
n cinstea zilei de 23 August
Semifinalele „Cupei Eliberării" Ia box

Echipa regiunii Argeș în finala competiției
Cîmpulung Muscel (prin telefon).— 

Jn număr record de spectatori, peste 
>.000, au fost prezenți în tribunele 
stadionului „23 August" din locali- 
ale pentru a urmări semifinala com
petiției pugilistice dotată cu „Cupa 
Sliberării", disputată între reprezen
tativele regiunilor Argeș și Brașov. 
Interesul pentru această reuniune a 
fost cu atît mai mare cu cit ambele 
echipe aveau in palmaresul lor vic
torii asupra valoroaselor formații 
Banatul și orașul București. Meciu
rile au fost viu disputate ; unele din
tre ele s-au ridicat la un bun nivel 
tehnic, ca de exemplu cele dintre A. 
Simion și D. Roșianu, I. Vișinescu 
și N. Radu, Gh. Manea și C. Roșea.

Bine îndrumați in tot timpul con
fruntării de către antrenorul Panai- 
tescu, boxerii argeșeni au reușit fru
moasa performanță .de a cîștiga în- 
tîlnirea cu 21—15 și de a se califica 
pentru prima dată in finala unei com
petiții de amploare.

Brașovenii s-au prezentat . bine» de 
doar la categoriile mari; la cele mici 
și mijlocii au fost depășiți categoric.

Iată rezultatele tehnice :
Cat. muscă: A. Simion (Argeș) b.p. 

D. Roșianu (Brașov) ; cat. cocoș : I.

Un concurs nautic reușit: finalele campionatului republican 
de canotaj academic-juniori

Deosebit de reușită această ediție 
a campionatelor republicane de cano
taj academic (juniori) ! Numărul 
mare de concurenți, buna lor pregăti
re, dîrzenia și echilibru] celor mai 
multe dintre dispute au făcut din în
trecerile de simbătă de pe lacul Sna-
gov, o competiție valoroasă, pe care 
spectatorii de la „malul tăiat" au ur
mărit-o cu mult interes. Una dintre 
probe, finala „opturilor" de băieți, a 
fost de-a dreptul pasionantă, echipa
jul campion fiilud decis abia pe ulti
mii zeci de metri. Trei formații (SSE 
București. Olimpia București și SSE 
Timișoara) au mers „cap la cap" pe 
lot traseul și au „intrat" pe linia de 
sosire înșirate pe intervalul minim a 
două secunde. Frumusețea luptei spor
tive a făcut ca aplauzele adresate echi
pajului ciștigător (SSE București) să 
fie deosebit de călduroase. De altfel, 
tinerii canotori și canotoare ai Școlii 
sportive din Capitală (antrenori, pro
fesorii Angela Codreanu, Victor Mo- 
ciani și Gheorghe Riffelt) au avut în 
general o comportare foarte bună la 
aceste campionate, pe care le-au do
minat, fiind de altfel singurii care au 
cucerit două titluri de campioni.
Iată citcva detalii asupra probelor :

JUNIOARE

4+1 ram». Titlul de campioa a revenit 
echipajului SSE nr. 1 Bucure,ti. caro a în
trecut echipajul Clubului școlar din Ca
pitala, de o maniera categorica : 1. SSE 
nr. 1 Buc (Georgata Zaharla, Magdalena 
David, Maria Miess, Stela Tudor+Paula 
Teahari) 4:01,0; 2. CSS București (Florîca 
Petrescu, Ruth Deniei, Ioana Prodoescu. 
Victoria BaccdaJ. Silvia Colloecu) 4:12,0; 
3. Voința Timișoara (Sofia Scorencsi, EU- 
sabeta Vorindean, Olga Balogh, Maria 
BaranI+Brigitte Ziak) 4:17,1 ; 4. SSE Ti
mișoara 5. UTA Arad. 0. Știința Timișoara.

