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Numeroase întreceri sportive în regiunea Brașov
Sportivii din regiunea Brașov 

participă la numeroase întreceri 
în cinstea zilei de 23 August. în 
toate orașele din regiune se orga
nizează diferite competiții la care 
iau parte mii și mii de tineri și 
tinere.

Iu orașul Brașov, dc pildă, au 
loc întrecerile de fotbal din ca
drul „Cupei Poligrafia44 în care 
își dispută întîictatea echipele a- 
sociațiilor sportive Hidromecanica, 
Aripile C.F.R., Electrica și Poli
grafia. Jocurile primei etape s-au 
soldat cu următoarele rezultate : 
Hidromecanica — Poligrafia 2—1 
(0—-1), Aripile C.F.R. — Electri
ca 4—1 (3—1). La această în-

ti-

ȘÎ 
se

trecere participă și echipele de 
ncret ale acelorași asociații.

Separat, în orașul Brașov, 
în celelalte orașe ale regiunii 
desfășoară etapa a lll-a a Spar-
tacliiadei dc vară a tineretului, 
în vederea desemnării sportivilor 
și echipelor care vor participa la 
faza interorașe a competiției.

Cu sprijinul consiliului regional 
UCFS, comisiile regionale de spe
cialitate vor organiza trei compe
tiții de mare amploare: „Cupa 
23 August44 la alpinism progra
mată în ziua de 11 august la 
Pietrele lui Solomon, la care au 
fost invitate printre altele aso
ciațiile sportive Locomotiva —-

București, Voința-București, Cor- 
viniil-IIunedoara, Petrolul și 
I.P.I. Ploiești, Voința-Sibiu, Ca- 
raimanul-Bușteni, Casa ofițerilor- 
Brașov ș.a. Concursul va consti
tui o ultimă verificare a alpiniști- 
lor noștri fruntași înaintea cam
pionatelor republicane, a căror fi
nală se va desfășura luna viitoare, 
la Cheile Bicazului.

Orașul Sf. Gheorghe. 
între 18—22 august 
tiție de fotbal dotata 
Eliberării*. Participă 
Tractorul Brașov, Țe: 
Gheorghe, Metrom 
Steagul roșu Brașov.

în aceleași zile, la Sibiu
avea loc o întrecere asemănă
toare la care vor lua parte echi
pele de categoria B, Chimia Fă
găraș, C.S.M. Mediaș și C.S.M 
Sibiu.

Ultima mare 
ciclul celor trei 
Eliberării44 este 
baliștilor. Și-au 
parca echipele 
Știința Galați, 
Tractorul Brașov, 
leajen, faianța Timișoara, 
ța Cluj.

va găzdui
o corn pc- 
cu „Cupa

Sf.
Ș'

va

PETROȘENI 9 (prin telefon). 
In cinstea „Zilei Minerului44 în 
Valea Jiului vor avea loc o scrie 
de competiții sportive.

Astfel, la Petroșeni, pe stadio
nul din localitate este programat 
un meci internațional de fotbal 
între formația Jiul și echipa Spar
tak din Tîrnovo (R. P. Bulgaria). 
In deschidere, cci prezenți vor 
avea prilejul să vizioneze o intere 
antă demonstrație de gimnastică 

susținută dc Iotul reprezentativ 
de juniori și junioare aflați în 
tabără în orașul nostru.

lot duminică, la Vulcan, echi
pele masculine de popice Minerul 
din localitate și Chimistul Baia 
Mar6 se vor întilni într-o partidă 
amicală. In aceeași localitate, pu
gilist ii dc la Vulcan vor îmi Ini 
formația boxerilor din Brad.

Ea l ricani este în plină desfă
șurare campionatul asociației spor
tive Ia care participă 6 echipe 
Întrecerea are loc la fotbal și 
atletism.

u

In sfîrșit, la Lupeni, asociația 
sportivă „Preparatorul44 organi
zează un frumos concurs de na 
tațic. S-au înscris aproape loji 
înotătorii din Valea Jiului, spor 
tivi de la asociațiile Voința Pe- 
troșeni, Jiul Petrila, Energia Pa- 
roșeni ș.a.

STAICU BĂL/OI
corespondent

competiție din 
dotată cu „Cupa 
rezervată hand- 
anunțat partici- 

Dinamo Brașov, 
Recolta Ilălchiu, 

Rafinăria Te- 
Știin-

C. GR UI A-corespondent reg.

Jocuri spectaculoase în prima zi a turneului 
internațional de b

Turneul internațional dc bas
chet juniori a început ieri în Ca
pitală sub cele mai frumoase aus
picii : jocuri disputate din primul 
și pînă în nil imul minut, în care 
echipele de juniori au făcut o a- 
devarată risipă de energie.

In primul meci, cel dintre 
U.R.S.S. și R. P. Bulgaria, echipa

din
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Sărbătoare atletică la Cluj
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Cluj, 
țara 
pen- 

a tri-

A 16 a ediție a „Cursei Scînteii
29 august - 1 septembrie

Tradiționala compatiție 
cHstd .Cursa Scînteii’ k, 
doifdțura anul acnita într* 
29 auguit ;i 1 lopiombris. 
Ajunsa la c»a de a 16-a e- 
dijie, acoastâ Importanta 
competiție ciclistâ ea- orna 
un Itinerar nou. Alergătorii 
▼or străbate șoselele care 
leagtt Bucureștiul de Con
stanta, Mangalia, Tulcea și 
Braila, traseul însumînd a- 
proape 700 km. Iată de alt- 
rel etapele actualei ediții r 
etapa I : București — Hir- 
F>»a — Constanța (in două 
semietape) : etapa a it-a : 
Constanta — Mangalia — 
Constanța, plus un cir
cuit, in nocturnă, la Mama
ia; etapa a lU-a: Constanța 
— Tulcea. etapa a IV-a; 
Brăila — București.

Cicliștii din 
se pregătesc 
derea acestor 
vor reuni pe 
loroși rutieri precum și o se
rie de tinere elemente re
marcate în ultimul timp.

sovietică s-a impus de la început 
și a cîștigat detașat, 65—53 
(34—21). cu toate că a trecut 
prin momente foarte grele spre 
slîrșitul meciului.» cînd a rămas cu 
numai 4 jucători în teren. Din e- 
chipa U.R.S.S. s-au remarcat Skor- 
delidze, Nikolaev, Barinov și Rez- 
uikov și de la învinși s-au remarcat 
Brinzov, B. Kristev și Koșcv.

O partidă frumoasă au realizat 
și juniorii romîni în compania 
celor polonezi care au fost 
vinși cu 66—54 ( 29—25). 
toate că în repetate rînduri 
vingăloriî au acționat neatent
s-au precipitat în acțiunile dc atac, 
pregătirea lor generală, mai bună, 
și-a spus cuvîntul. Au marcat : 
Diaconeșcu 10, Czmor 2, Pttrcă- 
reanu J0, Zalltr 2. Kun 2; Ilanes 
19, Novac 2, Molin 19 pentru 
R.P.R., Nichalowski 9. Reko 6, 
Cegielski 8, Tjhibrkowski 8, Piltz 
4, Nowak 17, Jedrzewski 2 pen
tru R. P.P.

Turneul continuă azi, tot de la 
ora 18,30 pe terenul Știința.

în- 
Cu 
in
și

ci
ră

întreaga țară 
Intens in re- 
întreceri care 
cei mai ră

Astăzi după-amiază, la 
cei mai buni atleți din 
noastră încep întrecerile 
tru cucerirea medaliilor și
courilor de campioni republi
cani pe anul 1963. Orașul de pe 
malurile Someșului și-a deschis 
cu ospitalitate porțile minunatu
lui stadion în așteptarea unor 
concursuri de bună calitate, a 
recordurilor și a performanțe
lor înalte.

Atleții și atletele noastre sus
țin, astăzi și mîigie, un impor
tant examen. Tocmai de aceea, 
este de datoria lor să se stră
duiască din răsputeri să demon
streze tuturor iubitorilor atle
tismului din 
tul valoric 
mulți dintre 
in acest an 
aceasta, vor 
desigur, la 
lor, Ia „bagajul' 
tehnice însușite îln sute și sute 
dc ore de antrenament, să do-

vedească putere de luptă, dirze- 
nie. Și, pentru eă cifrele rezul
tatelor sînt în măsură să oglin
dească mai bine ca orice pro
gresul înregistrat în mutic» u- 
nui atlet, participanții la fina
lele campionatelor din acest an 
au datoria să realizeze perfor
manțe de o valoare cit mai ri
dicată și să atace, intr-un nu
măr cit mai mare, normele o- 
limpiee prevăzute pentru acest 
an.

Modul serios in care s-au pre
gătit majoritatea atleților, pre-

ocuparea specială pe care am 
văzut-o la ei pentru campiona
tele de la Cluj, pot fi socotite 
ca o garanție că întrecerile de 
azi și de mîine vor avea un bi
lanț rodnic. în ceea ce inc pri- 
vește, sintem gata — alături de 
toți iubitorii atletismului — să 
consemnăm cu bucurie un ast
fel de bilanț...

In numărul nostru trecut am 
prezentat tabelul celor mai bune 
performere ale anului 1963. As
tăzi este rîndul băieților. Nădăj
duim că foarte multe din a- 
ceste rezultate vor fi serios îm
bunătățite cu prilejul întreceri
lor de la Cluj. Le așteptăm cu 
Încredere !

Urăm succes deplin partici- 
panților la finalele acestei com
petiții a tinereții și măiestriei 
sportive !

100 METBI

Alex.
Aurel
Valeriu Jurcă (Din. Buc.) 
Gh. Zamfirescu (Steaua) 
Valentin Popescu (Din. Buc.) 
Dorel Comșa (Din. Brașov) 
Vasile Midvighi (Suceava) 
Victor Raica (Din. Buc.) 
Ion Osoianu (Din. Buc.)

Tudorașcu (Met. Buc.) 
Stamatescu (Steaua)

(Continuare în pag. a 4-a)

patria noastră, sal- 
pe care, cei mai 
ei, l-au înregistrat 
preolimpic. Pentru 
trebui să facă apel, 
toate cunoștințele 

“ de deprinderi

Din viața organizației noastre

Cum și-au organizat activitatea sportivă
colectiviștii din Stoicănești?

A început turneul de baschet 
junioare de la Ploiești

PLOIEȘTI 9 (prin telefon de 
la trimisul nostru). — In jocu
rile feminine de baschet dispu
tate în localitate, s-au înregistrat 
următoarele rezultate: U.R.S.S.— 
R.P. Bulgaria 46—39 (22—19) 
și R. P. Romînă—R.P. Polonă

Campionatele de înot ale juniorilor 
au început cu rezultate valoroase

Zoe Reznicenco și Vladimir Moraru au realizat noi recorduri la 100 m bras și 800 m liber
Joi seară și vineri dimineață, 

cînd s-au desfășurat primele două 
reuniuni din cadrul campionatelor 
republicane de înot pentru juni
ori și junioare, nu s-au înregis
trat nici recorduri și nici surpri
ze. Participants la seriile califi
catorii s-au străduit să-și asigure 
clasarea în primele două locuri 
care le dădeau dreptul să concu
reze în finale, dar, în 
tea probelor, după 50 de metri 
favorit ii, distanțați de 
nu au mai „tras44 și din această 
cauză nici performanțele lor nu 
au fost la înălțime.

Ceea ce remarcăm, însă, la a- 
ceastă ediție a campionatelor este 
participarea a peste 150 de juni
ori și junioare și, mai ales, pre
zența la start a unor reprezentanți 
ai orașelor Baia Mare, Galați și 
Ploiești. O participare oarecum 
simbolică, prin numărul redus al 
concurcnților din aceste orașe și 
prin rezultatele lor, dar oricum

’ promițătoare^

ma jorita-

advcrsari.

Ptiniele finale, desfășurate a- 
seară, ati adus și primele rezul
tate de valoare ale campionatelor. 
Desigur, pe prim plan se înscrie 
recordul talentatei Zoe Reznicen. 
co care a parcurs 100 m bras în 
1:22,3, timp care reprezintă un 
nou record al țării de senioare și 
junioare categoria I și a fl-a. 
Demne de subliniat sînt și perfor
manțele obținute de Vladimir Mo
raru la 800 m liber (nou record 
de juniori categoria a 11-a), Cor
nel Georgescu la 200 m mixt, 
Cristina lialahan la 200 m mixt 
și dc ștafeta 4x100 m mixt a ju
niorilor de la Olimpia Reșița.

Rezultate :
JUNIORI CATEGORIA I: S00 m 

liber : 1 N. Tat (Olimpia Reșița) 
10:29,9; 2 G. Morar
Cluj) 10:45,1; 3. I. Kakași (C.S.5Î 
Cluj) 11:35,0; 200 m mixt: 1. Z. 
Szabados (Harghita Tg. Mureș) 
2:43,3; 2. Fr. Negler (S.S.E. Si
biu) 2:44,6; 3. Al Bota (CI. sp. 
sc. Buc.) 3:17.2; 4X100 m mixt : 
1. Olimpia Reșița (Potoceanu, 
Loweiiteld, Pischl, Schir) 4:42.0:

2. CI. sp. sc. Buc. 4:49,0; 3. Di
namo București 5:10 8.

JUNIORI CATEGORIA A II-A: 
800 m liber : 1. VI. Moraru (CI. 
sp. sc. Buc.) 10.27,8 nou re
cord R.P.R. juniori cat. a Il-a 

r. M Căprărescu 11:02,3) 2.(V.

D. STĂNCULESCU

67—48 (33—23). Prima partidă 
a fost viu disputată. Jucătoarele 
Uniunii Sovietice și-au întrecut 
adversarul la capitolul precizie în 
aruncări și au impus jocului un 
ritm rapid, cu acțiuni simple. Au 
marcat : U.R.S.S. : Zaharova 4, 
Bubcikova 6, Kocerkite 8, Ivano
va 7, Kuseva 17, Belikova 4. 
R.P.R.: Svetorova 11, Novkiriska 
2, Kristova 13, Gheorghieva 1, 
lacikova 3, Vataska 1, Tudeva 8.

In cel de-al doilea meci, scorul 
a fost egal în primele minute, 
apoi reprezentativa noastră a luat 
avantaj pe care l-a mărit mereu. 
Echipa noastră s-a apărat bine, 
a inițiat numeroase contraatacuri 
și a creat acțiuni spectaculoase și 
eficace, cucerind o victorie meri
tată. Au marcat: R.P.R.: Pitrop 
11, Wagner 24, Cristu 3, Odo- 
bescu 2, Popa 6, Nagy 8, Godry 
5. Horvath 2. R.P.R. : Rok 23, 
Fromm 6, Starowîcz 2, Glatka 9, 
Roszyk 8,

P. VINTILĂ

(C.S.M.

„Din 200 de colectiviști, 180 sînt membri ai asociației 
noastre sportive și toți au cotizația UCFS achitată la zi. 
Avem o echipă de fotbal, două de volei (fete și băieți) și 
22 de atleți. Un mare număr de colectiviști, printre ei 
mulți care au trecut de 40 de ani. pot fi văzuți adeseori 
pe terenul de sport jucînd oină. în echipele de fotbal și 
volei (băieți) avem doi tineri oare se ocupă de pregătirea 
jucătorilor". Aceste date ne-au fast relatate de brigadierul 
Marin Tutunaru de la G.A.C. Stoicănești (raionul Drăgă- 
nești OH), membru în consiliul asociației sportive Recolta 
Stoicănești. Cine nu cunoaște dragostea pentru sport a stoi- 
căneșteniloir, asociația lor sportivă, poate să creadă că 
datele de mai sus reflectă activitatea întregii asociații. 
Dar nu. Cele relatate de brigadierul gospodăriei sînt cifre 
din activitatea sportivă a unei singure brigăzi dc muncă din 
G.A.C. Stoicănești și anume a brigăzii a IV-a „cîmp".

Activitatea sportivă la asociația Recolta-Stoicănești (pre
ședinte Nicolae Ciobanu) este organizată pe brigăzi dc 
muncă. In toate brigăzile funcționează cite o grupă spor
tivă condusă de către un organizator de grupă. Membrii 
consiliului, pe lingă sarcinile pe care le au în cadrul con
ducerii asociației, răspund și de activitatea a cîtc unei bri
găzi. De exemplu, M. Tutunaru, care este brigadier la bri
gada a IV-a cîmp și membru în consiliul asociației, răspunde 
în fața consiliului pentru sectorul respectiv și ajută în 
muncă pe organizatorul sportiv al brigăzii.

în toate brigăzile, alît în cele de cîmp, cit și în cele 
zootehnice, construcții, grădină etc. 
organizată. Incepînd de l-a evidența 
organizarea de competiții, totul se 
brigăzilor de muncă. Sportivii, chiar
di-n secțiile pe ramură de sport ale asociației, își desfășoară 
activitatea în grupa sportivă de la locul de muncă, în echi
pele brigăzilor. Excepție fac doar acei fotbaliști care sînt 
componenți ai echipei din campionatul regional (sugerăm 

consiliului asociației să-i fo
losească pe acești sportivi 
ca instructori 
formațiile de 
brigăzi).

Pentru a ne 
bine despre activitatea spor
tivă ce se desfășoară în bri
găzi este 
tim doar 
șit de 
sîmbătă

activitatea este bine 
membrilor și pînă la 
desfășoară în cadrul 

și acei care fac parte

(Continuare in pag. a 4-a)

De la stingă : Zoe Reznicenco, Vladimir Moraru, Monica Dimescu, Cornel Georgescu, Maria Klosz, 
Alexandru Rota, Anca Trohani și Mariana Pastor.

Văzuți de Neagu Radulescu

voluntari în 
fotbal din

da seama mai

amin- 
: siîr- 

a ti t 
t cit 

ziua.
au

necesar să : 
că la fiecare 

săptămînă, 
după-amiază 

duminică toată 
colectiviștii nu

T. RABȘAN

(Continuare în pag. a 2-a)
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O interesantă competiție sportivă pe Valea Prahovei
Asociația sportivă Răsăritul din Brașov a luat fru

moasa inițiativă de a organiza o competiție sportivă 
de amploare, dotată cu „Cupa Răsăritul". La această 
întrecere, organizată între între
prinderile aparținînd Direcției ge
nerale de materiale refractare, au 
participat sportivii asociațiilor 
Vulturul-Comarnic, Muncitorul- 
Cristian, Pleașa-Ploiești, Șamota- 
Azuga și Răsăritul-Brașov.

Concursurile au avut loc recent .
din Comarnic și au avut darul să scoată în evidență 
gradul de dezvoltare a activității sportive în între
prinderile participante la competiție.

în urma disputării partidelor clasamentul arată

INIȚIATIVE

pe baza sportivă

astfel : fotbal 1. Vullurul-Comamic, 2. Pleașa-Ploiești, 
3. Răsăritul Brașov ; tenis 1. Muncitorul-Oristian, 2. 
Vulturul-Comarnic, 3. Pleașa-Ploiești ; volei 1. Mun- 

____________  citoruI-Cristian, 2. Pleașa-Ploiești, 
3. Vulturul-Comarnic; popice 1. 
Răsăritul-Eirașov, 2. Vulturul - Co
marnic, 3. Pleașa-Ploiești.

Cupa oferită de organizatori a 
fost cîștigată de asociația sportivă

Vulturul-Comarnic. Pe locul II s-a clasat asociația 
sportivă Muncitorul-Cristian.

Viitoarea ediție a competiției va fi organizată anul 
viitor de către asociația sportivă Muncitorul-Cristian.

ION MEDEȘAN-coresp.

