpul de 4:46,15/100, iar 

, cea germană cu 4:46,39/100. La jumăta
tea cursei, echipa R. F. Germane avea 
un avans de 5 m, însă cu două ture 
înainte de sosire distanța s-a micșorat 
la 2 m. Rulînd excepțional pe ultimii 
500 m, cicliștii sovietici au reușit să 
termine victorioși. In semifinale, echipa 
U.R.S.S. a eliminat echipa Danemarcei, 
iar R. F. Germană a învins echipa Fran
ței. Pentru locurile 3—4 echipa Dane
marcei a învins echipa Franței.

Ciclista engleză Beryl Burton a cuce
rit din nou titlul mondial în proba in
dividuală de urmărire. Ea a dispus în 

’finală de Reynders (Belgia) realizînd pe 
3000 m timpul ele 4:07,39/10 (medie 
orară 43,671 km). Pe locul trei s-a cla
sat Rîbacenko (U.R.S.S.), învingătoare 
în fața coechipierei sale Dementieva. Bel- 

Radu 2 h 20:21 ; 3. Gh. Moldoveanu 
2 h 20:31 ; 4. Gh. Suciu 2 h 20:35 ; 
5. C. Gonțea 2 h 21:14.

Etapa a IlI-a s-a desfășurat ieri pe 
șoseaua București — Giurgiu (102 km). 
S-a pornit „tare", ca în marile con
cursuri.

După cîțiva kilometri de la plecare, 
plutonul scade ritmul. Numai sprin
tul de pe dealul de la Călugăreni, cîș- 
tigat de C. Gonțea (Torpedo Brașov), 
agită pe alergători. Purtătorul tricou
lui galben I. Ghitea, Gh. Moldoveanu, 
Gh. Radu, C. Gonțea ș.a., de Ia care 
așteptam mai multă combativitate, pe
dalează in mijlocul plutonului, nu în
treprind nimic. Doar sprintul de la 
intrarea in Giurgiu, mai animă cursa, 
învingător : A. Iacob (Petrolul Plo
iești). La întoarcere întrecerea are ur
mătorul aspect: din cînd în cînd se 
rulează susținut cîțiva kilometri, apoi 
din nou, mai mulți kilometri, totală 
apatie. Astfel, plutonul ajunge aproape 
compact la sosire. Sprintul final este 
cîștigat de I. Șerbănescu (Petrolul Plo
iești) cu 2h 46:27, urmat în același 
timp de Gh. Suciu (Torpedo Brașov), 
Gh. Popescu (Petrolul Ploiești) etc.

In clasamentul general continuă să 
conducă după trei etape I. Ghitea (O- 
limpia Buc.) urmat la o sec. de Gh. 
Suciu (Torpedo Brașov) și la două sec. 
de Gh. Radu (Olimpia Buc.). Azi se 
desfășoară ultima etapă pe șoseaua 
București — Ploiești : 80 km cu plecare 
în bloc.

TR. IOANITESCU

Vercammen (F) 49,7; 800 m Hernot 
(F) 1:51,3 ; 1.500 m Salomon (F) 3:55,4 ; 
3.000 m Germond (F) 8:55,2 ; 110 mg 
Rataiczak (F) 15,1 ; 400 mg Dinety (F) 
57,2 ; 1500 m obstacole Boulard (F) 
4:27,2 ; înălțime Theisen (B) 1,93 ; Mo
ritz (F) 1,90 ; lungime Brivois (F)
7,10 ; prăjină Jongis (F) 3,90 ; triplu- 
salt Billon (F) 14,09 ; greutate (6 kg) 
Borrey (B) 16,46 ; disc Hertogs (B) 
45,50 ; suliță Roux (F) 62,15 ; ciocan 
Kuhn (F) 52,02 ; 4x100 Franța 42,8 ; 
4x400 m Franța 3:22,7.

PARIS : Alte rezultate înregistrate 
în campionatele feminine ale Fran
ței : 400 m Dupuxeur 56.0 (nou record 
francez ; vechiul record era de 56,1 
și aparținea din anul 1962 atletei Le- 
bret) ; Dupire 56.8 ; 100 m Lignere 11,9 ; 
Guenard 11,9 ; 200 m Actis 24,8 ; Noi- 
rot 24,9 ; 80 mg Gueneau 11,2 (cea mai 
bună performantă a Franței pentru 
junioare) ; lungime Bouix 5,95.