Simplu, „icelista" Luminița Golgoțiu, com
ponentă a echipatului reprezentativ de 
4 + 1 senioare, și-a confirmat valoarea, ciș- 
tigrnd din nou litlul de campioană la ju
nioare in proba de simplu. Iată rezultatele 
tehnico ale probei : 1. Luminița Golgoțiu 
(Știința Buc) 4:27,3 ; 2. Rodlca Grigorescu 
(Olimpia Buc) 4:43,3 ; 3. Cornelia Nedelcu 
(Voința Timișoara) 4:S0,8 ; 4. Mariana Curtu 
(CFR Arad), 5. Marta Moll (CSM Cluj).

Dublu. Arădencele ăe la Voința au cu
cerit o frumoasă victorie. Este singurul 
Uliu de campion din acest an care nu re
vine Capitalei. De altlel, această probă 
a fost net dominată de provinciale, care 
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Negru (A) b.p. S. Croitoru (B) : cat. 
pană : G. Dumitrescu (A) b.p. T. Si- 
poș (B) ; cat. s. ușoară : I. Vișinescu 
(A) b.p. N. Radu (B.) ; cat. ușoară : 
G. Manea (A.) b.p. C. Roșea (B.) ; 
cat. semimijlocie : V. Popescu (A.) și
I. Binder (B.) au fost descalificați în 
repr. II pentru box neregulamentar, 
obstructionist ; cat. mijlocie mică : I. 
Manițiu (B.) b.p. G. Maidan (A.) ; 
cat. mijlocie : D. Sunică (B.) b.ab.r.I 
I. Manole (A.) ; cat. s. grea : N. Tra
ian (A.) b.ab.r.III Gh. Ncagu (B.) ; 
cat. grea : I. Grăjdeanu (B.) b.ab.r.I
A. Braga (A.).

N. ISCRU-coresp.
★

TG. MUREȘ : In cinstea zilei de 23 
August, asociațiile sportive din locali
tate și regiune au organizat numeroase 
concursuri și competiții.

Astfel, în cadrul asociației sportive 
Dinamo se desfășoară întreceri de at
letism, înot, tir. tenis de masă, fotbal 
si șah. C.S.O. Mureșul a organizat, 

asemenea, întreceri la atletism, 
handbal în 7, popice, volei, tenis 
de masă, ș. a.

IOAN PAUȘ, coresp. regional

(Continuare In pag. a 2-a)

s-au clasat pa primele patru locuri. Cla- 
sament : 1. Voința Arad (Ileana Kutnik,
Ileana 3odor) 4:18,8 ; 2. SSE Timișoara (E- 
lena Bugariu, Monica Bochiș) 4:28,8 ; 3.
UCFS Arad (Ana Bora, Aneta Kardoș) 4:29,3; 
4. C.S.M. Cluj (Flavia Handrea, Stela 
Irimleș). De subliniat comportarea ce
lor douâ tinere din Arad, elemente bine 
dotata.

4 + 1 vîsle. Luptă strinsă pinâ in a doua 
jumătate a cursei, cind echipajul Metalului 
București, in a cărei componență a intrai 
Florsa Milana din lotul republican, s-a 
detașat. Luptă echilibrată pentru locul se
cund. Pe lișa de concurs, citim : 1. Metalul 
Buc. (Viorica Ignat, Maria Hablea, Maria 
Vlangher, Florea Mitana + Ștelanla Borisov) 
3:57,0 ; 2. SSE Buc. (Adriana Buteică, Ma
neta Sorinescu, Ecaterina Coca, Doina 
Călin + Elisabeta Sîrbu) 4:06. 1 ; 3. SSE Ti
mișoara (Edith Riess, Ghlzela Ehling, Ele
onora Mihels, Marla Lemnel +Judith Solo
mon) 4:06,4 ; 4. Voința Arad. 5. CSM Cluj

JUNIORI
4 + 1. Voința București a tăcut o cursă 

buna și a cîștiqal sigur. Rezultate tehni
ce : 1. voința București (V. Dumitrescu, D. 
Cristea, Gh. Ardelean, C. Năstâsescu + M. 
Pălăngeanu) 5:33,0 ; 2. Voința Tim. (A. 
Krombauer, A. Klein, p, Eichinger, A. Huș- 
tiuc + C. Burcioiu) 5:30.7 ;3. SSE nr. 1 Buc. 
(I. Bâlcoianu. St. Coada, R. Ogrezeanu, D. 
Panaltescu + C. Vinulescu) 5:40,4 ; 4. SSE 
Timișoara, 5, Metalul Buc., 0. CFR Timișoa
ra.