Spartachiada de vară a tineretului

Finala interraională de la Alexandria
Peste 800 de tineri din raioanele Zim

nicea, Turnu Măgurele, Roșiori de 
Vede și Alexandria și-au dat întîlnire 
duminica trecută pe stadionul Pro
gresul din localitate, pentru a desemna 
pe acei care îi vor reprezenta în în
trecerea finală, pe regiunea București, în 
cadrul Spartachiadei de vară a tinere
tului, dotată cu „Cupa Agriculturii*.

Aproape 3000 de spectatori, mulți 
dintre ei colectiviști din comunele și 
satele de unde erau participanții, au 
urmărit cu mult interes concursurile, 
unele dintre ele fiind deosebit de dispu
tate.

Dintre sportivii care s-au calificat 
pentru etapa regională, care va avea 
loc în București, amintim pe: D. Nicolae
— 100 m (raionul Roșiori); A. Dumitru
— 800 m (Alexandria): N. Marin — 
cros (Roșiori); Stela Buică — sări
tură în lungime (Alexandria); Elisabeta 
Dănescu — 800 m (Alexandria); S. 
Nicolae, FI. Țone — trîntă (Alexandria); 
Gherghina Stroe — ciclism (Tr. Măgu
rele); 1. Baboi — tir (Alexandria); 
„Avîntul" Băduleasa-oină (Tr. Măgu
rele); „Valea Dunării" Petroșani — 
handbal, fete și băieți (Zimnicea); „Vic
toria" S.M.T. Rîioasa — fotbal (Tr. 
Măgurele).

STAN CRISTEA-coresp.

Gimnastele de la Școala de 8 ani din
Zimnicea execuți nd o „piramidă"

Foto: N. Guran

Pe urinele materialelor 
publicate

0 „călătorie* pe urmele unor ma
teriale critice nc-a prilejuit consta
tarea că o serie de organe și organi
zații ale UCFS, întreprinderi și insti
tuții acordă atenția cuvenită spriji
nului primit din partea ziarului.

Iată, de pildă, un fragment din răs
punsul consiliului regional al UCFS 
Banat, la articolul intitulat „Anga
jamente uitate" apărut în nr. 4267 
din 6 iulie 1963:

„Lipsurile semnalate în articol sint 
adevărate. Dacă pe linia participării 
la concursurile de atletism s-au obținut
rezultate bune, nu același lucru îl 
putem spune despre performanțele în
registrate. în această privință comisia 
regională de specialitate ta face o ana-
Uză a felului cum au muncit antrenorii 
pentru creșterea performanțelor. în ve
derea depistării elementelor talentate, 
C.S.O. Timișoara, C.S.S. Banatul și ce
lelalte cluburi și asociații sportive de pe 
teritoriul regiunii noastre vor organiza 
concursuri rezervate copiilor. Fetele și 
băieții dotați cu calități vor fi selecțio
nați și grunați la centrul de antrena
ment care va lua ființă la 1 septembrie 
1963 sub conducerea unor instructori 
price puți".

Operativitate în luarea măsurilor a 
dovedit și consiliul asociației sportive 
Avîntul din Curtea de Argeș: „In urma 
criticilor aduse la „Lovitura de pe
deapsă" vă informăm că s-a interzis in
trarea posesorilor de motociclete în in
cinta buzei sportive. Pentru motocii'liști

vom amenaja un teren special de an
trenament, iar baza sportivă va fi folo
sită în viitor numai pentru organizarea 
întrecerilor de atletism, fotbal și alte 
discipline pentru care a fost construită".

I.C.A.B. — sesizîndu-se de articolul 
„Sportul... strict interzis", ne-a răspuns 
că „nisipul de pe plajă a fost dat la 
ciur și în fiecare zi este curățat de 
pietrele pe care copiii jucîndu-se le aduc 
pe plajă. în legătură cu brădișul de pe 
lac, s-au format echipe care se ocupă 
în permanență de înlăturarea acestor 
plante".

Conștientă de răspunderea ce îi revine, 
conducerea clubului Steaua ne-a răspuns, 
printre altele, că: „articolul „Handbaliștii 
noștri pot da mai mult" a constituit un 
bun prilej de analiză a activității depuse 
de echipa Steaua în sezonul competlțio- 
nal 1962—1963. Componenții formației 
noastre sînt ferm hotărîți să contribuie 
la menținerea prestigiului handbalului 
romînesc pe plan internațional și vă 
asigură că vor munci cu rîvnă pentru 
ridicarea continuă a măiestriei lor spor
tive. O atenție deosebită vom acorda 
pregătirii jucătorilor selecționați în lotul 
republican".

Cele mai multe asociații sportive, clu
buri, întreprinderi etc. n-au întîrziat să 
ia poziție la sesizările ziarului. Din pă
cate însă, mai sînt și critici în coloanei 
ziarului nostru rămase fără răspuns. 
Sîntem și astăzi în așteptarea răspunsu
rilor consiliului regional UCFS Dobro- 
gea, cluburilor Rapid București, C.S.M.S. 
Iași, întreprinderii comunale Brașov ș.a. 
Și, de vreme ce nu am primit nici o 
veste, se pare că tovarășii vizați nu au 
luat nici măsurile necesare pentru re
medierea deficiențelor semnalate. Așa 
să fie ?

In întrecere, pe terenurile de sport
Răsfoind gazetele de uzină

„FinaZuZ meciului a Jost dramatic! 
Ploua, dar eu nici nu m-am clintit 
din tribuna stadionului „Timpuri noi“. 
Cit de puternice au jost aplauzele 
adresate campionilor Capitalei la jot- 
bat! Ecoul lor parcă dăinuie și acum..."

Și cronicarul sportiv al gazetei de 
uzină „Flacăra roșie” continua : „A- 
plauzele noastre se adresează, pe a- 
ceastă cale, deopotrivă jucătorilor și 
celor doi antrenori Iile Savu și San
du Frățilă, care au luptat — fie-mi 
permisă expresia — pentru marca 
jabricii, așa cum majoritatea dintre 
ei o jac și pe locul de producție. 
Dreptul de a juca in „C” obligă".

Inflăcăratul reporter încheia : „In 
ceea ce ne privește sintem dispuși 
ca exact peste un an, la aceeași ru
brică, să inserăm je.icitările noastre 
tub titlul „Și acum in B”.

în uzinele și fabricile din țara 
noastră există nenumărați prieteni ai 
aportului. Despre activitatea lor am 
aflat lucruri interesante, răsfoind pa
ginile gazetelor de uzină, în care ru
bricile de sport ocupă un loc de 
seamă.

...„Viața uzinei”, organ al comite
tului de partid și al comitetului sin
dicatului uzinelor „23 August", pu
blică numeroase articole și corespon
dențe sportive. Printre altele, dinlr-o 
știre aflăm că peste 500 de mun
citori ai uzinei au participat la o 
reușită excursie la pădurea Brănești. 
O altă știre ne relatează faptul că 
timp de aproape două ore, 32 de 
echipe turistice și-au disputat întî- 
ietatea intr-un reușit concurs de o- 
rientare. întrecerea a fost cîștigată 
de echipa Titanii II. De asemenea 
și la uzina Vulcan turismul are mulți 
prieteni. Acest lucru îl oglindește 
gazeta de uzină „Metalurgistul" din 
Capitală. Reportajul „Drumeție pe 
Valea Prahovei" subliniază pasiunea 
«netalusrgiștilor pentru excursii și tu
rism, dorința lor de a cunoaște fru
musețile patriei.

Producția și sportul fac casă bună 
fi la Fabrica de rulmenți din Bîrlad. 
Acest fapt este dovedit cu exemple 
«concludente de gazeta „Rulmentul”. 
Muncitorii din această fabrică obțin
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succese importante nu numai în în
trecerea socialistă, ci și în sport. De 
pildă, echipa de volei Rulmentul din 
campionatul regional a cîștigat de 
cinci ori întilnirea cu echipa „Unirea” 
Negrești.

Rectificatorul Horișcă Vasile și re- 
glorul Ion Dorobăț au hotărît să-și 
petreacă concediul pe... biciclete. 
Exceptind zilele de popas, traseul 
Tecuci-Mărășești, Onești, Tg. Secu- 
tesc, Brașov și retur a durat șase 
zile. 1017 km pe bicicletă ! Din fie
care număr al gazetei „Rulmentul” 
nu lipsesc știrile care oglindesc dra
gostea pentru sport a muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor, însufleți
rea cu care participă în timpul liber 
la întrecerile sportive.

Ziarul „Tractorul" își informează 
cititorii că și constructorii din Bra
șov sînt prieteni nedespărțiți ai spor
tului. Nu a trecut mult timp de 
cînd un grup de muncitori s-a re
întors dintr-o minunată excursie pe 
Dunăre cu motonava Oltenița. Cu 
prilejul acestei excursii ei au parti
cipat la un concurs „Cine știe ciș- 
tigă" cu tema : „Să cunoaștem Du
nărea", care a fost cîștigat de mun
citorul Ștefan Croitoru.

Și in alte gazete de uzină sporti
vilor fruntași li se rezervă un loc 
de cinste. Intr-unui din ultimele nu
mere, gazeta „Bumbacul” din Ca
pitală publică fotografia a doi tineri 
sportivi. Filatoarea Ema Kadar, de 
la secția ring, practică atletismul 
doar de doi ani. Ea se pregătește 
cu multă seriozitate pentru proba de 
400 m plat. Despre celălalt atlet, 
Dan Dumitrașcu, se arată că se nu
mără printre cei mai sirguincioși spor
tivi din fabrică, fiind cotat ca unul 
dintre speranțele asociației.

★

în paginile gazetelor de uzină am 
găsit multe, multe articole dedicate 
sportului. Cu ajutorul lor am făcut 
cunoștință cu numeroși muncitori, 
tehnicieni și ingineri din fabrici și 
uzine care participă cu pasiune la 
întrecerile sportive. Cei mai apro- 
piați comentatori ai succeselor de pe 
terenurile de sport — redactorii ga
zetelor de uzină — scriu zi de zi 
despre acei care, după orele de pro
ducție, se întilnesc pe stadioane, oțe- 
lindu-și trupurile în întreceri pasio
nante, prietenești.

PETRE GHEORGHIU

(Urmare din pag. 1)

al asociației figai- 
și atragerea fete- 
practicarea acestui 
Au devenit țradi- 

unele întâlniri

treabă la cimp, baza 
sportivă din Stoicănești 
nu cunoaște odihnă. în
treceri oficiale (Sparta- 
chiadă, campionate raio
nale, campionatul aso
ciației sportive, competi
ții organizate in cinstea 
unor zile festive) precum 
și partide amicale, cu e- 
cbipele din comunele în
vecinate sau cele dintre 
brigăzi, la fotbal, volei, 
popice, oină, atletism, 
gimnastică, handbal si 
chiar baschet sînt frec
vente aci. Baza sportivă 
are un teren regulamen
tar de baschet iar jucă
tori există și pentru... 
zece echipe. In actuala e- 
diție a Spartachiadei de 
vară tinerii de la Stoică
nești s-au întrecut și la 
baschet. In planul de 
muncă 
rează 
lor ifn 
sport, 
ționale 
intre brigăzi, cum sint cele de fot
bal între brigăzile IV, VII „cimp" și 
„atelierul mecanic" precum și parti
dele de volei și handbal dintre forma
țiile brigăzilor „zootehnia" și brigăzile 
a VI-a și a VHl-a „cimp".

La diversele acțiuni sportive organi
zate de consiliu! asociației Recolta, 
ea „duminici cultural-sportive", întii- 
niri amicale cu sportivii asociațiilor 
altor comune ctc. brigăzile își dau din 
plin contribuția. Echipele care se în
trec sint sau reprezentative ale aso
ciație* sau a'e brigăzilor. De exemplu, 
la o „duminică sportivă" care s-a 
desfășurat, nu de mnlt, la Stoicănești, 
unele ge-upe sportive au contribuit la 
reușita acestei manifestații sportive 
prezentînd în întreceri echipele lor de 
volei, handbal și oină. La probele 
de sărituri în lungime și înălțime fie
care brigadă era reprezentată de 3—5 
atleți (la încheierea concursului s-a 
alcătuit un clasament —- după rezul
tate și număr de participanți — în 
care pe primele locuri 
atleții din brigăzale „IV câmp" și 
„construcții").

în prezent, Ia Recolta Stoicănești se 
desfășoară campionatul asociației 
sportive. La întrecerile de atletism,
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dspccl de la un concurs de atletism 
baza sportivă din Stoicănești in cadrul 

sportive"

desfășurat pe 
unei „duminici

participă for-
Nnmai la

oină și handbal 
grupelor sportive.

și atletism se întrec cile opt 
rjprezentînd tot atîtea bri-

puțin 
după 
școlii
Piți-
Stoi-

trebuie să

fotbal, 
mațiile 
fotbal 
echipe, 
găzi de muncă ale gospodăriei.

Asociația sportivă Recolta Stoică- 
ne.-ti se mîndrește cu nu mai 
de 460 de sportivi activi, dar 
Cum ne-a declarat directoarea 
din comună, profesoara Tatiana 
goi, anisnatoarea sportului din 
cănești, la acest număr 
adăugăm și cei peste o sută de elevi 
care practică gimnastica, handbalul, 
voleiul, fotbalul, atletismul și oină, 
precum și pe zecile de colectiviști 
care sînt nelipsiți de la noua arenă 
de popice din Stoicănești.

Aceste succese cu oare se mîndrește. 
pe bună direptste, asociația Recolta 
Stoicănești, au putut fi obținute 

storâtă munci: temeinice depusă 
consiliul asociației în colaborare

s-au situat organizația U.T.M., sfatul popular, 
firele didactice etc., precum și condu
cerii permanente de cătire organizația 
de partid și a ajutorului materia] 
primit diâa partea conducerii gospo
dăriei colective.

da
de
cu

ca.

0 interesantă întrecere 
în satul Roma

Recent, Intr-un scurt răgaz după ter
minarea unei zile de muncă pe tarlalele 
colectivei, tinerii din satul Roma, raio
nul Botoșani, s-au întîlnit într-o dispută 
sportivă cu sportivii din satul Doro
banți.

Pe terenul de sport, s-au adunat nu
meroși colectiviști din cele două sate 
învecinate, care au ținut să-și încurajeze 
sportivii.

După ce s-a dat startul la proba dc 
100 m plat, cei prezenți și-au puțyt 
da seama că tinerii atleți din satul Roma 
sînt superiori atleților din Dorobanți. 
Marcel Ciocan de exemplu a reușit să 
se claseze pe primul loc înaintea altor 
4 concurenți, toți din Roma, înregistrînd 
timpul de 12 secunde și 4 zecimi la o 
diferență dc 3 zecimi de secundă de 
concurentul sosit pe locul II, Vasile 
Andriș.

Un număr dc 7 concurenți, dintre 
care 5 reprezcntînd asociația sportivă 
Zorile din satul Roma și 2 de la aso
ciația sportivă Dorobanțul din satul Do
robanți s-au întrecut la proba de arun
carea greutății. Cel mai bun s-a dovedit 
a fi Mihai Cuciurcanu, care a aruncat 
bila de metal — din prima încercare — 
la 8,50 m. apoi la 9,20 in. A fost urmat 
în clasament tot de un sportiv din Roma, 
de Mihai Culidiuc (8,50 m.). Dintre 
oaspeți, cel mai bine s-a clasat la a- 
ccastă probă Gheorghe Cazacu, locul V.

în schimb, meciul de volei dintre cele 
două formații s-a terminat cu victoria 
(3—1) voleibaliștilor din satul Doro
banți.

A. ABRAMOVICI-coresp.
★

Scrisori despre organizarea unor reușite 
.duminici cultural-sportive" și despre ac
tivitatea asociațiilor sportive sătești ne-au 
mai trimis corespondenții noștri voluntari :
N. Todoran (ne-a scris despre manifesta
țiile sportive din comuna Dezmir — reg. 
Cluj); M. Crișan (comunele Cordâreni, Hi- 
lișeu și Brăiești — raionul Dorohoi); G. 
Gheorghiu (com. Bălăci — raionul Urziceni);
O. Avacum (com. Tia Mare, Grâjdibod și 
Orleo — raionul Corabia); T. Bucur (com. 
(Sîntana de Mureș — raionul Tg. Mureș); 
T. Negulescu (raionul Roșiori); R. Schultz 
(raioanele Calafat, Bâilești și Gilort); C. 
Nuțu (corn. Stanița — raionul Roman); A. 
Verba (com. Sanislâu — raionul Cărei); 
A. Axente (corn. Negrilești — raionul Foc
șani); M. Cruceanu (raionul Istria); I. lo- 
noscu (com. Alâmor — raionul Sibiu); I. 
Husașîu (coin. Cucerda — raionul Tîrnă- 
veni); D. Tahozanu (com. Bivolari — raio
nul Iași); St. Constantin (raionul Mizil) șl 
C. Dicu (com. Piatra — raionul Slatina).



La Onești, sportul se dezvoltă 
cu pași siguri

Gimnastica de înviorare pe plajâ.
Consiliul orășenesc UCFS Onești, 

sub conducerea comitetului orășenesc 
de partid și în colaborare cu comi
tetul orășenesc U.T.M., consiliul sin
dical local și alte organizații de 
masă, și-a stabilit — de la inceputul 
anului — obiective precise privind 
dezvoltarea activității sportive în a- 
cest nou și puternic centru indus
trial.

în tot timpul anului am pus un 
accent deosebit pe atragerea de noi 
membri în organizația noastră. Ca 
un rezultat al acestei munci desfă
șurate de consiliile asociațiilor spor
tive, numărul membrilor UCFS a 
crescut cu peste o mie, atingind în 
prezent cifra de 9000.

Tn ceea ce privește creșterea de 
noi cadre, ne-am preocupat de pre
gătirea a 83 de instructori voluntari 
pe ramură de sport și 23 de arbitri.

Ne-am străduit să organizăm cit 
mai multe campionate la care să 
participe un număr mare de formații. 
Astfel, la ora actuală ființează 6 
echipe de fete și băieți (copii) la 
handbal, 6 formații de seniori și 3 
de senioare tot la handbal, 6 echipe 
de popice, 11 de volei (7 masculine 
și 4 feminine), 7 de șah, 10 de fot
bal copii și 13 de fotbal seniori 
ș.a.m.d.

Cu ocazia unor mari competiții de 
mase cum sint „Crosul 1 Mai” și 
„Spartachiada de vară a tineretului” 
au fost mobilizați la startul probelor 
aproape 12 000 de tineri și tinere. 
Vom face tot ce este posibil ca a- 
ceastă cifră să crească substanțial 
cu ocazia edițiilor viitoare. Cu pri
lejul competițiilor de mai sus au 
fost amenajate sau renovate trei te
renuri de handbal, două de volei, 
trei de fotbal etc. De remarcat că 
tinerii sportivi din cadrul asociațiilor 
Cauciucul, Utilajul, Chimia, Progresul, 
Constructorul Borzești și altele au 
prestat aproape 11000 de ore de 
muncă patriotică pentru a înzestra 
Oneștiul cu aceste terenuri spor
tive.

Trebuie să amintim că datorită 
sprijinului acordat de întreprinderea 
I.G.O. și de către Sfatul popular oră
șenesc, s-a amenajat o frumoasă 
sală de antrenament pentru box.