VARȘOVIA : în campionatele de ju
niori ale Poloniei : Maciejewski 2,03 
la înălțime ; Grabowski 58,57 m la 
aruncarea discului (1,5 kg) și 16,84 m 
la aruncarea greutății (6 kg). La fete 
cel mai bun rezultat a fost obținut 
de Kirchenstein : 24,2 la 200 m.

LONDRA : 100 y R. Jones 9,5 ; 220 
y Antao (Kenya) 21,4 ; 880 y Khost 
(A, de S.) 1:50,4 ; 3 mile Ibbotson 

gianul Sercu a cucerit titlul de campion 
al lumii (aipatori) în proba de viteză. 
El l-a învins în finală cu două manșe, 
cîștigate contra una, pe italianul Bian- 
chette. In manșa decisivă Sercu a fost 
cronometrat pe ultimii 200 m în 11,7. 
La profesioniști italianul Gaiardoni l-a 
deposedat de titlu pe compatriotul său 
Maspes. Gaiardoni a cîștigat ambele 
manșe ci timpurile de 11,7 și respectiv 
12,4 surprînzîndu-și adversarul cu sprin
turi de la 400—500 m. Sânte Gaiardoni 
a cîștigat la Roma două medalii olim
pice de aur, trecînd Ia profesionism acum 
doi ani.

In sfîrșit, semîfondul cu antrenament 
mecanic a fost cîștigat la amatori de 
Romain de Loof (Belgia), care a reali
zat o medie orară de 70,229 km.

★
După o zi de repaus, campionatele 

mondiale au fost reluate miercuri. 
Titkil mondial in proba de urmărire 
(amatori) a revenit belgianului Jean 
Walschaerts, care l-a întrecut în fi
nală pe Moskvin (U.R.S.S.), înregis- 
trind pe 4000 m timpul de 5:03,24/100. 
Din cauza ploii nu s-au desfășurat 
probele de urmărire și semifond (pen
tru profesioniști), care vor avea loc 
joi. Tot joi, la Herentals se va dis
puta proba de 100 km contra-crono- 
metru pe echipe, la care participă și 
reprezentativa R. P. Romine.

Scurte sti»
PREGĂTIRI ÎN ORAȘUL UNIVER

SIADEI

în orașul brazilian Porto Alegre se 
fac intense pregătiri în vederea com
petiției sportive Universiada care 
se va desfășura între 30 august și 8 
septembrie. Comitetul de organizare 
a stabilit ca festivitatea de deschi
dere să aibă loc pe stadionul Gremio, 
cu o capacitate de peste 50.000 de 
spectatori care va găzdui și întrecerile 
de atletism. La actuala ediție a com
petiției și-au anunțat participarea a- 
proape 2 000 de studenți sportivi din 
30 de țări. Turneele de baschet vor 
avea loc în noul Palat al Sporturilor 
(10 000 de spectatori) care a fost re
cent terminat. Probele de înot se vor 
desfășura în piscina clubului Gremio, 
iar meciurile de polo pe apă în pis
cina Petropolo. In program mai figu
rează întreceri de sărituri de la tram
bulină, gimnastică, tenis de cîmp, vo
lei și iahting.

RECORD MONDIAL LA 200 M
SPATE, FEMEI

în prima zi a campionatelor de 
natație ale Japoniei, care se desfă
șoară la Tokio, înotătoarea Satoko 
Tanaka a stabilit un nou record 
mondial în proba de 200 m spate cu 
timpul de 2:28,2. Vechiul record era 
de 2:28,5, și aparținea aceleiași spor
tive.

★

Cu prilejul campionatelor de nata
ție ale orașului Budapesta, care se 
desfășoară în bazinul de pe insula 
Margareta, au fost stabilite două noi

13:37,8 ; 120 y Hogan 14,6 ; 220 yg. 
Parker 23.8 ; 440 yg Bryan 52,8.

NOUL RECORD european realizat 
zilele trecute de Michel Jazy în proba 
de 1.500 m a adus în actualitate 
această distanță. Iată cei mai buni 
performeri mondiali pe 1.500 m : 1. 
H. Elliott-Australia (1960) 3:35,6 ; 2. 
M. Jazy-Franța (1963) 3:37,8 ; 3. S. 
Jungwirth-R S. Cehoslovacă (1957) 
3:38.1 ; 4. D. Waem-Suedia (1960) 
3:38,8 ; 5—6. S. Valentin-R. D. Ger
mană (1960) și M. Bernard-Franța 
(1963) 3:38,7 ; 7—8. M. Halbery-Noua 
Zeelandă (1958) și I. Rozsavolgyi-R. P. 
Ungară (1960) 3:38,8 ; 9—10. P. Snell- 
Noua Zeelandă (1962) și C. Wersiger- 
S.U.A. (1963) 3:39,3.