Simplu. Cursă lără istoric, tn care Cioco- 
iu a învins ușor. Remarcabilă comporta
rea lui Petrache. 1. C. Clocolu (Olimpia) 
0:06,0 ; 2. E. Petrache (Știința Buc.) 0:12,5; 
3. N. Augustin (SSE Tim.) 6:20,7 ; 4. M.

(Continuare în pag. a 2-a)

înotătorii juniori și-au desemnat campionii
ZOE REZNICENCO, N. TAT, A ȘOPTERIAN, I. CHENDE 
ȘI AGNETA STERNER AU STABILIT NOI RECORDURI 

REPUBLICANE
Un record republican de senioare, 

șase de juniori și junioare și două de 
copii, iată pe scurt bilanțul perfor
manțelor înregistrate în cele patru 
zile, cit au durat finalele campionate
lor republicane ale tinerilor înotători. 
Autorii recordurilor sînt : Zoe Rez- 
nicenco (1:22,3 la 100 m și 2:58,8 la 
200 m bras), Anghel Șopterian 
(1:17,5 la 100 m și 2:49,5 la 200 m 
bras), Nicolae Tat (2:36,4 la 200 m 
fluture), Vladimir Meraru (10:27,8 la
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Avanpremieră fotbalistică la Bucureștii

Al doilea gol al echipei Steaua: Tătara a tras puternic la poartă și mingea, ușor deviată de Nunweiler III, cară, 
încercase să intercepteze balonul ciP piciorul, s-a oprit în fundul plasei * ,

Foto: T. Chioreanu

Ca să scape de căldura acestor zile de august, jucători și spectatori 
și-au dat întîlnire, în „nocturnă", sîmbătă, pe stadionul Republicii.

Dar vremea s-a... răzgîndit brusc. Norii, dispăruți de cîteva săptămmi 
bune de pe ceru! Bucureștiului, s-aU adunat ca la o comandă și au adus 
ploaia așteptată la alte ore decîf acelea destinate unui cuplaj fotbalistic 
în „nocturnă".

Dar lupta a fost inegală. Nu renunță atît de ușor iubitorii de fotbal Ia 
un cuplaj în care pot reîntîlni 4 echipe fruntașe ! ȘU, fiindcă publicul nu 
s-a dat bătut, ploaia n-a zăbovit prea mult, redînd programului farmecul 
lui inițial.

A fost un bun prilej de verificare a stadiului de pregătire a echipelor, 
o reușită „repetiție generală", care ne anunță sub cele mai bune auspicii 
„premiera" de la 25 august.

Steaua-Dinamo București 3-1 (1-0)
Mulțumiți de unele momente de 

joc din primul meci al cuplajului de 
simbătă seara, cei peste 30.000 de 
spectatori care au umplut pină la 
refuz stadionul Republicii la simpla

300 m liber), loan Chende (1:20,41a 
100 m bras) și Agneta Sterner (1:22,5 
la 100 m fluture), sportivi cărora le 
adresăm, ca și antrenorilor respectivi, 
cuvenitele felicitări. Bineînțeles, nu-i 
uităm nici pe ceilalți juniori care — 
prin comportarea lor — au contribuit 
la succesul acestei competiții. Ne re
ferim la Codruța Sala (învingătoare 
la 100 m liber și 100 m fluture), V. 
Horvath (care l-a întrecut la 100 m 
liber pe Cornel Georgescu, producînd 
cea mai mare surpriză a campionate
lor), H. Pischl, M. Potoceanu, Al. 
Bota, Maria Klosz, la componenții 
ștafetelor Olimpia Reșița (băieți) și 
Clubul sportiv școlar București (fete) 
și la alți înotători, fruntași în pro
bele la care au concurat.