Tot în semestrul I s-a pus accen
tul și pe dezvoltarea turismului spor
tiv în cadrul orașului nostru. Urmă
rind îndeplinirea unui program cit 
mai variat de excursii s-a ajuns ca 
în lunile de primăvară și vară 
să putem susține 70 de acțiuni

VICTORIE PE ULTIMII METRI
După penultima etapă a campio

natului de mare fond, rezervat ju
niorilor, trei cicliști și anume I. Ghi- 
țea, Gh. Suciu și Gh. Radu se aflau — 
în această ordine — în fruntea cla
samentului, pe un interval de nu
mai două secunde. Liderul cursei mai 
avea și alți adversari periculoși : 
ploieșteanul Gh. Moldoveanu, câști
gătorul ediției de anul trecut, era la 
o distanță de 12 secunde, iar brașo
veanul C. Gonțea — dublu campion 
al R.P.R. — „pîndea“ de la mai pu
țin de un minut. Primul loc surîdea 
și altor concurenți, cărora o evadare 
de 2—3 minute (acțiune posibilă în- 
tr-o întrecere de 80 de km) le-ar 
fi adus victoria finală. Deci, ima- 
ginați-vă cît de viu disputată se a- 
nunța ultima etapă* desfășurată joi 
după-amiază intre bornele kilometrice 

Plutonul rulind spre București

turistice, cu o participare de aproape 
8 000 de oameni ai muncii.

Membrii consiliului orășenesc UCFS 
depun, alături de activiștii obștești 
(remarcăm pe tov. Gh. Colibaba, 
I. Ignat, I. Năstase, V. Tămășescu, 
N. Jipa, Gh. Gorun), o muncă sus
ținută pentru dezvoltarea diferitelor 
ramuri - sportive. Ca urmare a acestui 
fapt avem în prezent 53 de secții 
afiliate la federațiile de specialitate 
și peste 900 de sportivi legitimați. 
Unele ramuri sportive ca handbalul, 
voleiul, șahul, radioamatorismul, fot
balul etc. au început să fie îndră
gite de foarte mulți tineri și tinere 
iar rezultatele acestei pasiuni nu au 
întîrziat să se arate. Astfel, sportivii 
noștri au cucerit locul I pe regiune 
la handbal băieți (camp, școlare), la 
șah (individual și pe echipe), la volei 
feminin, la box (categoria semigrea), 
la lupte etc.

Succese frumoase înregistrează și 
asociația sportivă Instalatorul (preșe
dinte — ing. C, Olteanu, secretar — 
A. Lazăr), care a reușit să atragă 
majoritatea covîrșitoare a salariați- 
lor în rindurile membrilor UCFS. 
Aci, în cadrul secțiilor de volei, po
pice, tenis de masă, șah sau fotbal 
un mare număr de constructori duc 
o intensă activitate sportivă. Sub 
îndrumarea permanentă a organiza
ției de bază P.M.R., asociația spor
tivă Instalatorul, în colaborare cu 
organizația U.T.M. și comitetul 
sindical, a reușit să organizeze mun
ca în așa fel incit să se situeze prin
tre asociațiile sportive fruntașe pe 
oraș. Dar și alte asociații sportive 
obțin rezultate frumoase în muncă. 
Dintre acestea evidențiem „Energia” 
— exemplară în organizarea campio
natului asociației și a altor concur
suri sub forme atractive, „Cauciucul”, 
unde s-a inițiat o cupă la handbal 
în 7 ș.a.

Cu toate realizările obținute, con
siliul orășenesc UCFS Onești consi
deră că pe viitor va trebui să mun
cească mai organizat, mai susținut, 
pentru a lichida unele deficiențe din 
activitatea sa, pentru a îndruma la 
timp, în mod eficient, activitatea 
consiliilor asociațiilor sportive din lo
calitate. Astfel, miile de tineri și 
tinere din Onești, orașul care crește 
într-un ritm rapid sub ochii noștri, 
vor avea la dispoziție cele mai bune 
condiții de a face sport.

GHEORGHE GRUNZU
președintele consiliului orășenesc 

UCFS Onești

7-47 de pe șoseaua București-Ploiești 
(varianta Buftea).

Așteptările au fost satisfăcute în 
întregime. Dorința de a obține un loc 
cit mai bun în clasamentul general 
a făcut ca tinerii rutieri să uite de 
oboseala celor aproape 200 km par
curși în etapele precedente, de căl
dura toridă și de lungimea ultimei 
curse. Ei s-au avîntat chiar de la 
plecare în atacuri spectaculoase. Gh. 
Radu, pe care doar două secunde îl 
despărțeau de purtătorul tricoului gal
ben, a încercat împreună cu C. Ivan 
și I. Ignat să se detașeze Pe primii 
kilometri, dar plutonul le-a anihilat 
tentativa de evadare. Sprintul de la 
Buftea este cîștigat de Gh. Moldo
veanu, care și el a încercat să se 
desprindă de pluton, dar nu a reu
șit. în continuare, cicliștii ploieșteni 
și brașoveni inițiază, rînd pe rînd

Stațiunile balneare de pe litoral 
sau de la munte cunosc, de la un 
an la altul, o afluență tot mai mate 
de vizitatori. Zeci de mii de oameni 
ai muncii, din toate colțurile țării, 
vin în aceste stațiuni ca să-și refacă 
sănătatea sau să se odihnească. No
țiunea de odihnă s-a schimbat însă 
vizibil in ultimii ani. Tot mal nu
meroși sint vizitatorii din stațiuni 
care au înțeles că odihnă nu înseamnă 
numai un. .. somn bun, o „baie de 
soare” sau de nămol, ci că, toate 
acestea, pentru a avea efectul dorit, 
trebuie neapărat îmbinate și cu o ac
tivitate fizică bine organizată. Iar 
condițiile de pe litoral sînt, intr- 
adevăr, foarte bune pentru practica
rea exeroițiilor fizice, cunoscînd că 
acestea contribuie la întărirea sănă
tății, forța mușchilor crește, respira
ția devine mai profundă și mai com
pletă, cutia toracică mai mobilă. In 
același timp se atenuează senzațiile 
de oboseală. Intr-un cuvînt, exerci
țiile fizice practicate cu conștiincio
zitate și judicios aplicate, in raport 
eu particularitățile de vîrstă și de 
sex, au efecte multilaterale asupra 
organismului.

Printre formele cele mai repre
zentative de practicare a exercițiilor 
fizice pe litoral, se poate număra gim
nastica de înviorare, practicarea in
dividuală a exercițiilor fizice și mai 
multe ori în timpul zilei, activitatea 
la porticurile de gimnastică de pe 
plajă, luptele sub formă de jocuri 
distractive, jocuri cu mingea de vo

acțiuni. Alergătorii din grosul plu
tonului își apără însă cu dirzenie șan
sele. Totuși, se pedalează într-un ritm 
susținut : pînă la întoarcere, acul de 
kilometraj al mașinilor însoțitoare a 
vibrat aproape în permanență în 
dreptul lui 40. în drum spre Bucu
rești au loc noi tentative de eva
dare, dintre care cea mai interesan
tă este inițiată, după Buftea, de pur
tătorul tricoului galben, Ion Ghițea. 
El a luat cursa pe cont propriu, 
a pedalat mulți kilometri în forță 
și s-a detașat simțitor, lăsînd — la un 
moment dat —impresia că va cîștiga 
distanțat. Dar cu toate că mai erau pu
țini kilometri pînă la sosire, adver
sarii lui nu au renunțat la luptă. Ei 
au organizat o îndrăcită „morișcă” în 
urmărirea fugarului și astfel asistăm, 
ca și la capătul celorlalte etape, la un 
finiș în bloc. „Cine va învinge: Ghi
țea, Radu, Suciu sau Moldoveanu?” 
era întrebarea care se punea pe ul
timii metri, lucru rar întîlnit în- 
tr-o cursă de lung kilometraj. Ori
care din cei 4 ar fi cîștigat, cu bo
nificația de 30 de secunde acordată 
primului sosit ar fi devenit și cam
pion de mare fond. Și acest lucru 
l-a reușit Gh. Radu, care — confir- 
mînd calitățile de bun sprinter — 
trece primul linia de sosire cu 
2 h 07:05 (80 km), urmat — în același 
timp — de A. Petrescu, C. Gonțea, 
Gh. Moldoveanu, Tr. Iancu, Gh. Su
ciu etc.

Clasament general: 1. GH. RADU 
(Olimpia București) 7 h 13:23; 2. 
I. Ghițea (Olimpia București) 7 h 
13:51; 3. Gh. Suciu (Torpedo Bra
șov) 7 h 13:52; 4. Gh. Moldoveanu 
(Voința Ploiești) 7 h 14:03; 5. C. Gon
țea (Torpedo Brașov) 7 h 14:46; 6. 
C. Ivan (Dinamo) 7 h 15:07.

TR. IOANIȚESCU 

lei. jocuri cu mingea în apă, alergări 
/•e nisipul plajei (100—200 m), înot 
etc.

In acest articol mă voi referi cu 
precădere la una din formele colec
tive de practicare a exercițiilor fi
zice : gimnastica de înviorare. A- 
ceastă formă a educației fizice re
prezintă o punte de trecere de Ia 
odihna din timpul somnului de 
noapte, la activitatea obișnuită din

Au cuvîntul specialiștii
timpul zilei, avind atît un rol igie
nic cît și unul curativ. Organizarea 
gimnasticii de înviorare pe plajă a 
fost primită cu mare interes de miile 
de vizitatori. încă din prima zi, pro
gramul efectuat în stațiunile Efoiie- 
Sud, Nord și Mangalia a avut un ră
sunet pozitiv in mijlocul unui mare 
număr de oameni ai muncii, tineri și 
vîrstrâci, aflați pe plajă. Aproape 
aceiași oameni au putut fi văzuți și 
în zilele următoare. Ideea de a prac
tica zilnic exerciții fizice a început 
să devină o adevărată deprindere.

Cum s-a procedat ? Pe baza unei 
judicioase colaborări dintre organele

La „Argeșul"—Comuna 30 Decembrie

CAMPIONATUL ASOCIAȚIEI SPORTIVE LA ORDINEA ZILEI
In aceste zile, membrii asociației 

sportive Argeșul a Combinatului agro- 
alinicntar din comuna 30 Decembrie, re
giunea București, desfășoară o activi
tate deosebit de bogată. După pasio
nantele întreceri din cadrul Spartacliiadei 
de vară a tineretului, acum, la ordinea 
zilei se află campionatul asociației 
sportive.

In această direcție, planul de acțiu
ne al consiliului asociației sportive este 
cît se poate de edificator. El urmărește 
angrenarea tuturor celor 400 de mem
bri ai asociației sportive Argeșul în in- 
treceri de atletism, notație, șah, tenis 
de masă, hallere, volei și fotbal.

Unele întreceri au și început. Cele de 
volei și fotbal, de pildă, la care par
ticipă toate reprezentativele de secții 
de producție De asemenea, la clubul 
asociației sportive sînt prezenți zilnic, 
după orele de muncă, numeroși tineri, 
iubitori ai șahului și ai tenisului de 
masă. Cele 18 garnituri de șalt sînt so
licitate din plin, ca și masa de tenis 
care — pînă seara tîrziu — nu cunoașt» 
odihna...

Alte două ramuri sportive sînt în 
așteptarea primilor concurenți. Este 
vorba, în primul rînd, de un sport aflat 
în actualitate, natația. Concursurile vor 
fi organizate pe unul din brațele Ar
geșului, pe care s-au și făcut unele a- 
menajări. La întrecerile de natație, con
siliul asociației sportive a primit ce
reri de înscriere din partea marii majo
rități a membrilor.

Vorbind de această ramură sportivă, 
trebuie să evidențiem o frumoasă iniția
tivă: organizarea unui curs de inițiere, 
in comun cu consiliul asociației spor
tive „Libertatea” a G.A.C. 30 Decelibrie, 
adresat in special copiilor. Acest curs 
va funcționa pînă la începutul lunii vi
itoare, sub îndrumarea unor instructori 
sportivi voluntari de specialitate.

In ce privește concursurile atletice, 
acestea sînt programate pe terenul din 
comună. La probele de alergări, sărituri 
și aruncări s-au înscris 65 de tineri atlcți 
— 53 de băieți și 12 fete.

Paralel cu întrecerile din cadrul cam
pionatului pe asociație se fac intense 
pregătiri — cu sprijinul clubului raio
nal Unirea (prin instructorul Vasile Nui- 
că) și în colaborare cu Căminul cul
tural „Flacăra11 — în vederea organizării 
unei „duminici cultural-sportive", a cin- 
cea din acest an. Pregătirile sînt des
tul de avansate. A fost întocmit pro

UCFS și Clubul central cultural a* 
stațiunii Eforic-Sud, s-au luat mă
suri de popularizare a necesității 
practicării exercițiilor fizice pe plajă»! 
folosindu-se pentru aceasta stația do! 
radioflcare, afișajul. S-au imprimat 
pe bandă de magnetofon programe do 
exerciții fizice grefate pe un fond 
muzical cit mai plăcut și s-au pregătit! 
instructori voluntari pentru conduce
rea practică a exeroițiilor în divers* 
puncte ale plajei.

Astfel, în fiecare dimineață, la ora 
7,35 în stațiunile Eforie-Sud, Nord șl 
Mangalia, după un program muzical 
pregătitor, se poate auzi vocea crai
nicului de la stația de radioficaro 
transmițând programul de exerciții' 
fizice. Pe plajă, ca la un semnal, se 
poate observa din loc in loc un nu
măr de instructori voluntari urmați 
de o mulțime de oameni care execută» 
în grupe mai mari sau mai mici, pro
gramul de gimnastică. Mișcările sînt 
executate vioi, ceea ce are ca efect 
pe lingă influența favorabilă asupra* 
sănătății și crearea unei bune dis< 
poziții generale.

ELENA TOMA 
prof, metodist

gramul acțiunilor sportive, care cuprindă, 
întreceri de atletism, fotbal, șah, tenis! 
de masă, volei și ciclism. (In comuni! 
există mulți posesori de biciclete). Ia 
același scop au fost invitate o seri» 
de echipe sătești din comunele înve
cinate—Copăecni. Dărăști, Jilava, Adu- 
nații Copăecni etc.

Așadar, activitatea tinerilor sportivii 
din asociația sportivă „Argeșul" 30 De-j 
cembrie se desfășoară într-un ritm su»-ț 
ținut, cu frumoase rezultate.

De semnalat, totuși, și o latură cri
tică: consiliul asociației sportive, „Ar
geșul" a lăsat spre rezolvare toate 
problemele organizatorice pe seama unui 
singur om, a secretarului... Astfel, to
varășul M. Opreanu se ocupă de redac
tarea planurilor de muncă, de evidența 
și păstrarea materialului și echipamen
tului sportiv, de încasarea cotizațiilor 
(unde s ar putea realiza mai mult...), do 
programarea întilnirilor din cadrul cam
pionatului pe asociație. Și aceasta, a- 
proape de la începutul anului. Este o 
stare de lucruri nelalocul ei și car* 
se impune a fi grabnic îndreptată !

TIBERIU STAMA

S DE MASĂ

Cîștigâtorii 
„Cupei Pasteur"

Competiția de tenis de masă dotată 
cu „Cupa Pasteur" și deschisă copiilor 
și juniorilor din Capitală, s-a înche
iat cu următoarele rezultate finale 5 
simplu fete: Doina Zaharia (Unirea) — 
Constanța Dinu (Bere Grivița) 2—05 
simplu băieți, cat. pînă Ia 14 ani: Du
mitru Mirea (Pasteur) — Iosif Kollo 
(Voința) 2—0; simplu băieți, cat. 14— 
17 ani: Tudor Pavel (Progresul) —« 
Gelu Păun (Progresul) 2—0.

Pe lingă aceștia s-au mai evidențiat 
și Ion Iulian (Progresul), I. Colcer 
(Bere Grivița), Kanovits, Geambașu și 
Manea (Pasteur).
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Achita (CI. sp. se. Cluj) 
11:05 0; 3. Fr. Sving (S.S.E. 
Galați) 12:04,5; 200 m mixt: 
1 Cornel Georgescu 
(Steaua) 2:38.2 (cea mai 
bună performanță înregis
trată la această probă); 2. 
Constantin Georgescu (Di
namo) 2:45,6; 3. I. Colța
(Olimpia Reșița) 2:46,3; 
4X100 m mixt: 1. S.S.E. Ti
mișoara (Petri, Zerie, Cos
te, Eilhardt) 5:04,6.

JUNIOARE CATEGORIA 
: 20<i m mixt : 1. Eva

Nagv (Harghita Tg. Mureș) 
3:08.5; 2. Mihaela Tărnău- 
ceanu (CI. sp. sc. Buc.) 
3:12,3; 3. Smaranda Lupu- 
țiu (S.S.E. Arad) 3:26 5; 
100 m spate : 1. AncaJTro- 
hani (CI. 
1:18,1; 2.
cu (CI.
1:21,8; 3.
sp. sc. Cluj) 1:27,8; 100 m 
bras : 1. Maria Klosz (Har
ghita) 1:27,4; 2. Smaranda 
Lupuțiu 1:33,4.

sp. sc. Buc.)
Monica Dimes- 
sp. sc. Buc.) 

Eva Rethi (CI.

Cristina Balaban (Dinamo), principala favorită în pro
bele de liber

Foto: T. Chioreanu

JUNIOARE CATEGORIA 
A li-A : 200 m mixt : 1. 
Cristina Balaban (Dinamo) 
2:53,4; 2. Gabriela Tărnău- 
ceanu (CI. sp. sc. Buc.) 
3:02.6; 3. Agneta Sterner
(CI. sp. sc. Buc.) 3:13,0; 
100 m spate : 1. Eva Naf
tali (Harghita) 
Dana 
1:28.1;
(Olimpia Reșița) 1:29,0; 100

1:25,8; 2,
Tomov (Steaua)
2. Heidi Waltz

Deși a lost Învinsă fie selecționata Cluj,

Echipa București I conduce
în „Cupa Federației" la polo

Miercuri a început la Cluj returul „Cupei 
Federației" la polo, competiție la care par
ticipă selecționatele legiunilor Cluj, Cri
șana, Banat, Muieș-Autonomă Maghiară și 
reprezentativele de seniori și de juniori ale 
orașului București. Iată rezultatele înregis
trate în primele două zile și cîteva amă
nunte :

București I — Muieș-Autonomă Maghiară 
6—1 (0—0, 3—0, 2—0, 1—1). Au marcat : 
Marinescu (3), Ghidali (2), Mîu pentru Bucu
rești I și ’
Maghiară.

Cluj — _ ,__
2—1). Clujenii s-au impus de la începui 
printr-un joc în viteză și după trei minute 
scorul era 3—0. Au marcat: Daroczi (3), 
Zete (1), Kociș (3), Kacso pentiu Cluj și 
Muth (2) pentiu Crișana.

București II — Banat 4—3 (1—1, 2—1, 1—1, 
»-U). Mai rapizi și mai insistențl, bucureș- 
tenii au cîștigat pe merit. Au marcat: Bă- 
jenaru (3) și Dumitrescu pentru București H, 
Unc, Laszlo și Chicin pentru Banat.

Cluj — București I 3—2 (0—0, 2—1, 1—1. 
0—0). După o partidă deosebit de dispu
tată, presărată cu multe faze spectaculoa
se, clujenii au obținut o meritată victorie în 
fața primei selecționate a Capitalei, neîn
vinsă pînă la acest meci. Au marcat: Da- 
roezi (3) pentru Cluj, Mîu șl Ghidali pentru 
București I.

București II — Mureș-Autonomâ Maghia- 
«â 5—0 (î—0. 2—0, 1—0, 1—0). Au marcat: 
Zamlirescu (2), Lazâr, Păun și Băjenaru.