HURLINGHAM : Atleta engleză 
Rand a stabilit un nou record al țării 
sale la pentatlon, obținînd rezultatul 
de 4712 p. Iată rezultatele obținute în 
cele cinci probe : lungime 6,35 m ; 
200 m 24,5 ; 80 mg 11,3 ; greutate 10,50; 
înălțime 1,58.

HÂRNOSAND : 3000 m obstacole 
Persson 8:48,2 ; greutate Uddebom 
17,55 ; 10.000 m Karlsson 29:48,6 ; de
catlon Axelsson 5983 p.

KASEL : Iată cîteva rezultate înre
gistrate într-un concurs al atletelor 
din R. F. Germană : 100 m Pensberger 
11,7 (cu vînt favorabil); 400 m Hem- 
prich 56,2 ; 80 mg Fisch 11,0 ; Schell 
11,0 ; înălțime Kortum 1,64 m ; lun
gime Hoffmann 6,21 m ; Luxemgurger 
6,16 m ; greutate Klein 15,47 m ; Ko- 
fink 15,52 m ; pentatlon Heine 4541 p.

ARBITRII de basseball din Venezuela au 
anunțat că vor declara greva dacă guver
nul nu Ie va asigura protecția poliției în 
timpul desfășurării meciurilor. Această ho- 
tărîre a fost luată după ce un arbitru a 
fost împușcat mortal de un spectator din 
tribune, ancheta stabilind ulterior că asa
sinul era în stare de ebrietate. In legătură 
cu aceasta, arbitrii venezueleni au cerut, 
de asemenea, să se interzică vînzarea bău- 
tucilor spirtoase în incinta stadioanelor și 
terenurilor de sport.

O DATA cu reprimirea în F.I.F.A., fede
rația australiană de fotbal a elaborat un 
plan de măsuri în vederea progresului spor
tului cu balonul rotund pe cel de-al cincilea 
continent, S-a hotărî! ca, la începutul a- 
naiui viitor, o echipa alcătuită diu tineri 
fotbaliști australieni să întreprindă un tur
neu în Europa urmînd să susțină meciuri 
în Anglie, Elveția, Austria, Italia etc. O 
altă echipă, alcătuită din australieni de 
origine greacă, va disputa mai multe jocuri 
în Grecia. Se prevede de asemenea 
invitarea în Australia a unor echipe de 
club din U.R S.S. șî din alte țâri europene,

S-A ANUNȚAT oficial că pentru ediția 
1963/1964 a competiției de fotbal «Cupa ora
șelor tîrguri" s-au primit 64 înscrieri din 
23 de țări europene. Organizatorii au ho- 
tărît să fie acceptate numai 32 echipe.

SINTEM în cele mal călduroase zile ale 
verii șî totuși la Cervinia (Italia) schiorul 
elvețian Alfred Plagger a stabilit săptămîna 
trecută un nou record mondial de viteză 
pe kilometru lansat, obținînd media de 
158,224 km. Recordul de pînă acum apar
ținea Italianului Di Marco.

A ÎNCEPUT perioada tranzacțiilor comer
ciale în fotbalul profesionist italian. Astfel, 
s-a anunțat că clubul brazilian Botafogo a

ri externe
recorduri republicane. în proba fe
minină de 100 m spate Maria Balia 
a realizat timpul de 1:11,2. Echipa 
orașului Budapesta a corectat recor
dul în proba de ștafetă 4 x 100 m 
mixt (femei) realizînd 4:49,8.

PARAȘUTIȘTII SOVIETICI 
AU STABILIT NOI RECORDURI 

MONDIALE

în cadrul unui concurs de para
șutism sportiv, desfășurat în apro
piere de Krasnioiarsk, un grup de 9 
parașutiști sovietici a statliiit un nou 
record al lumii la săritura cu ate
rizare la punct fix. Lansîndu-se în 
noapte de la o altitudine de 600 m, 
di au obținut o medie generală de 
6,76 m de centrul cercului. Vechiul 
record mondial era 8,17 m și aparți
nea parașutiștiler sovietici.

De asemenea, a fost stabilit un re
cord mondial feminin. Sărind în grup 
de la o înălțime de 1000 m, o echipă 
de parașutiste sovietice a aterizat în 
medie la 6,32 m de punctul fix 
(v.r. era de 9,97 m).