în general, ediția 1963 a campiona
telor de juniori a însemnat un bun 
prilej de cunoaștere a muncii antre
norilor în domeniul creșterii tinerelor 
elemente și în această privință me
rită a fi subliniată activitatea antre
norilor de la Clubul sportiv școlar 
București, Olimpia Reșița, Harghita 
Tg. Mureș și S.S.E. Timișoara ai că
ror elevi au dominat disputele de la 
ștrandul Tineretului. Clasamentele pe 
echipe sînt. de altfel, elocvente.

D. STĂNCULESCII 

CLASAMENTE

JUNIORI. 100 m liber : 1. V. Hor
vath (C.S.M. Cluj) 1:01,5; 2. C. 
Georgescu (Steaua) 1:01,8; 3. VI. Mo- 

(Continuare în pag. a 2-a) 

chemare a unui program amical, au 
avut perioade mai lungi de satisfacție 
in cursul celei de a doua întilniri. 
Cele două echipe fruntașe ale fotba
lului nostru, Steaua și Dinamo Bucu
rești, au realizat o partidă de un 
bun nivel tehnic (și merite mai mari 
în această direcție au fotbaliștii de 
la Steaua), cu acțiuni spectaculoase 
încheiate cu șuturi la poartă, cu un 
ritm de joc viu, care ar putea fi 
apreciat și in plin campionat. Mai 
ales acest lucru trebuie subliniat, 
el fiind făgăduitor pentru apropiatele 
meciuri de campionat și arătînd că 
jucătorii celor două echipe au știut

Rapid-Petrolul 3-1 (3-1)
Spectatorii nici nu identificaseră 

bine noutățile din formațiile Rapidu
lui și Petrolului, cind tabela de mar
caj a și înregistrat prima modificare : 
în min. 2 Kraus, după o combinație 
cu Năsturescu, a făcut... mat apărarea 
ploieșteană, înscriind primul gol al 
nocturnei. Extrema Rapidului urmă
rise o minge boxată defectuos de 
Sfetcu după un șut al lui Du- 
mitriu II : 1—0. Animația din tribune 
nu contenește : în minutul următor 
Kraus, își face din nou drum spre 
poarta lui Sfetcu, își depășește toți 
adversarii, creează o ocazie clară de 

ÎNTRECERI VIU DISPUTATE ÎN FINALELE
CAMPIONATULUI REPUBLICAN DE ATLETISM
• Rezultate de valoare internațională la săritura în lun
gime (7,61 m — nou record R.P.R.), disc fete. înălțime 
băieți și fete • John Moon (S.U.A.) a realizat 21,1 pe 
200 m • Vamoș, Barabaș și Drăgulescu, învingători în 

întrecerea cu atleții americani
(Citiți amănunte în pag. a IV-a)

să folosească scurta perioadă de vdft 
canță pe care au avut-Ot menținin-’ 
du-și intr-o bună măsură forma spor-1 
tivă și puțind apoi relua lucrul, an-i 
trenamentele, cu resurse mai mari- 
decit in alți ani.

Steaua a fost, in mod evident^ 
echipa care a jucat mai bine. A exis-' 
tat in rîndurile ei mai multă omoge-l 
nitate decit la Dinamo, acțiunile ofenM 
sive au fost mai bine concepute, s-oui 
desfășurat pe un front larg, cu par-\ 
ticiparea activă a întregii linii de 
atac. Cel care s-a „văzut” mai mult' 
a fost Creiniceanu, fără indoiațăn 
care prin fentele și driblingurile sala' 
derutante Și-a trimis adversarul di
rect, pe Ivan, cind în stingă, cind în! 
dreapta; însă întotdeauna în direc-\ 
ția opusă unde se afla mingea . și < 
posesorul ei. Dar și ceilalți atacanti' 
de la Steaua au adus un aport sub-, 
stanțial in joc, combinînd frumos și' 
deschizindu-și astfel drum spre poar
ta adversă. O surpriză: Raksl. El 
este pe cale să înțeleagă că rolul in
terului nu este numai acela de a 
culege mingi și de a le redistribuit 
ci acela de a fi și el prezent, i» 
primele rinduri, pe lista golgheteri
lor. Simbătă, el a tras la poartă de 
10 ori, ceea ce nu e puțin Și, 
orice caz, reprezintă un pas înainte^