Crișana — Banal 6—4 (0—2, 1—0, 1—1. 
4—1). Au marcat: Hegiesi (4), Mutis (2) pen
tru Crișana, Laszlo (2), Chicin și Selba pen
tiu Banat.

Simon pentiu Muieș-Autonomă

Crișana S—2 (3—0. 2—1, 1—0.

A fost stabilit programul 
Concursului internațional 

din Capitală
F. R. Natație a stabilit următorul 

Vrogram de desfășurare a Concursu
lui international de înot și sărituri 
ai R, P. Romine, care va avea loc 
in zilele de 17—18 august, la ștrandul 
Tineretului din Capitală; S1MBĂTA 
ORA 10: sărituri de la trambulină 
bărbați (preliminarii), ORA 17: să
rituri de la platformă femei (pre
liminarii), sărituri de la trambu.ină
bărbați (finala), platformă femei (fl
■nala) ORA 19,30; 200 m bras it),
400 m liber (b), 100 m liber (f),
200 m spate (b), 100 m spate (f),
400 m mixt (b), 400 m mixt (f)
4 X 200 m liber (b), 4 X 100 m li-
ber (f) ; DUMINICA ORA 10: sări-
turi de la platformă bărbați (preli
minarii partea I), trambulină femei 
(preliminarii), ORA 17: sărituri de 
la platformă bărbați (partea a 11-a), 
sărituri de la trambulină femei (fi
nala), sărituri de la platformă bărbați 
(finala), ORA 19,30: 100 m 
400 m liber (f), 200 m bras 
fluture (f), 200 m fluture 
100 m mixt (f), 1500 m 
4 X 100 m mixt (b), 4 X 
b-er (b).

Primii oaspeți, sportivii din Austria 
și din R. D. Germană, vor sosi in 
Capitală joi 15 august.

m bras : 1. Zoe Reznicenco (CI. sp. sc. 
Buc.) 1:22,3 — nou record republican 
de senioare și junioare categoria I și 
a Il-a (v.r.: aceeași înotătoare 1:22,8); 
2. Mariana Pastor (Harghita) 1:30,5 3. 
Mariana Marin

★

continuă
program:

Campionatele 
după următorul 
LA ORA 9,30 SERII LA: 100 m flutu
re (f), 400 m liber (b), 400 m liber (f), 
100 m fluture (b), 100 m spate (b), 
100 m bras (b), 4x100 m mixt (f), 
4x100 m liber (b); DE LA ORA 19,30 
FINALE LA: 100 m liber (b), 100 m 
liber (f), 200 m bras (f), 200 m 
fluture (b), 200 m bras (b), 4x100 in 
liber (f), 4x200 m liber (b); DUMI
NICA ORA 17 FINALE LA: 100 M 
FLUTURE (f), 400 m liber (b), 400 m 
liber (f), 100 m fluture (b), 100 ia 
spate (b), 4x100 m mixt (f), 4x100 im 
liber (b),

(S.S.E. 2 Buc.) 1:31,4.

P. Bul-

Snagov, 
republi-

— Oltenița
,,__„ ____ ,Cupa xegfa-
— 50 km contratimp pe echipe

0!N CAPITALA

azi și mîine 
SIMBATA DE

BASCHET : Terenul Știința (str. V. 
Pîrvan), de la ora 18,30: turneu inter
national de juniori: R. P. Polonă —■ 
U.R.S.S. și R. P. Romînă — R. 
garia.

CANOTAJ ACADEMIC : Lacul 
ora 10 : finalele campionatului 
can de juniori.

CICLISM : șos. București — 
km. 13, de la ora 16.45: “
nilor" • -1 —-----
(tineri alergători).

FOTBAL : Stadionul Republicii, ora 
16.45: meci intre două selecționate de 
juniori; ora 18.15: Rapid — Petrolul; 
ora 20.15: Dinamo București — Steaua 
(meciuri amicale).

NATAȚIE : Știandul Tineretului, de la 
orele 9.30 și 19.30: campionatele repu
blicane de înot pentru juniori și juni
oare.

București Ploiești
km. 7, de la oia 9.15: 
— 100 km. cu plecare

MI1NE

CICLISM : Șos.
(varianta Bultea)
„Cupa regiunilor*’ 
în bloc (pentru tineri alergători).

Teien Știința (sti. V. Pîx- 
oia 18.30, turneu interna

țional de juniori: R. P. Bulgaria — 
11. P. Polonă și R. P. Romînă — U.R.S.S.

BASCHET : 
van), de la

NATAȚIE : Ștrandul Tineretului, de la 
ora 17: campionatele republicane de 
înot pentru juniori și junioare.

LA CLUJSARBATOARE ATLETICA
(Urmare din pag. 1)

200 METBI

49,5*
49,6
49,9

Ion Osoianu (Din. Buc.) 
Horst Schmidt 
Raimund Wolf

LUNGIME
(Steaua) 
(Steaua)

După șapte etape, în clasament conduce 
echipa București I cu 12 puncte, urmată de 
București II cu 11 p. Cluj 10 p, Crișana 7 p, 
Banat 2 p și Muieș-Autonomă Maghiară 0 p. 
întrecerile se încheie duminică.

ȘT. TAMAȘ — coresp.

Atleții americani
CLUJ 9 (prin telefon de la trimisul 

nostru special). Așa 
nunțat, la întrecerile 
publican al seniorilor 
ticipă ca invitați și o 
S.U.A.

Sportivii americani 
în București, iar 
călătoria spre orașul campionatelor. Dl. 
Herschel Schmidt, conducătorul delegației 
și fostul antrenor al campionului olim-

cum am mai a- 
campîonatului re- 
din acest an par- 
serie de atleti din

au sosit 
azi și-au

joi scara 
continuat

21.5
21.5
21,8
21,9
22,0
22,4
22,4
22,4
22.4
22.5

48,6
48,8
49,2
49,2
49,2
49,2*

au

(Din. Buc.)Valeriu Jurcă .
Gh. Zamîirescu (Steaua)
Aurel Stamatescu (Steaua) 
Dorel Comșa (Din. Brașov)
Mircea Zahaichievici (Din. Buc.) 
Vasile Midvighi (Suceava)
Stan Nițu (Din. Buc.)
Elod Kineses (Steaua)
Septimiu Todea (Știința Buc.) 
Raimund Wolf (Steaua)

480 METRI

Iosii Ferentz (Steaua)
Stan Nițu (Din. Buc.)
Septimiu Todea (Știința Buc.)
Mircea Zahaichievici (Din. Buc.) 
Gh. Zamlirescu (Steaua)
Horia Stef (CSO Craiova)

sosit la Cluj

3:42,9
3:44,6
3:54,0
3:55,7
3'56,7
3:58,2 
4:58,3* 
3:59,3*
3:59,8 
4:00,0

800 METBI

Zoltan Vamoș (Din. Buc.) 
Gh. Plăcintaru (Știința Cluj) 
C-tin Bloțiu (Rapid Buc.) 
Ștefan Mihaly (Din. Buc.) 
St. Beregszaszi (Din. Buc.) 
Gheorghe Ene (CSS Buc.) 
Nicolae Mira (Prog. Buc.) 
Horst Schmidt (Steaua) 
Francisc Baban (Șt. Cluj) 
C-tin Perju (CSS Timiș.)

1 500 METRI

Zoltan Vamoș (Din. Buc.) 
Andrei Barabaș (Din. Buc.) 
Ion Dăndărău (Prahova PI.) 
Ștefan Mihaly (Din. Buc.) 
Tadeus Strzelbiscki (Rapid Buc.) 
Ovidiu Lupu (Steaua) 
Ion Căpraru (CSM Cluj) 
Cornel Tatu (CSS Buc.) 
Nicolae Mustață (Din. I 
Vasile Ciociu

5 000 METRI

Buc.)

în- 
ad-

„După atitea concursuri susținute, 
tr-un scurt interval de timp și cu 
versuri foarte puternici, cu deplasări 
lungi pe care le-am efectuat, ne simțim 
puțin obosiți. Oricum, vom face Insă 
totul pentru ca în întrecerea cu atleții ro- 
mîni să realizăm rezultate bune. îmi pare 
însă rău că în proba de 3 000 m ob
stacole, nu~l voi întîlni pe valorosul 
dvs. atlet, Zoltan Vamoș, despre care 
am auzit multe lucruri faimoase. Dar,

14:02,4 
14:16,4 
14:28,6 
14:31,6 
14:39,0 
14:59,0 
15:18,8 
15:25,6 
15:34,6 
15:35,8

29:48,8
30:07,2
32:04,2
32:04,8
32:11,0
33:11,6
33:16,0
33:33,4

Atleții americani văzu ți de Neagu F~ ’
Jena Krach (5 000 m), Emberger, Moon, Sadler, Herschel 

Ronn Ziun, Freen și Pat Traynor

Rădulescu la sosirea pe aeroport. De la stingă: 
, ____ I Schmidt (conducător),

Buc.)Andrei Barabaș (Din.
Ovidiu Lupu (Steaua) 
Nicolae Mustață (Din.
C-tin Grecescu (Din. Buc.) 
Ion Dăndărău (Prahova PI.) 
Victor Caramihai (Unirea Buc.) 
Vasile Weiss (Din. Buc.) 
Mircea Spudercă (Steaua)
Vasile Florea (Laminorul Roman) 
Victor Popa (CSO Timiș.)

10 000 METRI

Buc.)

Ovidiu Lupu (Steaua)
C-tin Grecescu (Din. Buc.) 
Toma Voicu (Rapid Buc.) 
Nicolae Siminoiu (Rapid Buc.
Vasile Weiss (Din. Buc.)
Alex. Amăutu (Met. Buc.) 
Vasile Puiuleț (Prahova PI.) 
Mircea Nichita (Din. Buc.)

3 000 M OBSTACOLE

'•)

liber (b). 
(b), 100 m 
(b), 4 X 
liber (b), 
100 m U-

pic Ch. Dumas, ne-a prezentat pe cei 
7 atleți cu care a venit în Romînia. la- 
tă-i : John Moon (100 ni plat —- 10,2 
200 m — 20,6), Ray Sadler (400 m — 

“ ~ “ 1:51,5
Jim 

4:04,0 5 000 m — 
Pik Emberger (declatonist. 

14,0 înălțime — 2 m), 
(20 km — lh 36:02,0) și 
(ciocan — 60,60 m disc—-

de el pentru victoria 
să fie o cursă intere-
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45,9), Pat Traynor (800 m -—
3 000 m obstacole — 8:43,6),
Keefe (1 milă 
13:58,0), ’
110 m g.
Ronald Zinn
George Freen 
50,05 m).

Toți acești
echipa S.U.A. care a întreprins un tur
neu de 4 meciuri în Europa.

Pat Traynor, cel mai bun alergător 
american peste obstacole, ne-a declarat:

atleți au făcut parte din

voi lupta alături 
la 800 m. Sper 
sântă...*.

La sosirea pc aeroportul din Cluj, un 
imens buchet de gladiole i-a fost oferit 
lui Ray Sadler. Era o mică atenție din 
partea clujenilor iubitori ai atletismului 
pentru acest valoros alergător caic îm
plinise joi, vîrsta de 21 de ani...

Vineri după-amiază, atleții americani 
au făcut un ușor antrenament de aco
modare pe stadionul concursului, ară- 
tîndu-se încînlați de calitatea pistei și 
a instalațiilor de concurs. Cu acest pri
lej, ei s-au îritîlniț cu urniți dintre atlc- 
ții noștri care le vor fi adversari în 
cele două zile de concurs.

ROMEO VILARA

9:02,4
9:23,0
9:25,2
9:33,4
9:35,6
9:48,4

Ion Dăndărău (Prahova PI.) 
Victor Caramihai (Unirea Buc.) 
Tadeus Strzelbiscki (Rapid Buc.) 
Mircea Spudercă (Steaua)
Paul Korossi (Steaua)
Vasile Florea (Laminorul Roman) 
Grig. Cojocaru (CSO B. Mare) 
Vasile Weiss (Din. Buc.)

110 M GARDURI

Nicolae Macovei (Steaua) 
Ion Carolea (St roșu Br.) 
Liviu Preda (Știința Buc.) 
Mircea Ursac (Știința Buc.) 
Ervin Jerger (Prog. Timiș.) 
Valeriu Juică (Din. Buc.) 
Viorel Suciu (SSE Iași) 
Giinther Zickeli
Kurt Socol (Știința Cluj) 
Vasile Pop (CSO Oradea)

400 M GARDURI

Ion Mesaioș (CSO Timiș.) 
Valeriu Jurcă (Din. Buc.) 
Vasile Georgescu (Prahova PI.) 
Mircea Ursac (Știința Buc.) 
Ion Marconi (Știința Timiș.) 
Vasile Pop (CSO Oradea) 
Berthold Albrecht (Corvinul Hun.) 
C-tin Grangure (Știința Timiș.) 
Filip Riczman (CSO Oradea) 
Ion Nae (Din. Buc.)

20 KM MARȘ

Ilie Popa (Steaua)
Nicolae Toader (Olimpia Buc.) 
Ion Barbu (PTT Buc.)
Dumitru Roateș (Din. Buc.) 
Ion Catrina (CSO Timiș.) 
Ion Baboie (PTT Buc.)
Valeriu Mitrea (PTT Buc.) 
Ion Bogdan (Met. Buc.)
Isidor Barbu
Ion Pop (CSO B. Mare)

7,44
7,42
7,40
7,30
7,30
7,21
7,07
7,07*
7,05*
6,97

16.13
15,49
15,20
15.13
15,07
15,01
14,59
14,42
14,40
14,24’

4,25
4,21 
4,05*
4,00
4,00
4,00
9,93
3,92
3,90
3,90

16,72
16,72
15,00
14,62
14,59
14,57
14,23

51.64
51,41
49.71
45,90
45.72
45.64
43,52
42,67*

73,70
72,38
68,65
68,15
66,69
66,30
62,09
61,73
57,20’

61,95
59,62
57,00
54,37
54.30
52,52’
51,43
49,22
49.30
47,74

Popovschi (Steaua) 
Albrecht (Știința Buc.) 
Jurcă (Din. Buc.) 
Ciochină (Met. Buc.)

Nicolae
Heiman
Valeriu
Șezban ________ x_
Mihai Calnicov (Din. Buc.) 
Adrian Somungi (Steaua) 
Romeo Radoslav (Știința Buc.)
Horia Mălușel (Piog. Buc.) 
Eugen PeTeteatcu (Din. Bacău)
Oct. Viscopoleanu (Știința Cluj)

TRIPLU SALT

Șerban Ciochină (Met. Buc.)
Oct. Viscopoleanu (Știința Buc.) 
Sorin loan (Steaua)
Dan Vlădescu (Știința Buc.) 
Nicolae Popovschi (Steaua) 
Nicolae Mărășescu (Steaua) 
Valeriu Răuț (Știința Buc.) 
Mihai Calnicov (Din. Buc.) 
Horst Haller (St. roșu Br.) 
Francisc Bauei (Știința Timiș.)

ÎNĂLȚIME

Cornel Porumb (Știința Cluj) 
Eugen Ducu (Steaua) 
Alex. Spiridon (Știința Buc.) 
Gh. Catiinescu (SSE Iași) 
C-tin Semen (Știința Buc.) 
Nicolae Macovei (Steaua) 
Alexandru Mericâ (CSMS Iași) 
Victor Cincâ (Știința Buc.) 
Adrian Triiu (Știința Buc.) 
Xenofonte Boboc (Prahova PI.)

PRĂJINĂ

Afanasie Savin (Știința Buc.) 
Silviu Cristescu (Știința Buc.) 
Dinu Piștalu (SSE II Buc.) 
Gh. Fodoreanu (Steaua) 
Simion Blaga (Din. Bacâu) 
Eug. Simionescu (Știința Buc.) 
Giiniher Ahrend (Știința Timiș.) 
Titus Deac (Știința Buc.), 
Victor Cincă (Știința Buc.) 
Dumitru Catrina (Știința Buc.)

GREUTATE

C-tin Ciețu (Metalul Buc.) 
Aurel Raica (Prog. Buc.) 
Ion Lazăi (Știința Buc.)
C-tin Costicâ (CSO Brăila) 
Adrian Gagea (CSMS Iași)
C-tin Schnel (Știința Buc.) 
luliu Hegedus (Steaua)

DISC

Vasile Sâlăgean (St. roșu Br.) 
Lucian Kotlar (Din. Buc.) 
Virgil Manolescu (Din. Buc.) 
Kurt Socol
Paul Flora 
Matei Plev 
Gh. David 
luliu Nagy

(Știința Cluj)
(CSO Oradea)
(Știința Timiș.) 
(Farul C-ța)
(CSS Tg. Mureș)

SULIȚA

Gh. Popescu (AS Cugir)
Alex. Bizim (Știința Buc.) 
Wolf Socol (Știința Buc.) 
Ion Cristea (Rapid Buc.) 
Gerhard Pikulski (Știința Timiș.) 
Horst Wentzel (St. roșu Br.)
Alex. Crăciunescu (Unirea Buc.) 
Kurt Socol (Știința Cluj)
Sergiu Cătăneanu (CSO Craiova)

CIOCAN

C-tin Drâgulescu (Steaua)
Nic. Rășcănescu (Steaua)
Decebal Gheorghiu (Rapid Buc.) 
Gh. Szasz (Infrățiiea Oradea) 
C-tin Mușat (Din. Buc.)
Gh. Costache (CSS Buc.)

Fred. Amels (CSM Mediaș)
Daniel Greifenstein (Corvinul Hue
Acațiu Szigmond (Știința Cluj)
Stei Dumitrescu (Petrolul PI.)

juniori



Axi, pe stadionul Republicii

Program fotbalistic „de zile mari"
CURIERUL NOSTRU

7 ani activează în carnpio- bul sportiv muncitoresc a organizat,

Rapid-Petrolul și Dinamo București-Steaua
Vacanța fotbalistică a fost, cum 

e firesc, mai scurtă decît în anii 
trecuți. Totuși, amatorii de fotbal 
„tinjesc" după un program de cali
tate, așa cum este ce] care li se oferă 
azi, pe stadionul Republicii. Simpla 
enumerare a echipelor care vor evo
lua în fața publicului bticureștean 
constituie, prin ea însăși, o garanție 
că vom putea urmări un program 
de calitate : DINAMO BUCUREȘTI,

ȘTIRI... REZULTATE

campioană a țării, participantă la 
ediția din acest an a „Cupei Campio
nilor Europeni", PETROLUL PLO
IEȘTI, ciștigătoare a Cupei R.P.R., 
participantă Ia „Cupa Cupelor", 
STEAUA, a doua clasată în campio
natul trecut, reprezentanta țării 
noastre la „Cupa orașelor tîrguri", 
și RAPID BUCUREȘTI, echipă frun
tașă, care va juca în curînd în me
ciurile 
buri.

După 
mafiile
vor lua startul în diverse competiții

Turneului balcanic Inter-clu-

cum se vede, evoluează for- 
care — în această toamnă —

TRUD VORONEJ—STEAGUL ROȘU 
BRAȘOV 3—3 (2—1)

Echipa Steagul roșu Brașov și-a în
ceput turneul în U.R.S.S. jucînd ieri 
la Voronej cu echipa locală Trud. 
Meciul s-a terminat cu un rezultat 
de egalitate, 3-3, după ce echipa gaz
dă conducea la un moment dat cu 
2—0, șl apoi cu 3—1.

Cele șase puncte au fost înscrise 
de Ianîșevshi (min. 18 și 53), Cemî- 
șev (min. 22) pentru Trud și Năftă- 
năilă (min. 35), Necula, (min. 60) și 
Meszaroș (min. 72) pentru Steagul 
roșu.