ECHIPA ANGLIEI, ÎNVINGĂTOARE 
ÎN ZONA EUROPEANĂ A „CUPEI 

DAVIS"

Finala zonei europene a „Cupei 
Davis’* a revenit echipei Angliei, care 
a învins cu scorul de 3—2 echipa 
Suediei. în ultimul meci de simplu, 
Sangster (Anglia) a dispus cu 7—5; 
6—2; 9—11; 3—6; 6—3 de suedezul
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Schmidt. Tenismanii englezi urmează 
să intîlneascâ acum câștigătoarea zo
nei americane.

R.D.G. — ANGLIA 155-112 LA NA
TAȚIE ȘI SĂRITURI DE LA

TRAMBULINĂ

Echipa de natație și sărituri de la 
trambulină a R. D. Germane a cîști
gat cu scorul de 155—412 puncte în
tâlnirea cu echipa Angliei, desfășu
rată la Leipzig. Iată principalele re
zultate înregistrate în acest concurs: 
200 m spate Wagner (R.D.G.) 2:20,5; 
200 m fluture Jenkins (Anglia) 2:19.5; 
200 m bras Henninger (R.D.G.) 2:26,6 
(record al R.D.G.); 400 m mixt (fe
mei) Lonsbrough (Anglia) 5:37,6; 
100 m liber (femei) Diana Wilkon- 
son (Anglia) 1:02,4; 100 m spate (fe
mei) Lud grove (Anglia) 1:09,9; 100 m 
liber: Gregor (R.D.G.) 56,8; 400 m li
ber: Wiegan (R.D.G.) 4:29,3; 409 m 
mixt: Pfeifer (R.D.G.) 5:10,6; ștafeta 
4x100 m liber femei Anglia 4:17,2.

Echipa de tenis a R. S. Cehoslovac 
a cîștigat „Cupa Galea“

VICHY 7 (Agerpres). Echipa de te
nis a R. S. Cehoslovace a cucerit în a- 
cest an „Cupa Galea“, competiție re
zervată echipelor de tineret. în ulti
mele două partide de simplu, tinerii 
jucători cehoslovaci s-au comportat 
peste așteptări, reușind să cîștige cu 
3—2 finala cu echipa Italiei. După trei 
întîlniri, scorul era favorabil echipei 
italiene, proba de dublu revenind pe
rechii Maioli, Di Maso, învingătoare 
în 4 seturi : 8—6; 6—4; 7—9; 9—7 în 
fața perechii Koudelka, Holicek. Ho- 
licek l-a învins cu 6—0; 6—3; 8—6

vlndut clubului italian F. C. Milan pe cen
trul său atacant Amarildo Tavares da Sil
veira, in schimbul sumei de 400 000 dolari. 
In ce-1 privește pe Amarildo, el a primit... 
permisiunea să-și aducă cu sine în Italia 
pe cele două surori ale sale.

O TINArA înotătoare canadiană, Claudia 
McPearson, în vârstă de 17 ani, a reușit
să traverseze Canalul Mîaecxi în timpul de 
17 h 07:0. Luînd startul la Cap Griz-Nez
(Franța) Ia ora 3,20, ea a atins din nou 

pâmiatul Ia Sandgali (Anglia) la ora 20,27 
într-o stare de epuizare totală. Tinăra 
canadiană a încercat să traverseze Canalul 
Mîneeii și anul trecut, dar a trebuit să 
abandoneze după 9 ore de eforturi.

CONSILIUL municipal al orașului japonez 
Sapporo a făcut cunoscut că in cazul în 
care va obține organizarea Jocurilor Olim
pice de Iarnă din anul 1960 va cere și 
organizarea Jocurilor mondiale universitare 
de iarnă diu anul 1306. Cererea este spri
jinită de președintele Comitetului olimpic 
japonez, Tanaka, care a declarat că „or
ganizarea la Sapporo a Jocurilor mondiale 
universitare de iarnă ar constitui o repe
tiție excelentă în vederea Olimpiadei'.

.CAZUL KOPA", declanșat ca urmare a 
acuzațiilor aduse de cunoscutul fotbalist 
francez metodelor inumane folosite de clu
burile profesioniste a fost încheiat. La 2 
august, comisia juridică a federației fran
ceze de fotbal, care a examinat acest caz, 

la sofia au Început

Jocurile balcanicei 

de tenis

SOFIA, 7 (prin telefon de la oores- 
pondentusl nostru). — Pe o căldură 
sufocantă, în capitala Bulgariei a în
ceput astăzi cea de a IV-a ediție a 
Jocurilor balcanice de ter.is, întrecere 
la care iau parte reprezentativele Ro
mâniei, Iugoslaviei, Greciei, Turciei șl 
Bulgariei.