JACK BERARIU i

(Continuare în pag. a 3-a)

gol, dar lovește prea slab balonul șf 
situația e pierdută. Suporterii ferovia
rilor sînt numai ochi și... aplauze. Su
focați de ritmul impus, petroliștii nu 
reușesc să treacă de centrul terenu
lui. Patru minute mai tîrziu, Ion lo- 
nescu avea să materializeze din nou 
superioritatea giuleștenilor, fructifi- 
cînd o ocazie „lucrată" de Dumitrim 
Pali, căzut la pămînt, a căutat să 
devieze traiectoria balonului dar nu

MIRCEA TUDORAN
j 
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Etapa a lV-a a „Cupei regiunilor**

Gazdele învinse!
Sîmbătă și duminică 

•isomisia de specialitatei a 
Capitalei a organizat în
trecerile etapei a IV-aa 

Cup-bi regiunilor" rezer
vată 'tinerilor cicliști. în 
program au figurat două 
probe : 48 km contratimp 
pe echipe și 100 km cu 
plecare in bloc.

Contratimpul • a avut 
loc simbătă după-amiază, 
pe un timp noros, între 
bornele kilometrice 13-61 
de pe șoseaua București 
— Oltenița. Dacă alergă
torii au scăpat de razele 
dogoritoare, în schimb ei 
au avut un alt adversar: 
vîntul puternic, care pe 
mulți cicliști i-a „scos" 
din plasă, obligindu-i să 
abandoneze. Singura e- 
cibipă care a intons în 8 
oameni (cîți au luat star
tul) a fost selecționata 
Ploiești. în drum spre 
București însă patru din
tre ei nu au mai putut 
tezista și astfel G. Po
pescu, A. Petrescu, I. 
Șerbănescu și A. Iacob 
Bînt cronometrați, la ca
pătul celor 48 km, cu

Iată-l treci nd
(Ploiești) a întreprins 
20 km.

sosire >

Juniorul George Popescu 
o „evadare" de aproape 

linia de

părea că

7n cinstea zilei
de 23 August

(Urmare din pag. 1)

con-BRAȘOV: în cadrul unul 
Curs atletic organizat în cinstea zilei 
de 23 August, tinărul sportiv A. Do- 
zuocoș de la Dinamo Brașov, a 
realizat în proba de 1 000 m un nou 
record republican la categoria juniori 
II cu timpul de 2:39,0.

Cu această performanță, Domocoș a 
Stabilit cel de-al 46-lea record regional 
realizat de atleții brașoveni în actualul 
sezon.

CAROL GRUIA, coresp. regional

SOMCUȚA MARE: In localitate 
■-au desfășurat recent întrecerile de 
fotbal din cadrul „Cupei Eliberării" la 
care au participat toate echipele din 
raion. Im finală, „Unirea"—Finteșul 
Mic a ciștigat cu 3—0 asupra formației 
„Înfrățirea"—Satulung.

Tot la Somcuța Mare au avut loc alte 
două intilniri fotbalistice. In prima, e- 
chipa Progresul din localitate a întrecut 
la limită, 1—0 (0—0), pe Voința Cărei. 
Cea de a doua formație a Progresului 
Somcuța Mare a terminat la egalitate 
3—3 cu Recolta Ileanda.

formația ora- 
pomit ultima 
un timp mai

1 h 12:32. Se 
șului București, care a 
în cursă, va înregistra 
bun deoarece fusese întărită cu N. 
Ciumete, V. Gheorghiu și A. Drăgan, 
rutieri care anul acesta au trecut de 
vîreita junioratului. Dar din cei opt 
numai trei și anume N. Ciumete, C. 
Ivan și I. Ignat au terminat cursa, 
fiind cronometrați cu 1 h 12:40.