Formația brașoveană joacă la 13 
august la Kiev cu Dinamo iar la 16 
august la Rostov pe Don cu o selec
ționată a cluburilor din U.R.S.S.

METALURGISTUL CUGIR —
SPARTAK TlRNOVO 1-2 (1-1)

Ieri s-a disputat la Hunedoara me
ciul amical dintre Metalurgistul Cu- 
gir și Spartak Tîrnovo (R. P. Bulga
ria). Jocul s-a încheiat eu rezultatul 
de 2-1 în favoarea oaspeților, după ce 
la pauză tabela de marcaj arăta scor 
egal: 1-1.

Republicii me- 
Tractorul Bra- 
Jocul a plăcut 

datorită în- 
disputat și s-a 
Tractorului :

BUCUREȘTI. Joi după-amiază s-a 
disputat pe stadionul 
ciul de fotbal dintre 
șov și Știința Galați, 
numeroșilor spectatori 
dîrjirii cu care a fost 
încheiat cu victoria
3—0 (1—0) prin golurile marcate de 
Binder (min. 8), Pană (min. 82) șl 
Fusulan (min. 88). Cu toate că a pier
dut la un scor sever, Știința s-a ară
tat de valoare aproape egală cu în
vingătorii. S-au remarcat: Oană, 
Chimina, Pană, Binder (Tractorul), 
Manta, Dima, Șerbănescu (Știința).

CURTEA DE ARGEȘ. Lotul de ju
niori a întîlnit joi formația Progre
sul Băiculești de care a dispus cu 
4—2 (2—0). Cele 6 goluri au fost în
scrise de Dobrin, Ferenț, Boroș (din 
11 m) și Oprișan pentru lotul de ju
niori, Oaneea și Vlădulescu (din 11 
m) pentru Progresul. (Em. Stexescu- 
coresp.).

SF. GHEORGHE. Petrolul Ploiești 
a susținut miercuri un joc amical la 
Sf. Gheorghe eu echipa Textila 
localitate. Ploieștenii au 
6—0 (0—0) prin punctele 
Dridea I (4), Iordache 
veanu. (Z. Papp-coresp).

din 
cîștigat cu 
marcate de 
și Moldo-

20,15), se anunță interesantă prin 
echilibrul său și prin... tradiție. Di- 
namoviștiî s-au antrenat miercuri la 
Făgăraș. în compania Chimiei, unde 
au aliniat formația: Datcu (Uțu) — 
Popa, Nunweiller III, Ivan — Petru, 
(Nunweiller VI), Țîrcovnicu — Ene 
II, Varga, Unguroiu, Frățilă, Haidu. 
Steaua va prezenta și ea o forma
ție în care, printre alții, va 
Petescu.

In concluzie, un program fotbalis
tic deosebit de atractiv, în cadrul 
căruia vom putea urmări un mare 
număr dintre cei mai buni jucători

apare

* »De
natul regional de fotbal echipa La- ' cu începere de la 30 iulie, un nou 
minorul Roman. La fiecare început de 
campionat se fac planuri, propuneri, 
de fiecare dată se stabilește un țel 
precis : primul loc in campionatul re
gional și calificarea intr-o categorie 
superioară. Acest lucru 
zia miilor de iubitori 
nu s-a realizat nici
Toate acestea ni le

Fază di» meciul Dinamo București —

i
«S’ %<

Steaua (0—0) disputat tn campionat
Foto: T. Cliiorcanu

internaționale. Așa îneît, partidele 
de azi n-au numai scopul verificării 
înaintea începerii campionatului (25 
august) ci și înainte de competiții in
ternaționale amintite mai sus și în 
care vom debuta în prima jumătate 
a lunii septembrie.

Programul de pe stadionul Repu
blicii începe la ora 16,45 cu un inte
resant meci de juniori, în care ii vom 
putea urmări pe cei mai buni dintre 
tinerii care au luat parte la tabăra 
pe țară, organizată de F.R.F. ia Rm. 
Vilcea. Cele două formații constituie 
nucleul de bază al reprezentativelor 
noastre de juniori pentru Turneele 
UEFA de anul viitor și din 1965.

Va urma, cu începere de la ora 
18,15, jocul dintre Rapid și Petrolul 
Ploiești. In ambele formații sînt po
sibile modificări față de „unspreze- 
cele“ standard. La Petrolul vor fi 
utilizați probabil, jucătorii : Iordache 
de la Tîrgoviște, luhasz de la Me
diaș și Mocanu dc la Făgăraș. Rapi- 
diștîi vor utiliza pe portarul Andrei 
de la Tîrgoviște și pe Neacșu, revenit 
de la Farul Constanța.

Întîlnirea vedetă a programului, 
Dinamo București — Steaua (ora

din țară și vom putea face cunoștință 
cu noile garnituri ale echipelor pen
tru viitorul campionat.

întreprinderea de exploatare a bazelor sportive
începe încheierea de contracte

pentru rezervare de bilete la jocurile de fotbal
I.E.B.S. anunță cluburile și asociațiile sportive că încheie contracte 

pentru rezervarea de bilete Ia jocurile de fotbal cr se vor organiza în acest 
an pe stadioanele „23 August“ și „Republicii". înscrieri și informații la 
sediul întreprinderii, str. V. Conta nr. 16, etaj VII, serv, organizării mani
festațiilor sportive, telefon 11.79.70 interior 116 sau 186.

Contractele încheiate în acest an nu mai trebuie reînnoite.
Deși calendarul compctițional de fotbal prevede numeroase întîlniri inter

naționale, I.E.B.S, va asigura contractanților același număr de bilete la me
ciurile internaționale, ca și cel contractat pentru jocurile interne.

Încheind contracte, veniți în ajutorul membrilor asociațiilor sportive, 
evitîndu-le pierderi de timp și aglomerațiile de la casele de bilete

— spre dezilu- 
ai fotbalului — 
anul acesta". 
scrie cititorul

nostru M. GHEORGHIU, electrician, 
din Roman. Soluția indicată de dîn- 
sul, transferarea unei echipe dintr-un 
alt oraș ]a Roman, nu ni se pare cea 
mai bună. Nu va fi oare mai mare 
mindria romașcanilor să-șî crească 
singuri o echipă, să organizeze mai 
bine antrenamentele ei ? Noi credem 
că da.

• „Jucătorii de fotbal de la aso
ciația Metrom din Brașov, ne scrie 
corespondentul nostru CAROL GRU
IA, au făcut un frumos cadou ini
moșilor lor suporteri: promovarea în 
categoria C. Vrind parcă să răsplă
tească eforturile jucătorilor pentru 
succesul realizat, inimoșii susținători 
ai echipei Metrom nu au stat cu 
miinile in sin ci atu și pornit la o trea
bă foarte frumoasă: reamenajarea 
bazei sportive proprii, pe care, din 
toamnă, se vor desfășura jocurile 
campionatului categoriei C“. Iată un 
exemplu demn de urmat.

• „Sibiul a dat fotbalului romî- 
nesc mulți jucători de valoare. Pen
tru ca tradiția să fie respectată, Clu-

nu se 
sene de 

permanență 
pe cartiere.

fotbalistie

centru de învățare a fotbalului pen
tru copiii născuți in anii 1947-1951”, 
ne informează corespondentul nostru 
ILIE IONESCU. Cursurile se desfă
șoară de două ori pe sljtămină sub 
conducerea antrenorilor Traian Tudo- 
ran și I. Cernușcâ. După 45 de zile, 
cei mai talentați dintre copii, care 
deprind acum tainele fotbalului, vor 
împrospăta echipele de pitici și de 
juniori ale clubului. Corespondentul 
nostru încheie astfel scrisoarea sa: 
„Este de dorit ca clubul să 
rezume numai la ace. stă 
copii ci să organizeze în 
astfel de centre, eventual 
Ar fi un cfștig însutit”.

• Un reușit spectacol
au oferit numeroșilor spectatori din 
Tg. Jiu selecționatele de antr .tori și 
de foști jucători din regiunile Oltenia 
și Hunedoara, care s-au întîlnit de 
curînd intr-un meci amical. încheiat 
cu scorul de 2—2 (1-1) prin punc
tele înscrise de Romeo și Paraschiva 
(reg. Oltenia), Gabor și Farcaș II (reg. 
Hunedoara). în echipa reg. Hunedoa
ra, ne scrie tov. GH. FOMETESCU 
din Tg. Jiu, au evoluat : Crîsnic. Ne
meș, Balogh, Panait, Vaeiu, Pop IV, 
Farcaș I, Farcaș II, Ciurdărescu, Cri- 
covan, Gabor, Turcuș, Deleanu și 
Szilaghi. în selecționata reg. Oltenia 
au jucat : Călinoiu, Paraschiva. Co- 
man, Trușculescu, Dunăreanu, Croito- 
ru, Blaj, Dreșcă, Marincovici, Ro
meo, Fîțâ, Vilceanu și lordănescu.

t

Dc la federația
Biroul Federației Romine de Fot

bal, analizind condițiile în care 
s-au disputat unele jocuri din re
turul campionatului categoriei B 
seria I, a constatat că pentru ob
ținerea rezultatelor acestor jocuri 
s-au întrebuințat mijloace neper- 
mise. ,

Avînd în vedere că echipele dc 
mai jos s-au făcut vinovate de în
călcarea normelor de conduită spor
tivă, care cer o perfectă corectitu
dine din partea conducătorilor de 
secții de fotbal, jucătorilor și an
trenorilor și eă participarea în 
competiții impune echipelor o ți
nută morală desăvirșitâ, pe care a- 
ceste echipe nu au dovedit-o, a ho- 
tărît:

1. Retrogradarea echipelor Pra
hova Ploiești, Carpați Sinaia, Pro
gresul Brăila și I.M.U. Medgidia 
din categoria B in campionatele ra
ionale și orășenești respective.

totbal.
o categorie 
antrenorilor 

(Carpați Si-

Romîno dc FotDai
2. Suspendarea unor jucători ai 

echipei Prahova Ploiești pe timp 
de doi ani.

3. Radierea antrenorului Fătu 
Florea (Prahova Ploiești) din evi
dența antrenorilor de

4. Retrogradarea eu 
pe timp de un an a 
Moldoveaaiu Ioaehim
naia) și Wetzer Ștefan (Progresul 
Brăila).

5. Suspendarea pe timp de 3 luni 
a antrenorului Drăguț Petre (I.M.U. 
Medgidia).

F. R. Fotbal propune organelor 
UCFS respective să ia măsuri îm
potriva conducerilor secțiilor de 
fotbal ale asociațiilor sportive Pra
hova Ploiești, Carpați Sinaia. Pro
gresul Brăila și I.M.U. Medgidia.

Măsurile de mai sus vor fi pre
lucrate în toate secții’,r de fotbal 
afiliate la F.R.F.

5
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Concursurile Pronosport își afirmă tot 

mai mult caracterul lor antrenant și 
plin dc surprize. Astfel, concursul nr. 30 
din 28 iulie s-a remarcat prin rezul
tatele puțin scontate cu care s au ter
minat majoritatea partidelor incluse în 
program. Datorită acestui fapt s-au 
înregistrat adevărate premii record: cite 
15.363 lei pentru fiecare variantă cu 
10 rezultate, rezultînd și un important 
report.

„Inspirații" acestei etape: Rădulescu 
Gheorghe din București, Neagu E. din 
Ploiești, Pușcaș Gh. din Sighișoara, 
precum și „admiratorii" lor s-au convins 
că și cu 10 rezultate se pot obține 
premii mari.

Etapa concursului nr. 32, de niiine 
„11 august", se anunță de asemenea ex
trem de interesantă.

Pentru a veni în ajutorul participan- 
ților prezentăm o scurtă trecere in re
vistă a comportării echipelor din cam
pionatul categoriei A a R.P. Bulgaria 
cuprinse în programul concursului, în 
ediția trecută.

Cerno-More — Varna din 15 partide 
disputate acasă a cîștigat 10, una a 
terminat-o la egalitate și a pierdut 4.

Ț.D.N.A. a acumulat 17 puncte în de
plasare eîștigînd 6 partide, în 6 obți- 
nînd rezultate de egalitate și pierzând 
mai 4.

Spartak Plovdiv, campioana ediției 
cute, a cîștigat pe teren propriu
partide,, a terminat 2 la egalitate și a 
pierdut una singură.

Lokomotiv Plovdiv a obținut numai 
2 victorii în deplasare iar 
13 întîlniri a 
pierzindu-le pe

Beroe Stara 
disputate acasă 
ori a terminat 
4 înfrîngeri.

Vunav Bussi 
răsit de 10 ori terenul învinsă, 3 
tide le-a terminat la egalitate și a 
lizat doar 2 victorii.

Spartak Pleven a obținut acasă 8 
torii, în 4 meciuri a terminat la egali
tate și a părăsit de 3 ori terenul în
vinsă.

Lokomotiv G. Orcahovila este cîștigă- 
toarca seriei 1 a categoriei B, fiind la 
prima partidă în A.

Gen Zuimov Sliven, asemenea re
cent promovată, prezintă un frumos pal
mares al partidelor disputate acasă: 11 
victorii, trei meciuri egale și numai o 
singură înfrângere.

Spartak Barna a pierdut ân deplasare 
12 partide, una a terminat-o la egali
tate și a obținut doar 2 victorii.

★

Și acum iată programul concursului de 
săptămîna viitoare (nr. 33 din 18 au
gust 1963):

terminat 6 
celelalte.
Zagora — 
a obținut 8 
la egalitate

celelaltedin
ia egalitate

în partidele 
victorii, de 3
și a suferit

nu-

tre-
12

— în deplasare: pă- 
pa r- 
rca-

vie-

I. TDNA — SLAVIA (Camp. R.P.B.)
II. SPARTAK VARNA — LEVSCHI SOFIA 

(Camp. R.P.B.)
III. LOKOMOTIV PD. — MAREK

MITP.OVO (Camp. R.P.B.)
IV. LOKOMOTIV 30. — GEN.

SUVEN (Camp. R.P.B.)
V. DUNAV RUSSE .-*• BOTEV 

(Camp. R.P.B.)

ST. Dl-

ZAIMOV

PLOVDIV

VI. BEROE ST. ZAG. — CERNO MORE 
VARNA (Camp. R.P.B)

VII. CERNOMOREȚ — ȘINNIK L.ROSLAVL 
(Camp. U.R.S.S.)

VIU TRAKTOR VOLGOGRAD — DAUGAVA 
RIGA (Camp. U.R.S.S.)

IX. METALURG. ZAP. — TRUD VORONEJ 
(Camp. U.R.S.S.)

X KARPATI LVOV — JALGHIRIS VILNIUS 
(Camp. U.R.S.S.)

XI. DNEPR DNEPROP. SK. — LOKOMO
TIV GOMEL (Camp. U.R S S.)

XII. VOLGA GORKII — LOKOMOTIV CELEA- 
BINSK (Camo U R.S.S.)

SP. REZ. MUNCA* LUGANSK - ȘAHTIOR 
KARAGANDA (Camp. U.R.S.S.)

LOTO CENTRAL

La tragerea Loto-central din ziua de 
august 1963, au fost extrase din urnă 

următoarele numere :
9

35. 60 74 71 36 9 43 31 55 59
Premiul special A : 31 59 55
Premiul special B : 60 43 35
Premiul special C : 71 9 36
Fond de premii : 568.747 lei.
Tragerea următoare va avea loc în

București, la 16 august a.c.

PREMIILE CONCURSULUI PRONO
SPORT Nr. 31 din 4 august 1963

Categoria
Categoria 

218 lei
Categoria

21 lei

I : 24 variante a 2.070 lei 
a II-a: 272,5 variante a

a IlI-a : 1.943,1 variante a

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.

AZI ULTIMA ZI LA PRONOSPORT!



Cu cîteva zile înaintea turneelor internaționale Mîine: semifinalele „Cupei Eliberării**66

de la București și Constanța
despart de

apar ca 
în care

Doar cîteva zile ne mai 
turneele internaționale de volei ce 
vor avea loc între 15—19 august la 
București si Constanța — o adevărtă 
avanpremieră a celei de a Vl-a edi
ții a campionatelor europene de vo
lei programate în țara noastră între 
22 octombrie — 2 noiembrie a.c. Pri
vite prin această prismă, cele două 
turnee sînt bine venite. Ele 
adevărate „turnee de lucru“,
competitorii își vor măsura gradul 
de pregătire cu două luni înaintea 
întrecerilor continentale.

Simpla enumerare a echipelor 
participante ne scutește de orice co
mentariu. în turneul feminin de la 
Constanța, prezența echipei feminine 
a Japoniei, campioana lumii, nu pune 
sub semn de întrebare locul I. Ală
turi de ea vor lua parte la întreceri 
echipele Bulgariei, Poloniei, Iugosla
viei și două echipe ale țării noastre, 
de senioare și de tineret. La Bucu
rești, pe terenurile din parcul sportiv 
Progresul 
masculine 
împreună 
neret) ale

se vor întrece 
ale Poloniei și 
cu trei echipe 
țării noastre

formațiile
Bulgariei 

(A, B. ti-

Stadiul de pregătire a reprezenta
tivelor R. P. Romîne este înaintat și 
despre el ne-a vorbit tov. AUREL 
DOBINCĂ, secretar general al F. R 
Volei :

„Cea mai multă bătaie de cap — în 
sensul pozitiv al cuvîntului —■ ne-o 
dă lotnl masculin : cei 19 jucători 
aflați în pregătire se prezintă la fel 
de bine și trebuie mult discernămint 
din partea antrenorilor N. Sotiir și 
Șt. Roman pentru a-i alege pe cei 
mai buni, 
succesului 
apropie și 
constă în _ 
buie asigurată atît nucleului de bază 
cit și rezervelor, între care nu tre
buie să existe nici o diferență. La 
fete, situația se prezintă oarecum di
ferit : începe să se contureze for
mația pentru europene, unde jucă
toarele noastre vor trebui să dea ma
rea bătălie pentru calificarea în tur
neul olimpic. Bogata experiență a 
antrenorii*.- N. Murafa și N. Tărcliilă 
ne îndrituîește să credem că volei
balistele noastre pot atinge un ri
dicat nivel de pregătire".

Populara competiție dotată cu 
„Cupa Eliberării" se apropie de ul
timul său act. Mîine, la Oradea și 
Cîmpulung Muscel, patru formații 
își vor disputa semifinalele. Este 
vorba de echipele reprezentative ale 
regiunilor Crișana (antrenor Tiberiu 
Acs), Cluj (Florea Stanomir), Argeș 
(Cristian Panaitescu) și Brașov (Ion 
Ionescu).

După părerea mea, cheia 
nostru, la turneul care se 
la campionatele europene, 
pregătirea bună care tre-

Reuniuni organizate
de clubul Olimpia

La Oradea, selecționata Crișanel, 
care în sferturile de finală a furnizat 
o mare surpriză eliminînd, la Galați, 
formația din această regiune, va pri
mi mîine seară replica regiunii Cluj. 
Aceasta a avut, la rîndul ei, o com
portare frumoasă la Slobozia, în fața 
echipei care a reprezentat regiunea 
București. La Cîmpulung Muscel for
mația locală primește vizita echipei 
regiunii Brașov.