După festivitatea de deschidere, la 
ara 15,30, au început, concomitent, 
cele două întîlniri programate în 
prima zi : Iugoslavia — Turcia și Bul
garia — Grecia. Mai întîi despre în- 
tîlnirea Iugoslavia — Turcia. La sim
plu, campionul Iugoslaviei, Pilici, l-a 
întrecut ușor pe Bari, cu 6—0, 6—1, 
6—1. In schimb, al doilea jucător 
iugoslav, Iovanovica, a întîmpinat o 
rezistență dîrză din partea lui Erenli, 
obținînd victoria după cinci seturi: 
0—6, 6—1, 3—6, 6—0, 6—1. La dublu, 
iugoslavii Pilici și Iovanovici au cîș
tigat fără emoții întîlnirea cu perechea 
turcă Balaș, Berki : 6—1, 6—1, 6—0. 
Scor final : Iugoslavia — Turcia 
3—0.

în celălalt meci, dintre selecționa
tele Bulgariei și Greciei, lupta a fost 
mult mai disputată. Campionul grec 
Kalogeropolus a cîștigat cu 3—1 11 
prima „rachetă1* bulgară, Țolov : 1—6 
6—2, 7—5, 6—0. Multiplul campion bul
gar Ciuparov a fost superior lui Ka 
livas, întrecîndu-1 cu 6—2, 6—3, 6—3 
Meciul decisiv a opus Pe Ciuparov ș 
Ranghelov perechii Kalogeropolus 
Kanevopulos. Din cauza întunericului 
această întîlnire nu s-a încheiat as 
tăzi. După trei seturi, echipa gazd 
conduce cu 2—1 (4—6, 6—3, 7—5).

După cum am mai anunțat, repre 
zentativa R. P. Române a avut astă; 
zi liberă. Jucătorii au folosit-o pentr 
antrenamente precum și urmărin 
evoluția viitorilor lor adversari. Ji 
vor avea loc următoarele partide 
România — Turcia și Bulgaria 
Iugoslavia, iar vineri Iugoslavia i 
Romînia și Grecia — Turcia.

TOMA HRISTOV

pe Maioli egalînd scorul: 2—2. în n 
ciul decisiv s-au întîlnit Koudelka 
Di Maso. Jucînd excelent, cehoslo' 
cui Koudelka a cîștigat in trei Seta 
6—4; 6—2; 6—2, aducînd victoria ec 
pei sale. Pe locul trei s-a clasat ee 
pa U.R.S.S., urmată de echipa E 
giei.

Cu prilejul lucrărilor comitetului 
organizare a „Cupei Galea" s-a sti 
lit ca și Ia viitoarele 3 ediții ale ac 
tei competiții turneul final să fie g 
duit de orașul Vichy.

a dictat împotriva Iui Kopa o su3penc 
po timp do șase luni, însă cu ...sus] 
darea pedepsei. a

FEDERAȚIA internațională de scrimc 
făcut cunoscut că la ediția din anul 
a Jocurilor Olimpice de vară întrecerile 
scrimă se vor desfășura după același 
tem ca Ia recentele campionate moac 
de la Gdansk, adică eliminatoriu și 
turneu.

CU PRILEJUL Jocurilor Olimpice, în c 
tala Japoniei va fi organizat între 3 
octombrie 1964 un Congres științific-sp 
în cursul căruia vor fi trecute în re1 
cele mai noi descoperiri în domeniul 
trenamentului sportivilor precum și în 
cetările medicale și psihologice as 
sportivilor. La lucrările congresului 
participa savanți, medici, antrenori, p 
sori de educație fizică din lumea între

IN CADRUL luptei anti-doping pe cc 
desfășoară în prezent, comisia de disci 
a Federației italiene de fotbal a h< 
suspendarea căpitanului echipei pro! 
niște F. C. Genoa, Vincenzo Occetta, 
la 30 decembrie 1363 și a altor cinci 
tori de la aceeași eohipă pînă Ia 31 
tombrie 3963. Cu toții au recunoscut c 
folosit produse excitante in cursul 
nului competițional 1962—S963. De at 
nea, clubul F. C. Genoa a fost ara 
Cil suma de 9 milioane lire.

FOSTUL campion mondial de box la 
categoriile, Rocky Marciano, a fost 
în judecată de un asociat al său de 
ceri. Gene Shocr, pentru motivul c- 
cursul unei „discuții de afaceri", cc 
avut loc într-un restaurant din New 
Marciano a pus capăt convorbirii cu 
pumn care l-a tăcut K.O. pe Shoor.
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