Cicliștii bucureșteni n-au reușit 
să-și ia revanșa în întrecerea cu ple
care în bloc, desfășurată duminică 
dimineața pe șoseaua București — 
Plodești (varianta Buftea). Tinerii ru
tieri ploieșteni, conduși de antreno
rul Sima Zosim, și-au apărat poziția 
cu dîrzenie. La întoarcere ploieștea
nul George Popescu a luat cursa pe 
cont propriu și după un „contratimp" 
de aproape 20 km cîștigă cu 2 h 42:03 
(100 km). Grosul plutonului condus 
de N. Ciumete 
cunde.

Etapa a IV-a 
a revenit astfel,
cu 9 h 12:01 urmată de oraș Bucu
rești la 18 sec. și reprezentativa Ga
lați la 1:19. Clasamentul general 
după patru etape: 1. oraș Bucu
rești 30 h 20:06, 2. Brașov 30 h 52:51, 
3. Cluj 31 h 01:12, 4. Ploiești 31 h 05,10, 
5. Galați 31 h 45:24, 6. Mureș-Auto- 
nomă Maghiară 31 h 50:58. întrecerile 
etapei a V-a vor fi organizate de 
comisia regiunii Mureș-Autonomă Ma
ghiară.

a „Cupei regiunilor" 
selecționatei Ploiești

TR. IOANIJESCUVIOREL BUDA> corespondent

——. . . . . . . . . . . . . -— rgTHTHi H! S3 :— - - - - - -
Reprezentativa de juniori a U.R.S.S. a ciștigat turneul

internațional de baschet din Capitală
Turneul internațional de baschet 

pentru juniori disputat în Capitală 
s-a încheiat aseară după trei zile de 
întreceri foarte disputate, mult aplau
date, scoțînd în evidență utilitatea 
unor astfel de acțiuni. Simbătă, cele 
două partide au fost pasionante atit 
ca desfășurare cit și ca evoluție a sco
rului.

Intr-adevăr, selecționata R.P. Polo
ne, jucînd mult mai bine decît vineri, 
a dat o replică foarte puternică repre
zentativei Uniunii Sovietice, care a în
vins greu cu 63—56 (30—25). Dacă în 
min. 8 scorul era 13—6 în favoarea 
U.R.S.S., două minute mal tîrziu el 
devenise favorabil polonezilor cu 14— 
13 ; apoi, 17—16 pentru U.R.S.S. și (min. 
16) 22—17 pentru R.P. Polonă. După 
pauză ritmul de joc este la fel de viu, 
iar tabela de marcaj înregistrează 
dese modificări. Pînă la urmă, impu- 
nîndu-și superioritatea, juniorii sovie
tici au ciștigat pe merit cu 63—56,

Palpitantă a fost „cursa de urmări
re" pe care a făcut-o echipa noastră în 
dorința de a ajunge și a întrece for
mația R. P. Bulgaria. Luind un start 
slab, julniorii noștri au fost conduși 
in min. 8 cu 14—2! în continuare 
echipa noastră nu a găsit cele mai 
bune metode de a contracara acțiu
nile iuți ale adversarilor și scorul ne

este mai departe defavorabil : 
6—21, 8—25, 12—27. De remarcat 
tre min. 10—17 juniorii noștri nu au 
înscris nici un coș ! ! Abia spre sfîrși- 
tul primei reprize, o dată cu o serie 
de schimbări în formație, selecționata 
noastră începe să se comporte mai 
bine și să reducă din handicap : 20—29 
(min. 20), 24—:32 (min. 22), 30—34 (min. 
25), 37—38 (min. 28). In același minut 
conducem pentru prima dată în acest 
meci : 39—38. Diferența in favoarea 
noastră se mărește : 47—40, apoi 53—48 
dar imediat 53—52 și chiar 53—54 ! Cu 
30 de secunde înainte de final juniorii 
bulgari conduceau cu 56—55, dar două 
lovituri libere reușite de 
o victorie mult muncită.

Aseară, în fața unei 
meroase, s-au întîlnit
vele de juniori ale R. P. Bulgaria 
și R. P. Polone într-un meci care 
avea să decidă pe ocupantele locuri
lor 3 și 4. După un joc foarte 
„strins“, în care scorul a alternat 
echipa bulgară a ciștigat cu 68—65 
(36—33) datorită presingului din 
ultimele 7—8 minute.