Este interesant de remarcat că 
anul acesta nu s-a calificat în semifi
nalele „Cupei Eliberării" echipa Ca
pitalei, care ani de-a rîndul a reușit 
să intre în posesia trofeului.

b.p. Ndc. Lica (Brăila) ; iar Constan 
tin Stanef (Buc.) meci nul cu Ovidit 
Gorea (Reghin) ; cat. ușoară : P. Ni 
culescu (Buc.) b.p. Vasile Dandoț 
(C. Turzii) ; cat. semîmîjlocie : Zoi 
tan Antal (Gheorghieni) b.p. 
Dobre (Buc.) ;
Alex. Oiurea (Alexandria) b.p.
Ghizdavu (Buc.) ; cat. mijlocie : Petri 
Ghercea (Bocșa Romînă) b.p. Nicolai 
Rotaru (Oțelul Roșu), iar Cirin Zla 
toia (Timișoara) b.p. Chiriță Nazîn 
(Medgidia) ;
(Reșița) b.p. 
Secuiesc).

Vasib
cat. mijlocie mică

Danie

cat. grea: Vasile Ball
Gabor Gergely (Cristuru

Clubul sportiv Olimpia organizează 
în zilele de 13, 15 și 19 august trei 
reuniuni pugilistice dotate cu „Cupa 
Eliberării". Galele vor avea loc în gră
dina de vară din calea Văcărești nr. 
44.

La această competiție participă maeștri 
ai sportului, boxeri clasificați categoria 
I și a ll-a, precum și juniori de la toa
te secțiile de box din Capitală.

Tragerea la sorti se va face astă- 
scară, de la ora 18, in sala clubului 
Olimpia.

ÎNCHEIEREA TABEREI 
DE JUNIORI

IOAN PĂUȘ-coresp.

FAZA A DOUA A CAMPIONATULUI REPUBLICAN
SF. GI1EORGHE 9 (prin telefon). - 

în localitate au început joi întrecerile 
etapei a doua a campionatului repu
blican de călărie. Competiția s-a 
bucurat ck un deosebit succes, atră- 
gînd pe stadionul „23 August" un 
mare număr de spectatori.

Joi s-a desfășurat proba de obsta
cole categoria semiuișoară, la care au 
hiat parte 40 de concu.renți. După 
baraj, s-au calificat următorii concu- 
renț: : Dan Mihăilescu (Petrolul Plo
iești), Alexandru Longo (Dinamo Bucu
rești), H. Muller (C.S.M. Sibiu), Carol

Gogheș (C.S.M. Sibiu) — cu doi cai, 
Liliana Nițulescu (Dinamo București), 
Costel Stefi (Progresul Craiova) și 
Elena Ionescu (Știința București).

Vineri, în proba de categoria ușoa
ră, s-au prezentat 60 de concurenți, 
după baraj calificîndu-se, următorii : 
Emil Olteanu (Steaua) — cu doi cai, 
Alexandru Longo (Dinamo) cu doi cai, 
Liliana Nițulescu (Dinamo București), 
Carol Gogheș (C.S.M. Sibiu), Ghoor- 
ghe Onofrei (Recolta Mangalia).

ZOLTAN PAPP-coresp.

Faza interregională a campionatului de calificare
Duminică s a disputat o nouă etapă din 

lui de calificare pe anul 1963. Iată o serie 
în întrecerea masculină:

cadrul fazei interregionale a campionatu- 
<Ie rezultate înregistrate cu acest prilej

Zilele trecute tabăra de juniori, 
și-a încheiat activitatea la Tg. Mureș, 
printr-o gală de box, care a avut 
menirea de a face verificarea cunoș
tințelor acumulate în această peri
oadă. Iată rezultatele tehnice 
gistrate : cat. 
(Brăila) 
întrece 
(Buc.) ;
(Bocșa 
(Bacău) ; cat. pană : loan Sabău (Buc.)

muscă :
practicînd un 

la puncte pe 
cat. cocoș : 

Romînă) b.p.

înre-
C. Cocîrlea 

box frumos 
Gh. Cristea 

C. Gruiescu 
loan Grăjdan

de viteză pe circuit

A fost stabilit programul
campionatului republican pe echipe

lată și cîteva rezultate din întrece
rea feminină:

CLUJ. După două zile de 
interesante, clasamentul zonei 
In localitate se prezintă astfel: 
Cluj 6 p, 2. Spartac Salonta 
Luceafărul Brașov 2 p, 4. 
Satu Mare 0 p. (N. Todoran-coresp.).

CÎMPULUNG MOLDOVENESC. Voin
ța C. Lung — Institutul Pedagogic 
Iași 51—27 (16—20).

BUCUREȘTI. Mătasea Dudeștî — 
Știința Tg. Mureș 52—20 (18—9).

BRAȘOV. După două zile de întreceri, 
Tractorul Brașov a acumulat 6 puncte 
invingind pe A.S.A. Cluj cu 74—47, 
pe Voința Satu Mare cu 57—52 și pe 
Dinamo 11 Oradea cu 72—68. Pe locul 11 
s-a clasat A.S.A. Cluj (4 puncte): 60— 
47 cu Dinamo 11 Oradea și 50—48 cu 
Voința Satu Mare. Pe locul III, Voin
ța Satu Mare (2 puncte): 53—43. cu 
Dinamo II Oradea. După două etape 
clasamentul seriei este următorul: 1. 
Tractorul 8 p, 2. A.S.A. 6 p, 3—4. 
Voința și Dinamo II Oradea 4 p. 
(C. Grnia-coresp. reg.).

ARAD. Desfășurat sub semnul unui 
pronunțat echilibru de valoare al lor- 
nțațiilor Aurul Brad, Constructorul Arad 
și Petrolul Ploiești, turneul a dat cîștig 
de cauza echipei din Brad, la egali
tate de puncte (4) cu Constructorul 
Arad și Petrolul Ploiești. Pe ultimul 
loc (0 p): Metalul „7 Noiembrie" Cra
iova. Iată rezultatele înregistrate: Pe
trolul — Constructorul 55—51 (14—21,

întreceri 
disputate 
1. A.S.A.
4 p, 3. 

Mondiala

45—45), Aurul — Metalul 
(37—30), Aurul — Petrolul 
(23—10), Constructorul — 
62—45 (36—19), Petrolul — 
74—46 (20—22), Constructorul 
ml 66—65 (20—23, 49—49, ' 
(Șt. lacob-coresp.).

IAȘI. Constructorul I.T.U. Iași 
Progresul Rădăuți 63—34 (31—13).

TG. MUREȘ. Voința Tg. Mureș 
S.P.C. București 56—46 (28—19).

53—44
58—36
Metalul 
Metalul 
— Au- 

57—57).

La 24 august va începe desfășurarea campionatului republican de lupte 
echipe, pe anul 1963. La întreceri participă 16 echipe de lupte clasice și 

libere : Vagonul Arad, Voința Tg. Mureș, Chimistul B. Mare, Steaua Buc., 
Unio Satu Mare, Rulmentul Brașov, C.F.R. Timișoara, A.S.M. Lugoj, Metalul 
Buc., C.S.O. Reșița, Dinamo Buc., Progresul Buc., Steagul roșu Brașov, 
Electroputere Craiova, Rapid Buc. și I.C.O.R. Galați.

Federația de lupte a stabilit, pentru întreaga desfășurare a competiției, 
oa sîmbăta să aibă loc meciurile de clasice și duminica cele de libere.

Iată acum programul celor 5 etape:
ETAPA I (24—25 august) : grupa I la Tg. 

Mureș (organizează Voința): Vagonul, Vo
ința, Chimistul, Steaua; grupa a Il-a la 
Lugoj (organizează ASM Lugoj): Unio, Rul
mentul, CFR, ASM; grupa a IlI-a la Bucu
rești (organizează Dinamo): Metalul, CSO 
Reșița, Dinamo, Progresul; grupa a IV-a la 
Galați (organizează ICOR): St. roșu, Elec
troputere, Rapid, ICOR.

ETAPA A II-A (31 aug. — 1 sept.): grupa I 
la Brașov (organizează St. roșu): Vagonul, 
Unio, Metalul, St. roșu; grupa a Il-a la 
Craiova (organizează Electroputere): Voin
ța, Rulmentul, CSO Reșița, Electroputere; 
grupa a IlI-a la București (organizează Ra
pid): Chimistul, CFR, Dinamo, Rapid; gru
pa a IV-a Ia București (organizează Pro
gresul): Steaua, ASM, Progresul, ICOR.

ETAPA A III-A (7—8 sept.): grupa I Ia 
Galați (organizează ICOR): Vagonul, Rul
mentul, Dinamo, ICOR; grupa a Il-a la 
București (organizează Rapid): Voința, Unio, 
Progresul, Rapid; grupa a IlI-a la Baia 
Mare (organizează Chimistul): Chimistul, 
ASM, Metalul, Electroputere; grupa a IV-a 
Ia Reșița (organizează CSO): Steaua, CFR, 
CSO Reșița, St. roșu.

ETAPA a IV-A (14—15 sept.): grupa I la 
Timișoara (organizează CFR): Vagonul, 
CFR, Progresul, Electroputere; grupa a Il-a 
la Lugoj (organizează ASM): Voința, ASM, 
Dinamo, St. roșu; grupa a Ilî-a la Satu Mare

Pe

Chimistul, Unio, CSO 
IV-a la București 
Steaua, Rulmentul,

(organizează Unio): 
Reșița, ICOR; grupa a 
(organizează Metalul): 
Metalul, Rapid.

ETAPA A V-A (2S—29 . , „ .
Arad (organizează Vagonul): Vagonul, ASM, 
CSO Reșița, Rapid; grupa a Il-a la Tg. 
Mureș (organizează Voința): Voința, CFR, 
Metalul, ICOR; grupa a IlI-a la Brașov (or
ganizează Rulmentul): Chimistul, Rulmentul, 
Progresul, St. roșu; grupa a IV-a la Bucu
rești (organizează Steaua, la 5—6 octom
brie): Steaua, Unio, Dinamo, Electroputere.

sept.) : grupa I la

A

însemnări pe o plajă sibiană
...Arșița începutului de august ii con

ducea pe numeroși cetățeni din Si
biu spre frumoasa Dumbravă, cu 
aleile ei răcoroase și pline de far-

:c. Dar parcă mai mulți oameni 
coborau din tramvai cu o stație îna
inte de parcul din Dumbrava, iuțind 
nașii spre unul din ștrandurile ora
șului.

CA ÎNTR-UN... LABORATOR

T Ceea ce ne-a impresionat întîî cind 
iam intrat în incinta ștrandului a fost 
■^curățenia exemplară care domnea pre- 
Ttutindeni, Administrația bazei acordă 
*o atenție deosebită menținerii cură- 
Tțeniei. Cetățenilor care încalcă ordi- 
Xnea li se atrage atenția prin inter- 
Ț mediul stației 
Iau intrat cu 
jnisip Sau că 
^vorul ierbii.
t___ J

Federația romînă de motociclism oi 
ganizează în Capitală — în cinstea zile 
de 23 August — finala campionatulu 
republican de viteză pe circuit. Concurși) 
va avea loc duminică 18 august pe tra 
scul dc la Arcul de Triumf.

Finala campionatului republican sc v 
desfășura la următoarele probe: calegc 
ria A — clasa națională 70 cmc xCai 
pați“, clasa 100 cmc „Manet“, clasei 
125, 175, 250 și 350 cmc motociclet 
spori și clasele 125, 350 și 500 
motociclete speciale; categoria B 
clasa 
taș.

La
100
fazele regionale și dc zonă), care își 
disputa cele 10 titluri dc campioni 
publicani puse în joc.

★
Federației romîne de 
se comunică:

dirt-trac 
programat pentru duminică 11 și 
15 august se, amînă pentru o dată ce s 
va anunța din timp.

CU!

nelimitat pentru motociclete cu a

aceste probe vor lua startul pest 
de concurențî (primii clasați I 

vo 
r«

Din partea 
tociclism ni

Concursul interna ți-onal de

un

Instructorul Ionel Besoiu începe de

Instructorul Ionel Besoiu a încheiat 
programul de încălzire și ne-a spus:

— Cred că în seria a IlI-a, care va 
începe la 12 august, vom lucra și cu 
o grupă de copii sub 6 ani. Sînt 
multe fete și băieți, ca Răduț. cara 
vor să învețe înotul.

— în seria actuală ciți elevi aveți?
- 33.
— Văd numai băieți, fete n-a veți?
— Ba da!
Si îmi arată în partea opusă un 

cerc de fete. In mijlocul cercului o 
tînară nu mai prididea dînd sfaturi.

— Colega mea, Zigrid Zacharias, 
continuă tov. Besoiu, pregătește 25 
de fetițe între 6 și 13 ani. Lucrăm 
zilnic cu acești copii cîte 2 și chiar 
3 ore. Sînt elevi silitori. Majoritatea 
s-au acomodat foarte repede cu apa.

Priveam. Se terminase încălzirea 
pe uscat; băieții exersau într-un ca
păt al micului 
celălalt. Și unii 
ochi și urechi, 
dus aminte de 
ști de joacă din 
de la marginea Bucureștiului, de spai
ma pe care o trăgea mama cind fu
geam la scăldat. Mi-a trebuit o vară 
întreagă ca să deprind o „clipească”. 
Acum însă acești copii, îndrumați 
cu dragoste de „profesori" de înot, 

fi avut vreo învață crauț și brasul in numai 2—3 
tatălui . săptămîni. La sfîrșitul lecției, am stai 
incolo-

voie mare. Ei și-au pus in gind sd 
devină buni înotători. Și vor reuși, 
pentru că sint la fel de șîrguincioși 
ca și la 
cu note 
legii lor 
examen
vire a cursului de înot

scoală unde, au trecut clasa 
de 9 și 10. Acum, ei șt co
se pregătesc pentru primul 

sportiv: concursul de absol-

obicei lecția de înot pe... uscat
Foto: I. Țraian

PETRECERE FRUMOASĂ!

de radioamplificare, ci 
pantofii de stradă pș 
au lăsat hirtii pe co-

PASIUNEA

De la I. E. B. S.
— Pentru cuplajul de fotbal RAPID—t RĂDUT

PETROLUL și DINAMO — STEAUA,*
precedat de jocul selecționatelor dej Este știut: copiii sint cei mai dornici 
juniori din tabăra de la Rm. Vîlcea, deț^fl ar‘" si soare Pentru oi nonnnoto 
azi, de pe stadionul Republicii, bilete* 
se mai găsesc la casele obișnuite.

Pe cel mai mici înotători i-am It 
sat tot in apă, de data aceasta su 
supravegherea părinților lor. Făcea 
„antrenament suplimentar”. Ne-am îi 
dreptat apoi privirile către ceilalți oa 
peți ai ștrandului, sute și sute 
oameni ai muncii. Unii se scăldau 
bazinul mare, alții săreau de 
trambulină, iar cei mai mulți

VREA SA ÎNVEȚE 
ÎNOTUL

I
Mîine. duminică 11 august, ștrandul ♦ 

1 ineretului este deschis pentru iubitorii 
natației. Biletele la casele ștrandului.

ir

0 
1 
l 
i

prăjeau la soare. Erau și cîțiva cai 
fugeau de razele dogoritoare, adăpo 
tindu-se la umbra pomilor. Și un 
și alții „poposeau” din cind în cin 
la bufet, unde îi imbia fel de fel c 
preparate și 
cu suc rece.

bazin, iar fetele la 
și alții erau numai 
Privindu-i mi-am a- 
copilărie, de tovară- 
gîrla cu apă stătută

nu locuiesc in 
au de gind să 

antrenori, Zigrid 
al Institutului

din București, 
III la Faeul- 
Cluj. Dar le 
sint înotători

Sibiu și 
se spe- 
a trecui 
de artă sticlein primul rînd...

de apă și soare. Pentru ei, organele
UCFS au rezervat .rai multe culoare 

+din bazin, unde instructori iscusiți îi 
rînvață să plutească deasupra apei.

Cind am ajuns, un grup de copii fă- 
cea pe plajă exerciții de gimnastică. 
Un prichindel, să tot

. - . ani, a fugit din mina 
Țșt s-a amestecat printre copiii 
inați.

■ — Răduț,
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vino încoace, nu-i
♦ ta acolo, se răsti tatăl.
j Dar Răduț începu și el să 
‘ brațele.

treaba

ridice

de vorbă cu cîțiva dintre ei. Ion 
Copaci, Mircea Tibulea, Magdalena 
Kamner, Natalia 
Rășcănescu, Erika 
Costea, Ivan Alin, 
Mihai Slabu ș.a.

Cimpean, Carmen 
Renghes, Carmen 

Constantin Tătaru. 
sint ambițioși ng-

★
aceste însemnări 
a arăta in ce

Am aflat că Zigrid Zacharias șl 
Ionel Besoiu nu sint instructori ca
lificați, că 
că nici nu 
cializeze ca 
in anul II
teatrală I. L. Caragiale 
iar Ionel este in anul 
tatea de filologie din 
place sportul: amândoi 
clasificați. Ei s-au oferit — in timpul
cind sint in vacanță — să lucreze 
in mod voluntar la creșterea tinerelor 
cadre din orașul lor natal. Și despre 
munca lor se spun numai cuvinte 
frumoase, deoarece cei doi sportivi 
vor să recomande cit mai mulți copii 
antrenorului iosif Szigeti, care preia 
elementele talentate de la centrul de 
inițere.

Am făcut 
zon, pentru 
organele locale s-au îngrijit 
gure condițiile necesare pentru 
ștrandul să găzduiască cum 
vine pe numeroșii amatori 
Și se poate spune că 
făcut datoria. Ștrandul
este o adevărată oază căutată de te 
in acest miez de vară.

de s 
măști 
să as

i
se c 

de inc 
ele și-< 
din Sib
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Din campionatul categoriei A la fotbal pe anul 1962-1363

Arc cuvîntul... statistica
— In sezonul 1962/63 

în categoria A la fotbal 
au participat efectiv 332 
de jucători, din care nu
mai 14 au fost prezenți 
la toate meciurile susți
nute de echipele lor. în- 
trucît prezența la toate 
partidele unui campionat 
înseamnă în fond formă 
constantă, disciplină Pe 
teren și în viața particu
lară, merită să notăm 
numele acestor jucători: 
Badea, Hașoti, Jenei, 
Constantin, Gram, Neam- 
ți, Marcu, Cotroază, Ma- 
nolache, Petrescu, Szucs, 
Voica, Stancu și Dinules- 
cu.

— Cei mai mulți jucă
tori au fost utilizați de 
echipele Crișana (28) și 
Progresul, Rapid și CSMS 
Iași (cîte 26 fiecare). Cel 
mai mic număr de ju
cători au apărut la Di
namo București, Petro
lul Ploiești, Știința Ti
mișoara și Dinamo Ba
cău, (cîte 21 în tot cursul 
campionatului).

— Cele mal multe vic
torii (14) șl cele mai pu
ține Infringer! (4) le-a 
înregistrat formația cam
pioană Dinamo București, 
fapt ce denotă că în a- 
cest campionat dinamo- 
viștil au prezentat echipa 
cea mai echilibrată din 
toate punctele de ve
dere. în privința numă
rului cel mai mare de 
victorii și cel mai mic 
de înfrîngeri pe locul 2 
se află formația Steaua 
București.

— Iată și scorurile ce
le mai severe, mult co-

— Golgeteru] campio
natului — după cum se 
știe — este Ion Ionescu 
de la Rapid cu 20 de 

mențate la timpul lor: goluri marcate. Dacă ți- 
8-0 Steagul roșu — Mi- nem cont și de numă- 
nerul Lupeni, 8—1 Pe- . rul meciurilor efectiv

John Pennel, la al 6-lea 
record mondial

După cum am anunțat, 
în cadrul meciului de atle
tism S.U.A. — Anglia, dis
putat zilele trecute Ia Lon-

... Prevedere
Desen dc Al. Clenciu

dra, John Pennel a stabi
lit un nou record mondial 
la săritura cu prăjina, cu 
performanța dc 5,13 m. 

trolul — Crișana, 7—1 Vi
itorul — Steagul roșu, 
6—1 Rapid — Petrolul 
și Dinamo București — 
CSMS Iași, 6-0 Știința 
Cluj — CSMS Iași și 
6—3 Progresul — Știința 
Cluj.

— Atacul cel mai 
eficace l-a avut echipa 
Steaua București. Iată 
linia de înaintare care 
a reușit să marcheze 46 
din cele 58 de goluri: 
Cacoveanu (Creiniceanu), 
Constantin, FI. Voinea, 
Raksi, Tătaru. Locul 2 
îl ocupă atacul de la 
Rapid cu 52 de goluri 
marcate.

— Apărarea cea mai 
solidă a fost cea de la 
Dinamo București, care 
a primit numai 25 de 
goluri în 27 de partide. 
Este singura apărare la 
care media golurilor pri
mite pe meci este sub 
un gol. în noul cam
pionat, vrem să vedem 
și alte echipe realizând 
această performanță.

— In ediția 1962/63 a 
categoriei A de fotbal 
media generală a fost de 
3,26 goluri marcate pe 
meci. Bilanțul e mulțu
mitor. în cele 15 cam
pionate precedente aceas
tă medie a fost de 6 
ori mai ridicată în 1947, 
1948, 1949, 1950, 1961 și 
1962 și de 9 ori mai mi
că decît cea înregistrată 
în campionatul recent în
cheiat.

Un amănunt interesant: 
John Pennel (23 de ani) 
student la universitatea 
din Louisiana, este unul 
dintre cei mai... miei să
ritori cu prăjina din lume. 
El are numai 1,77 in, la 
o greutate de 75 de kilo- 
gra me.

Pînă în 1962, cînd a 
sărit 4,57 în aer liber și 
4,67 pe teren acoperit, 
Pennel era un... ilustru ne
cunoscut. Un an mai tir- 
ziu, el avea să corecteze 
de 6 ori recordul mondial 
la săritura cu prăjina 
4,95, 4,97, 5,047 m, 5,10 
m, 5,11 m și, în sfîrșit, 
5,13 m.

La antrenament, Pennel 
a reușit și o săritură de 
5,16 m.

Performantele nu se da 
toresc numai... prăjinii de 
sticlă. Pentru a le obține, 
Pennel urmează un regim 
sever de antrenament. El 
se antrenează cite trei ©re 
și jumătate în fiecare zi, 
făcînd în acest timp nenu
mărate sprinturi, ridicînd 
haltere și aruneînd greu
tatea. Cît privește antrena
mentul specific — săritul 
cu prăjina — acestuia îi 
este afectat o singură zi 
pe șăptămînă. 

jucate, respectiv a me
diei de goluri realizate, 
ordinea arată astfel : 1. 
FI. Voinea (Steaua) 
0,93, 2. Ionescu (Rapid) 
0,80, 3. Szakacs III (Cri
șana) 0,69 și 4. Adam 
(Știința Cluj) 0,65 goluri 
realizate Pe meci. Cine 
va fi noul golgeter?

DIN
Așadar, Floyd Patter

son n-a reușit, reîntil- 
nindu-1 pe Sonny Lis
ton, decît să-i reziste 
4... secunde în plus față 
de primul meci, din sep
tembrie trecut, care a 
făcut ca titlul de cam
pion mondial de box la 
toate categoriile să trea
că in posesia lui Lis
ton. Atunci, Liston a 
„terminat” cu Patterson 
in două minute și 6 se
cunde. Acum, Patterson 
a fost scos din luptă 
după două minute și 10 
secunde.

ȘTIAȚI CĂ...
...un fotbalist norvegian 

în vîrstă de 23 de ani, 
Thorbjoern Pedersen, a 
doborît „recordul mondial** 
de jucare neîntreruptă a 
mingii, reușind 13.270 de 
lovituri fără ca balonul să 
atingă pămîntul ? „Puteam 
realiza și mai mult — a 
declarat Pedersen — dar 
am fost stinjenil prea ture 
de... muște**.

...portarul J. C. Grant 
din echipa Quueen s Park 
din Glasgow n-a primit 
nici un gol timp de... 5 
ani ? Această performain- 
ță a fost obținută, ce e 
drept, Ia începuturile 
fotbalului modern, între 
anii 1867—1872.

Definiții
MAT=K.O . șahist
K.0. = mat... pugilistic
DECATLONUL=enciclo

pedie... atletică
Ml UȚA=breviarul... fot

balului
ȘTRANDUL = macheta 

mării

VARIETAII
• Un profesor de la 

Universitatea din Colum
bia, studiind problema 
„Care sport obosește cel 
mai mult pe spectator ?** 
a ajuns la concluzia că a- 
cest sport este boxul, care 
de multe ori îl obosește 
mai tare pe spectator decît 
pe... boxer.

Nu știm dacă și Floyd 
Patterson este* de aceeași 
părere !

© Primul concurs de au
tomobilism a avut loc în 
Franța, la 21 iunie 1824, 
pe ruta Paris—Rouen: 71 
de kilometri. Rezultatele nu 
s-au păstrat.

• Motociclîstul E. Ro- 
zenberg, de 5 ori campion 
al Danemarcei, concura fără 
să fi avut carnet de con
ducere ! Cînd s-a descoperit 
acest lucru, a fost obligat 
să urmeze cursuri de con
ducere. învingător în z^ci 
de concursuri, Rozenberg 
a. , căzut însă la primul 
examen de conducere iar 
pe cel de-al doilea l-a tre
cut cu calificativul „slab1*.

ARSENIE VACUȚ
Timișoara

NOU,
Iată cîteva date des

pre acești doi boxeri 
care și-au ...remăsurat 
forțele, acum cîteva zile, 
pe ringul de la Las Ve
gas:

Liston a împlinit la 
18 mai 29 de ani. Pen
tru ring, el e departe 
deci de a fi un tînăr. 
în cei 10 ani de cind 
face box profesionist, 
Liston a susținut 36 de 
meciuri, ciștigînd 35 (25 
prin K.O.). Un singur 
boxer, Martty Marshall, 
care avea să dispară a- 
poi în anonimat, a reu
șit să-i... vină de hac 
lui Liston învingîndu-1 la 
puncte. Dar asta s-a în- 
timplat in 1954...

Floyd Patterson, care a 
trecut la profesionism in 
septembrie 1952, la cîte
va săptămîni după ce cu
cerise titlu] de cam
pion olimpic la Helsinki, 
boxind în finală cu Va- 
sile Tiță, are ]a activ, 
de atunci, 42 de meciuri. 
De 38 de ori a cîștigat 
(de 28 de ori prin K.O.), 
dar de 4 ori a coborit 
din ring învins. Prima 
înfrîngere, in 1954, la 
puncte, in fața lui Joe 
Maxim. Cea de a doua, 
la 26 iunie 1959, cind a 
cedat prin K.O. tehnic in 
repriza a 3-a în fața lui 
Ingemar Johansson, după 
ce în prealabil făcuse 
...cunoștință cu podeaua 
de... 7 ori (Patterson a-

pollsportive
TIME-OUT — recreație... 

sportivă
NORMELE PRE0L1M

PICE = colocviul... formei
ANTRENAMENTUL •= 

prefața..; recordului.

TIT1 GHEORGHIU
— Vaslui —

UN AEROPORT... ACASĂ

K. O.
vea să se revanșeze în
să la 20 iunie 1960. cînd 
a cîștigat prin K.O. în 
repriza a V-a recucerin- 
du-și astfel titlul de 
campion mondial, iar la 
13 martie 1961 a obți
nut din nou victoria a- 
supra lui Johansson, de 
data aceasta în repriza 
a Vl-a).

învins de două ori de 
Liston, Patterson a în
cetat practic de a mai 
fi o „stea" a boxului 
profesionist și, indiferent 
dacă dă curs sau nu ce
lor declarate înaintea 
celui de-al doilea meci 
cu Liston — „dacă voi fi 
bătut tot atit de net ca 
prima oară voi abandona 
boxul, iar dacă înving, 
continui** — el nu mai 
contează în socotelile or
ganizatorilor, marilor re
uniuni de box profesio
nist. De altfel, într-un 
nou clasament a] boxeri
lor de categorie grea. 
Patterson a coborit pc 
locul... 7.

Viitorul adversar al ]ui 
Liston — la 30 septem
brie — va fi un alt boxer 
negru, Cassius Clay, cam
pion olimpic ]a Roma, la 
categoria semigrea (în 
finală a cîștigat prin K.O. 
în repriza a doua asupra 
Iui Pietrzkowszki).

Cassius Clay are 21 de 
ani. Cît... valorează el ? 
După propria sa părere 
— mult. El pretinde, de 
altfel, că îl va învinge 
pe Liston în cel mult 8 
reprize. Dar ea să de
vii campion mondial de 
box, trebuie să fii tare 
nu numai în... declr.ații. 
Maj ales cînd adversa ru' 
se numește Sonny Liston.

Je. B.

In concediu cu...
Rugbistul

Pe cînd era in drumeție, 
L-atrase din tot peisajul 
O fabrică de tîmplărie: 
Și admiră-ndelung...

placajul.

Fotbalistul

In excursie plecat, 
Cînd privi spre Retezat 
Comentă instantaneu:
— Mai înalt e... șutul meuî

Handbalistul

La Predeal, bine-nțeles.
O odaie și-a ales 
Intr-o vilă nu prea sus, 
Să nu jacă.._ pași în plus.

V. D. POPA

O cameră, o simplă ca
meră din locuința tehnicia
nului OV1DIU IONESCU a 
devenit un veritabil muzeu 
al aeronauticei. Zeci de a- 
vioane minuscule, ca niște 
bondari, se odihnesc pe 
mese și polițe, alcătuind o 
colecție fără îndoială unicâ 
în țara noastră. De la bi- 
p lanurile începuturilor avia
ției și pînă la uriașele «tre
nuri aeriene**, nici un tip

V. BODO, BRAȘOV. Dupd 
1944, Dinamo București este 
echipa care a dat primei 
noastre reprezentative de 
fotbal cel mai mare număr 
de jucători : 31 cu 178 de 
selecționări, ordinea primi
lor fiind următoarea: Călino- 
iu (21), Nunweiller III (17). 
Băcuț I (15) și Popa (14), Ra
pidul a dat 25 de jucători, 
iar Steaua 22. La „prezențe" 
primul Ioc îl ocupă însă 
Steaua, cu 196 de selecțio
nări, datorită unor jucători 
ca Apolzan, Voinescu, Tăta
ru, Constantin și Zavoda II.

VIOREL DOBINCA ȘI DOG- 
NA SEFER, MEDGIDIA. Deși 
parcă joacă de un... veac 
Ia Petrolul, Gheorghe Pahon- 
țu, căpitanul echipei ploieș- 
tene, n-are decît 30 de ani. 
I-a împlinit în iulie. El a 
jucat de 4 ori în echipa na
țională.

ION VINTILA ȘI GHEORGHE 
STAICU, COMUNA BORDENI. 
1. Ce meciuri va susține Pe
trolul în „Cupa Cupelor" la 
fotbal ? Iată o întrebare Ia 
care și noi așteptăm răs
puns. Din partea... Petrolu
lui și a sorților. Să sperăm 
că răspunsul ne va mulțu
mi ! Deocamdată sînt sigure 
cele două meciuri cu Fener

bahce. 2. In primul meci 
pentru campionatul mondial, 
Max Schmelling l-a învins pe 
Jack Sharkey prin descali
ficare în repriza a IV-a, iar 
în cel de al doilea Sharkey 
a cîștigat la puncte, recu- 
cerindu-și astfel titlul de 
campion mondial, pe care a- 
vea să-l piardă, un an mal 
tîxziu, în fața lui Primo Car- 
neia.

MARIN VERGELEA, DRA- 
GAȘANI. 1. Ene III din echi
pa de juniori a lui Dinamo 
București, este fratele lui Ene 
II, din echipa de seniori. 2. 
Ne întrebați dacă o echipă de 
categoria A din București ar 
primi invitația de a susține, 
în toamna aceasta, un meci 
de fotbal la Drăgășani, cu 
echipa Unirea ? Poate că da. 
Totul depinde de programul 

de avion n-a scăpat cioca
nului, daltei și cuțitului is
cusitului constructor. Toate 
machetele sînt lucrate cu o 
precizie milimetrică, la scară, 
lustruite cu grijă și așezate 
apoi la locul lor în această 
colecție care se îmbogățește 
mereu. Admirați și ăv., prin 
intermediul obiectivului ir 
toreporteruluî nostru Șt. Ciot- 
loș, o parte din „flotila" lui 
Ovidiu Ionescu.

de pregătire și de angaja
mentele pe care și le-au luat 
pînă acum, în această di
recție, echipele din Capitală. 
Eu unul n-aș refuza o m • 
iație la Drăgășani. Mai «- 
Ies toamna 1

ION STOICA, TOPANA. La 
Jocurile Olimpic© din 1956, 
de la Melbourne, om cuce
rit 5 medalii de aur prin

Leon Rotman (2), Nicolae 
Linca, Ștefan Petrescu și cu
plul Simion Ismaileiuc— Du
mitru Alexe.

NICOLAE TARNAUCEANU 
VIDELE. Palmaresul întîlniri- 
lor de fotbal cu Bulgaria este 
net în favoarea echipei noa
stre naționale. Din anul 1925 
și pînă în 1960, cînd ne-am 
tntîlnit ultima oară, la So
fia, au avut loc 20 de me
ciuri. Reprezentativa noas
tră a cîștigat 13 partide, 
două s-au terminat la ega
litate, iar cinci s-au înche
iat în favoarea fotbaliștilor 
bulgari. Trei dintre victori
ile noastre au fost obținute 
la scor : 6—1, 5—2 și 7—0 
(la Balcaniada din 1933).

1. KOFLER, RĂDĂUȚI I. 
Titlul de maest’u emerit al 
sportului se acordă fie pen
tru realizarea unei perfor
manțe excepționale (cuceri
rea unui campionat mondial, 
a unui titlu olimpic),- iie 
pentru o activitate rodnică 
și îndelungată pe terenurile 
de spoit, dublată de o com
portare ireproșabilă sub toa
te aspectele. 2. Numai în ță
rile socialiste se acordă dis
tincțiile de maestru al spoi
tului și maestru emerit jl 
sportului. 3. Care este cea 
mai importantă performanță 
obținută de fotbaliștii noș
tri ? Nu poate fi făcută o 
astfel de clasificare. Dar 
măcar de ne-ar crea aseme
nea probleme fotbaliștii noș
tri I Uite, să înceapă cu ca
lificarea pentru Tokio î

T. M. RARU, CONSTANȚA. 
După victoria Farului Cons
tanța în campionatul repu
blican de juniori se... impu
nea, întx-adevăr, această e- 
pigiamă a dv. :

Constănțenii spun, pe drepți 
— Bravo, Jnnioiii 1
Mă întreb (nu că-s deșîept) 
Ce spun... seniorii ?

ION POȘTAȘU 
Desene de N. CL AUDIO



Spartachîada popoarelor U.R.S.S.

MULTE SURPRIZE IN ÎNTRECEREA DE ȘAH PE ECHIPE
MOSCOVA (Agerpres). - în sala 

clubului central de șah din Moscova 
au început la 7 august întîlnirile din
tre echipele care candidează la titlul 
de campioană a U.R.S.S. pe anul 
1963, competiție inclusă în marea în
trecere sportivă — Spartachiada po
poarelor. Fiecare echipă pretendentă 
la titlu este compusă din 7 jucători 
și 3 jucătoare.

întrecerile primei runde au fost 
marcate de surprize. în meciul din
tre echipele Moscovei și R.S.S. Kir- 
ghize, Mihail Botvinifik și Vasili 
Smîslov au trebuit, după 5 ore de 
joc, să se mulțumească cu un rezul
tat de egalitate in fața tinerilor șa
hiști Iuri Krutihin și, respectiv, 
Evgheni Maț, candidați maeștri. în 
întîlnirea dintre R.S.S. Ucraineană și 
R.S.S. Estonă marele maestru din 
Kiev Efim Gheler a jucat foarte bine 
cu Keres și l-a obligat pe acesta să 
cedeze la mutarea 38, din cadrul fi

De pe
PRAGA; Rezultatele complete ale întil* 

nirii internaționale dintre echipele mas
culine ale cluburilor Dukla Braga și 
Vorwjirts Berlin. încheiată cu scorul de 
95,5 — 93,5 în favoarea gazdelor. 
100 m: Mandlik 10,4; Pollex 10,5; 
Noliejl 10.6: Haase 10.7; 200 m: Mand
lik 21.5^ Schulz 22,0, Polasek 22,1; 
Klann 22.2; 400 m: Vana 48,3; Matejka 
48.6. Miillcr 48,8; Mcinclt 49,6; 800 m: 
Odlozil 1:49,6; T. Junkwirth 1:50.0; 
Richter 1:50.5; Fassinger 1:54,0; 1500 m: 
Valentin 3:13.6; Salinger 3:46,0; Ilan 
nemann 3:48.7; Hol as 3:49,6. 5000 in: 
Janke 14:10,8; During 14:22,2; Tejbus 
14:30.6: Bohaty 14:50,2; 110 n't g: Cec- 
man 11.5; Slolz 15,0; Voigt 15,1; Toman 
15.2: 400 tn g: V. Mandlik 53,5; Lobci 
55.1; Hilbert 55.4; Buhl 56,8; 10 km 
marș:. Palluts 46:43,4; Moc 46:57,6; 
Frankel 47:13e4; Smrcka 51:29,6; înâl 
time: \alenta 1 98 in; Kaspar și Brodner 
1,98 in; Lau 1,80 in; lungime: .Buckhorn 
7,38: Poerschke 7,35 m; Bi lek 7,13 m; 
Kilian 7.12 m; prăjină: Schubert 4,10 m; 
Odvarka 4.00 nr, triplusalt: Kiickborn 
15.93 m: Berg 15,51 m; Nemcov sky 
15.32 tn; Vavrincik 14,61 m; greutate: 
Skobla 17.67 m; Rothenburg 16,36 in; 
Gralz 16.23 m: Galeeck 15,45 in; disc: 
Zemba 53,98 m: Kiihl 53.22 m; Losch 
52.54 in; Kalivoda 49,05 m; suliță ’ 
Bade 77,41 in; Sachomsky 65,11 nt; Ji-

Scurte știri externe
ECHIPA R. P. ROMÎNE ÎNSCRISA

DIN OFICIU LA TURNEUL DE 
HOCHEI PE GHEATA DE LA J. O 

DE IARNA

Cu ocazia lucrărilor congresului 
ligii internaționale de hochei pe 
gheață' s-au stabilit ca la Jocurile 
Olimpice de iarnă din 1964 de la 
Innsbruck să participe din oficiu în 
turneul de hochei pe gheață echi
pele U.R.S.S., Canadei, S.U.A., R.D. 
Germanei R.F. Germane, Suediei, 
R. S. Cehoslovace, Finlandei, R. P. 
Polone, R.P. Romîne, Norvegiei, El
veției și Austriei.

Pentru celelalte patru locuri va
cante vor disputa meciuri prelimi
narii echipele Iugoslaviei, R.P. Un
gare. Italiei, Japoniei și Australiei. 
Reprezentativele Franței și Belgiei 
au anunțat că nu vor participa la 
competiție.