A urmat partida-derbi dintre echi
pele R. P. Romine și Ulniunii

6—17, 
că în-

Kun ne aduc

asistențe nu- 
reprezentati-

Sovietice, singurele neînvinse. Fcn 
mația U.R.S.S. a ciștigat cu 84—5 
(37—29). Juniorii sovietici au practi 
cat 
nu numai prin calitățile și statur 
lor, 
tehnico-tactice. în schimb, 
noastră, ca și în meciul de sîmbăt 
seara, ne-a dezamăgit. Pe ling 
lipsa contraatacului și imprecizii 
paselor, juniorii noștri au mahifes 
tat și pripeală, ceea ce a dus 1 
ratarea multor acțiuni. Avînd î> 
vedere faptul că la sfirșitul lunii 
în orașul Lom din R. P. Bulgari; 
se va disputa prima ediție a Jocuri 
lor Balcanice 
niori la care 
noastră, se 
îmbunătățirea 
a pregătirii lui.

Au marcat : Kaprov 8, Nikolnei 
4, Saluhin 16, Kramskoi 25, Radio 
nov 2, Skordelidze 19, Veneberga 
10, pentru U.R.S.S., Diaconescu 6 
Haneș 19, Reisenbuchler 1, Purcă 
reanu 16, Pop 1, Czmor 6, Rusu 1 
Molin 4.

Clasament final: 1. U.R.S.S. 6 p 
2. R. P. Romină 4 p; 3. R. P. Bul
garia 2 p; 4. R. P. Polonă 0 p.

un joc complet, impresionîn

ci și prin avansate cunoștinț 
în schimb, echip

de baschet pentru ju 
va participa și echip. 

impun măsuri pentn 
atit a lotului, cit ș

Baschetbalistele sovietice pe primul loc
în turneul de la Ploiești

(prin telefon de 
După trei zale

la 
de 
de 
cu 
Pe

PLOIEȘTI 11 
trimisul nostru). 
întreceri, turneul internațional 
baschet junioare a luat șfîrșit 
victoria echipei Uniunii Sovietice,
locali al doilea, cu un coșaveraj mai 
bun decât echipele R. P. Bulgaria și 
R. P. Polone, s-a clasat formația 
țării noastre. Simbătă seara jocurile 
au avut loc în sală din cauza tim
pului nefavorabil, duminică seara ele 
disputindu-se in aer liber.

Iată cîteva amănunte privind jocu
rile de sâmbătă: U.R.S.S. — R. P. 
Polonă 56-43 (27-20). Echipa sovie
tică a condus in permanență prac- 
ticînd 
în al 
garia 
57-54 
vingătoare în 
hotărîtor. în repriza a doua jucătoa
rele noastre s-au comportat mai bine 
și au avut șanse de a termina învin
gătoare. In ultimul minut de joc 
scorul a fost 55—54 in favoarea oas- 
petelor iar mingea in posesia noastră. 
Pripindu-se, jucătoarele noastre au 
ratat atit atacul cit și victoria.

Duminică, R. P. 
cut R. P.

U.R.S.S. a învins echipa țării 
cu 60-40 (30-17). După un 
echilibrat, jucătoarele sovie- 

lua-t conducerea și nu au mai 
pînă la sfârșit. Junioarele 

au jucat slab, au avut o apa

un baschet de bună calitate, 
doilea joc formația R. P. Bul- 
a întrecut R. P. Romină cu 
(29—19). Avantajul luat de în- 

prima repriză a fost

Polonă a in-tre- 
Bulgaria cu 39—34 (17—16) 

după o partidă viu disputată și cu o 
evoluție interesantă a scorului. Fie
care echipă a avut conducerea pe 
rînd. Polonezele au luat avantajul cu 
care au terminat învingătoare in ul-