CAMPIONATELE DE CANOTAJ 
ACADEMIC ALE U.R.S.S.

Au luat sfîrșit campionatele de ca
notaj academic ale U.R.S.S. în proba 
de schif titlul a revenit campionului 
mondial și olimpic Viaceslav Ivanov, 
care a realizat timpul de 7:22,7. La 
feminin primul loc a fost ocupat de 
Galina Constantinova — Samarodova, 
(4:17,5). Iată alte rezultate înregistrate: 
dublu : Trud Leningrad 7:44,0; 4 fără 
cîrmaci Spartak Moscova 3:51,9 ; 
8 plus 1 Jaigiris Kaunas 6:20,4.

„EUROPENELE" FEMININE DE 
BASCHET DIN 1964— ÎN SEPTEM

BRIE, LA BUDAPESTA

După cum s-a anunțat campionatul 
european feminin de baschet va fi 
organizat în 1964 de federația ma
ghiară de specialitate. Meciurile se 
vor desfășura în cursul lunii sep
tembrie la Budapesta.

Sînt calificate direct echipele 
U.R.S.S., R. S. Cehoslovace, R. P. 
Bulgaria, R.P. Romîne, R.P. Polone 
și R.P. Ungare. Celelalte echipe în
scrise vor trebui să participe la trei 
turnee preliminarii care vor avea loc 
în Belgia, Elveția și R. D. Germană. 

nalei Spartachiadei popoarelor. Cea 
de-a doua rundă a fost și ea mar
cată de un rezultat surpriză. Fostul 
campion al lumii, Mihail Tal, a fost 
învins de tînărul șahtst Anatoli Lu- 
tikov din echipa R.S.S. Moldoveneas
că. Tal a jucat cu albele, dar după 
ce a avut inițiativa în deschidere, 
a comis o greșeală gravă la mutarea 
27, fapt care l-a pus în fața unei 
infringeri inevitabile.
în meciul Ucraina—Leningrad, Ghe

ler jucînd din nou bine a obținut o 
frumoasă victorie în fața campionu
lui U.R.S.S., Victor Korcinoi. întîlni
rea Moscova - R.S.S. Gruzină a dat 
loc unei dispute interesante. Echipa 
Moscovei n-a putut obține decît două 
victorii prin ; Botvinnik și Bron.ștein.

Campionul mondial Tigran Petro
sian a trebuit să se mulțumească cu 
remiză la Gurghenidze, rezultat care 
s-a înregistrat și în partida Smîslov- 
Șișciov

pistele de atletism
Ick 63,02 nr. Klessen 60,77 m; ciocan. 
llehan 61.87 m; Neumann 61,68 m: Nie- 
bicli 56,41 ni; Bujalobok 52,57 m; 
4x100 ml Vorwăits 41,5; Dukla 52.5, 
4x400 m: Dukla 3:13,8; Vorwărts 3:16,2.

LEIPZIG: Concurs internațional. Iată 
cîtcva din cele mai bune rezultate în
registrate în cadrul reuniunii atletice:"

Iată-l pe nllelul polonez-, I.ech tio- 
guszeuicz in timpul unei curse

MASCULIN: 100 m: Figuerola (Cuba) 
10,5; 400 m: Speer (R.D.G.) 47,6;
Lacng (Elveția) 48,2; 5000 m: Bogus- 
xewicz (R.P.P.) 14:20,8; Janke (R.D.G.); 
3000 m obstacole: Buhl (R.D.G.) 8:48,2;
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IN U.R.S.S.: CAMPIONAT
ȘI CUPA...

Activitatea competițională fotbalisti
că continuă în Uniunea Sovietică prin 
desfășurarea jocurilor din cadrul ce
lei de a doua serii a categoriei A, 
precum și prin meciuri de Cupă, a- 
ceastă din urmă competiție aflin- 
du-se în prezent în faza semifinale
lor. După cum se știe, încă de du
minică erau calificate pentru semifi
nale trei echipe : Spartak șl Dinamo 
din Moscova, Șahtior Donețk. Cea de 
a patra semifinalistă a fost desem
nată după rejucarea meciului Kairat 
Alma Ata-Moldova Chișinău. Cîști
gînd cu scorul de 1—0, Kairat Alma 
Ata s-a calificat, de asemenea, pen
tru semifinale. în semifinale Spartak 
va întîlni pe Dinamo, iar Șahtior ps 
Kairat.

în seria a doua a categoriei A s-au 
disputat noi întilniri, în urma că
rora liderul s-a schimbat din nou.

Jocurile balcanice de tenis în tîtcva rînduri
R. P. Romină — Turcia 3-0

SOFIA 9 (prin telefon de la cores
pondentul nostru). — Joi dimineața 
Jocurile balcanice de . tenis au conti
nuat cu întîlnirea Bulgaria — Grecia, 
întreruptă miercuri seara din cauza în
tunericului. Apreciindu-se că în parti
da de dublu s-au făcut greșeli de arbi
traj, s-a hotărît ca această partidă să fie 
rejucată, și nu continuată. Perechea 
Kalogeropolus, Kanevopulos a cîștigat 
cu 6—1, 2—G, 3—6, 6—1, 6—2 in fața 
jucătorilor bulgari Ciuparov, Ranghe- 
lov. în felul aces'ta, întîlnirea Bulga
ria — Grecia s-a încheiat cu scorul de 
2—1 în favoarea Greciei. După-amiază 
au fost programate două partide: Iu
goslavia — Bulgaria și Romînia — 
Turcia. După cum era de așteptat, e- 
chipa iugoslavă a repurtat o victorie 
rapidă, mai ales că formația bulgară 
a fost lipsită de aportul hii Ciuparov, 
obosit. Pilici l-a întrecut pe Țolov în 
trei seturi (6—2, 6—1, 6—2), iar Iova
novici pe tînărul Țvetkov cu 6—4, 6—2, 
6—0. La dublu, Pilici, Iovanovici — 
Țolov, -Țvetkov 6—0, 6—0, 6—1.

Zhanal (R.SC.) 8:49,4; înălțime: KSp- 
pen (R.D.G.) 2.06 nr, prăjină: Laufer, 
Malcher și Preussger (toți R.D.G.) —
4,60 m; greutate: Langer (R.D.G.) 17,61 
m; disc: Milde (R.D.G.) 56,06 m; Be 
gier (II P.P.) 54,86 m; 1500 m Valen
tin 3:40.0; May 3:41,6; Herrmann 
3:11,7; Niepbagen 3:42.3 (toți R.D.G.). 
FEMININ: 100 m: Raepke (RD GA 
12,1; Marko (R.P.U.) 12,1; Cobian 
(Cuba) 12,2; 400 m: Schmidt (R.D.G.) 
56,4; 800 m: Kaufmann (R.D.G.) 2:09,3; 
Kazi (R.P.U.) 2:10.6; Hansen (R.D.G.) 
2:11,1; 80 mg: Balzer (R.D.G.) 11,1; 
lungime: Geissler (R.D.G.) 6,03
Di •eseher (R.D.G.) 5,76 m; greutate i 
Garis (R.D.G.) 16,78 m; Hubner (R.D.G.) 
16,29 m

★

în cadrul unei noi reuniuni 
desfășurată în orașul Leipzig, cîțiva 
atleți germani au realizat performanțe 
remarcabile: feminin: lungime Geissler 
6,31 ni; 100 m: Raepkr 11,6; masculin: 
greutate Langer 18,32 m.

SOFIA: Pe stadionul „Vasil Levski* 
din capitala Bulgariei s au întrecut cei 
mai buni atleți ai țării. Iată cîteva din
tre rezultatele înregistrate: MASCULIN 
100 m Bîcivarov 10,7; Glubcev 10,8; 
Pencev 10,9; 400 m Vilcev 49,5; Lacev 
50,4; 1.300 m Livnov 3:58,4; Bogdanov 
3:58,8; 70.000 m Borisov 31:21,2; Tri 
fonov 31:46,6; 110 mg Prokopov 14,8; 
Nikolov 11,8; Bojinov 14,9; lungime: 
Țonev 7,50 m; înălțime: Iordanov 2.01 m; 
Grigorov 1.98 in; suliță: Dicev 64,57 m; 
greutate: Doncev 14,05 nr, 200 m: Glult- 
cev 22,1; Pencev 22,5; 800 m: Kadirov 
1:55.4; Spasov 1:56,7; 5 000 m Vucikov 
14:52,8; 400 mg; Tabakov 53,8; 3000 m 
obstacole: Peev 9:20,8; 10.000 m marș: 
Stoikov 48:11,0; triplusalt: Gurgușinov 
15,77 m; prăjină: Hlebarov 4,67 m (nou 
record al Bulgariei); disc: Artarski
50,11 m; ciocan: Pirvanov 51,25 m:
4x100 m: T.D.N.A. 43.1; 4x400 ni.
Ț.D.N.A. 3:20.0: FEMININ: 100 ni.
Kolarova 12.2; Țolikofer 12..3: 40(1 m.
Lukova 62,3; 80 mg: Kerkova 11.4; 
'țolikofer 11,7; suliță: Ivanova 42.38; 
greutate: Hristova 14,83; 200 m: Kola- 
iova 25,1; Kerkova 25,2; 800 m: Ase- 
nova 2:24,4; înălțime: Ruseva 1,55 m; 
lungime: Iorgova 5,93 m; Țolikofer 
5,31 m; disc: Mihailova 50,22 m; 4x100 
m: Levski 51,3.

Invingînd cu scorul de 4—1 pe Kuban 
Krasnodar, Trud Voronej a trecut pe 
primul loc a] clasamentului. Alte 
rezultate: Trudovîe Rezervi Lugansk 
— Metalurg Zaporojie 1—1; Daugava 
Riga - Volga Gorki 0-5; Jalgiris 
Vilnius — Dnepr Dnepropetrovsk 0—1; 
Lokomotiv Gomel — Karpatî Lvov 
0—0; Șinnik Iaroslavl — Traktor Vol
gograd 1—0; Uralmaș Sverdlovsk — 
SKA Novosibirsk 1—0; Șahtior Kara
ganda — Alga Frunze 3—0. în clasa
ment: Trud Voronej 24 p; Șinnik, 
Volga, Dnepr — toate cu cite 23 p; 
Cernomoret, Karpatî și Trudovîe Re
zervi — cu cite 22.

TURNEU INTERNAȚIONAL
LA BUDAPESTA

Pe „Nep Stadion" din Budapesta 
va începe Ia 11 august un turneu in
ternațional de fotbal cu participarea 
echipelor Dinamo Moscova, Chelsea 
(Anglia), Standard Liege (Belgia) și

întîlnirea Romînia — Turcia a fost, 
de asemenea, de scurtă durată.. Cam
pionul romîn Ion Tiriac a cîștigat co
mod la Bari: 6—0, 6—4, 6—3. Al doilea 
jucător romîn, Bosch, a fost tot tim
pul superior lui Ernli, cîștigînd clar: 
6—1, 6—2, 6—2. Perechea Tiriac, Măr- 
mureanu a întîlnit apoi dublul turc 
Balaș, Berki. Spectatorii au asistat la 
o luptă inegală, superioritatea fiind 
net de partea romînilor, care au re
purtat cea mai categorică victorie de 
la începutul Jocurilor balcanice de te
nis, nedînd posibilitate adversarilor să 
realizeze măcar un ghem. Deci, 6—0, 
6—0, 6—0 pentru Țiriac, Mărmurea.nu.

Vineri, în cea de a treia zi a Jocu
rilor Balcanice, a fost așteptată cu 
mult interes întîlnirea dintre echipe
le Romîniei și Iugoslaviei. Pe tere
nul principal primii care au inau
gurat această partidă au fost Țiriac 
și Pilici. Campionul romîn a evoluat 
însă nesatisfăcător, pierzînd primele 
două seturi cu 1—6 și 3—6. In cei de 
al treilea set el joacă mai bine, are 
setbol la 6—5, dar Pilici cu o reve
nire puternică cîștigă și acest set, 
cu 8—6. în celălalt joc de simplu 
s-au întîlnit Bosch și Iovanovici. 
Partida a fost mai echilibrată. Bosch 
a ciștigat setul I cu 8—6, iar cel de 
al doilea s-a întrerupt din cauza 
ploii, ia 5—5. Acest meci va conti
nua sîmbătă, cînd va avea loc și în
tîlnirea de dublu. întîlnirea Grecia — 
Turcia a fost de asemenea întreruptă, 
la următoarea situație : Kalogeropolus 
— Bari 9—7, 6—0, 2—2; Kalivas -
Emli 4—6, 6—4, 5—3.

Sîmbătă sînt programate întîlnirile 
Bulgaria — Romînia și Grecia,— Iugo
slavia, iar duminică : Bulgaria — Tur
cia și Romînia — Grecia.

TOMA HRISTOV

Campionatele mondiale de ciclism
S-au încheiat campionatele mondiale 

de ciclism pe pistă de la Liege. Ita
lianul Faggin este noul campion al 
lumii în proba de urmărire (profe
sioniști). El l-a învins în finală pe 
olandezul Post, reali zînd pe 5 000 m 
timpul de 6:27,34/100. Pentru locurile 3-4 
olandezul Nijdam a dispus de italia
nul Fornoni realizînd timpul de 
6:30.89. Semifondul (cursa cu antrena
ment mecanic) rezervat profesioniști
lor a revenit belgianului Proost care a 
realizat pe 100 km timpul de 
lh 25:40,9 (medie orară 70,022 km). 
Proost l-a învins cu 10 m pe De- 
paeppe (Belgia) și cu 250 m pe fran
cezul Varna j o.

★

Pe circuitul de la Herenlals s-a 
disputat joi proba contracronometru- 
lui pe echipe din cadrul campionate

SATOKO TANAKA: nou record mondial la 200 m spăl
înotătoarea japoneză Satoko Tanaka 

a corectat din nou recordul mon
dial in proba de 200 m spate. In 
ziua a doua a campionatelor japo
neze de la Tokio ea a realizat pe 
această distanță timpul de 2:28 2. In 
proba de 100 m spate Tanaka a fost 
cronometrată în 1:09,8. Proba de 100 
m fluture (femei) a revenit studen
tei Eiko Takasahi, care a realizat 
1:09,5 (nou record japonez). înotăto
rul Furushima a stabilit un nou re

a formațiilor maghiare Ferencvaros, 
MTK și Vasas. Programul de des
fășurare este următorul : Ferencvaros 
— Dinamo Moscova: MTK — Chelsea 
și Vasas — Sandard Liege.

START 1N CAMPIONATE
PE 1963/1964

în mai multe țări din Europa se 
dă miine startul în campionatele de 
fotbal ediția 1963/1964. Este vorba de 
R. P. Polonă, R. P. Bulgaria și R. D. 
Germană. în toate aceste țări în ca
tegoria A activează cite 14 echipe.

• Au continuat meciurile de fotbal 
pentru „Cupa ligii” la care participă 
36 de echipe franceze. Iată rezulta
tele înregistrate: Reims — Forbach 
4—0; Strasbourg — Stade Franțais
2— 1; Sochaux — Nancy 7—1; Gre
noble — Besangon 2—0 ; Nantes — 
Rennes 4—2; RC Paris — Red Star
3— 1; Rouen — Havre 3-1.

• Continuîndu-și turneul în U.R.S.S., 
echipa olimpică de fotbal a Japoniei

® A început turneul internațio 
masculin de volei de la Istanl
Iată primele rezultate înregistra 
Iran—R. F. Germană 3—0; Turcia 
Izrael 3—2.

• Marele maestru David Bronșt
a ciștigat titlul de campion al o 
șului Moscova la șah—fulger. El
fost urmat in clasament de Vas 
kov și Mihail Tal. La campionat 
mai luat parte alți jucători de 
loare ca Polugaevski, Simaghin 
Holmov,

• Federația maghiară de cats 
canoe a stabilit lotul sportivilor c 
vor evolua la campionatele mond 
le programate între 23 și 25 aug 
în Iugoslavia. Din lot fac parte pr 
tre alții : Szente, Kovacs, Na 
Timar, Fabian, Parti, Szabo, Nov 
Szopko, Klara Banfalvi, Kata 
Benkoe, Aniko Balogh, Aranka I 
vacs și alții.

• A luat sfîrșit raliul internațio 
automobilistic al R. P. Polone, a 
a totalizat peste 3000 km. Prin 
loc in clasament a revenit lui Gle 
ser și Braungard (R.F.G) care 
totalizat 182,99 puncte. Au urn 
in clasament suedezii Andersson 
Haeggbom cu 239,79 puncte și po 
nezii Ewa și Sobieslaw Zasada 
719,60 puncte.

• într-un meci internațional fer 
nin dc baschet desfășurat la So 
echipa R. P. Chineze a învins 
scorul de 63-36 (32—22) echipa 
tineret a R. P. Bulgaria.

• Au fost desemnați noii câmpii 
de box ai R. P. Polone, tn ordir 
celor 10 categorii titlurile au reve 
următorilor pugiliști : Olech, Benă 
Gutman, Sezepanski, Kulej,' Misii 
Siodla, Walasek, Pietrzyko.'ski 
Gugnewicz. Pentru a 10-a oară 
cucerit titlul de campion cunoscu 
boxer Zbigniew Pietrzpkowski.

lor mondiale dc ciclism. Cele 21 
echipe au avut de acoperit de ti 
ori circuitul care în total a însinr 
97,800 km. Primul loc a revenit ecl 
pei Franței (Bechet, Bidault. Chapj 
Morte), care a realizat timpul 
2h 05:45,95/100 (medie orară 47,229 kr 
Pe locurile următoare s-au clasat ec! 
pele Italiei - 2h 06:22,97 100. U.R.S 
— 2 h 06:23,0. Danemarcei
2h 07:48,45/100, R. P. Polone 
2h 08:04,15/100, Suediei 2h 08:12.80 1 
etc. Echipa R. P. Romine (Dumitre 
cu, Cosima, Bădără și ArdeJeanu) 
ocupat locul 12 cu timpul < 
2h 11:14,72/100. Simtătă. în cadr 
campionatelor mondiale are loc pral 
individuală de fond (amatori), pro] 
în care iau startul și cicliștii romîi

(Agerpres)

cord japonez în proba de 100 
spate cu timpul de 1:02,9. Tot el 
parcurs 400 m mixt în 4:53,7 (n< 
record japonez — cea mai bună pe 
formanță mondială a sezonului).

• în cadrul campionatelor de n-' 
tație ale Suediei înotătoarea Ar 
Christine Hagberg a stabilit un nc 
record european în proba de 100 
liber: 1:01,7 (vechiul record era ( 
1:02,0).

a întîlnit la Tașkent echipa din l< 
calitate — Pahtakor. Gazdele au re 
purtat victoria cu scorul de 1—0.

• Echipa olimpică de fotbal a Ja 
poniei a susținut o nouă întîlnir 
din cadrul turneului pe care-1 între 
prinde în U.R.S.S., jucînd la Bakt 
cu formația din localitate Neftianil 
Ca și în primele două întilniri susți 
nute, fotbaliștii japonezi au părăsi 
terenul învinși, de data aceasta îns 
la un scor categoric : 10-0.
• în primul meci al finalei turne 

ului internațional de fotbal de 1 
New York, Dukla Praga a învins c 
scorul de 1-0 echipa engleză Wes 
Ham United. Returul va avea loc du 
minică.
• în prezent se află în turneu î 

R. F. Germană echipa iugoslavă d 
fotbal Partizan Belgrad. In primi 
meci desfășurat la Stuttgart în corn 
pania echipei locale VFB, fotbalișt 
iugoslavi au obținut un rezultat d 
egalitate : 1-1 (0-0).
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