înotătorii juniori și-au desemnat campionii
(Urmare din pag. 1)

rara (CI. sp. sc. Buc.) 1:04,0 ; 4. A. 
Chita (C.S.S. Cluj) 1:04,9; 5. F. Negler 
(S.S.E. Sibiu) 1:05,2; 6. E. Ady (Har
ghita Tg. M.) 1:07,8. 200 m spate :
1. M. Potoceanu (Olimpia Reșița) 
2:33,1; 2. Al. Bota (CSS Buc.) 2:40,2;
3. St. Varfalvi (CSS Cluj) 2:41.5; 
C. Lungu (CSS Buc.) 2:46,8; 
Colța (Olimpia) 2:48,6; 6. 
(SSE Reșița) 2:49,0; 
1 N. Tat (Olimpia 
nou record R.F.R..
(v. r. 2:43,4 deținut 
lași înotător); 2. M. 
2:56,4; 3. H. Pischl
4. D. Orosz (SSE Oradea) 3:06,2; 200
m bras : 1. A, Șopterian (CSS Buc.) 
2:49,5 — nou reooed de juniori cat. 
a II-a (v. r. Al. Ștefan — 2:50,4 — 
1957); 2. L. Marcovici (SSE Timișoa
ra) 2:57,0; 3. Gh. Lowenfeld (Olim
pia) 2:59,2; 4. I. Chende (CSS Buc.) 
2:59,2; 5. L. Costa (SSE Timișoara) 
3:02,4; 6. Gh. Bohm (SSE Timiș.) 
3:02 6 ; 4 x 290 m liber ■ ț. Olimpia
Reșița (Schier, Pischl, 
Tat) 9:55,2; 2. CSȘ Buc,

Timișoara 10:39,1 ; 
Moraru 5:04,5-;

Cluj)
4.

4. 
5. I.

Z. Giurasa
260 m fluture :

Reșița) 2:36,4 — 
de juniori cat. I 
din 1962 de aee- 
Zager (CSS Buc.) 
(Olimpia) 2:57,2;

Eota 1:08,6; 2. M. Potoceanu 
3. St. Varfalvi 
(Dinamo) 1:15,0;
6. Z. Giurasa
1. A. Șopterian 
de juniori cat.

1:11,5;
5. C. 

1:16.1; 
1:17,5

4. L. 
Lungu

100 rn
— nou

a II-a (v r. 
de G. Malar-

3. I.

Georgescu (Dinamo) 1:15,0; 6. A. Pe
tri (Știința Cluj) 1:17,4; 100 m spate: 
1. Al.
1:09,0; 
Berea 
1:16,1; 
bras : 
record
1:17,9 deținut din 1962 
ciuc); 2. G. Lowenfeld 1:20,1; 
Chende 1:20,4 — no-u record de copii 
13—14 ani (v. r. A. Șopterian 1:20,8); 
4.-—6. G Malarciuc, L. Costa si L. 
Marcovici 1:21,4; 4 x 100 m liber : 1. 
Olimpia Reșița (Schier, Potoceanu, 
Lowenfeld, Pischl) 4:25,6; 2. CSS 
Buc. 4:34,6; 3. SSE Timișoara 4:35,4. 
Clasament pe echipe : 1. CSS Buc.
16560 p.; 2. Olimpia Reșița 9460 p.;
3. SSE Timișoara 6460 p.; 4. Har-

p.; 5. Dinamo 
CSS Cluj 3820

liber : 1. Co-
1:11,6 2. Anca

4 x 100 m liber : 1. CSS I Buicurești
(M. Tărnăuceanu, G. Talpan, Z. Rez- 

CSS
Tg. 
Co-

S.S.E.
1. VI.

, (CSM
5:06,5;
5:17,7; < 
ture : 
1:10,6;
Vidos

1.
3.

2. 
5:06,3; 3/ C. 
Ady 5;17,4;

Negler 
Pischl 

. M. Zager 
(Harghita)

E.
F
H.

Potoceanu, 
10:22,8; 3.

400 m liber: 
G. Morar 
Georgescu 

5. A. Chita
5:21,5; 100 m flu- 
1:10,4; 2. N. Tat 

1:11,1; 4. Z. Sza- 
1:13,9; 5. C-tin

ghita Tg. Mureș 4580 
București 3830 p.; 6. 
puncte

JUNIOARE. 100 m 
druța Sala (SSE Tim.)
Trohani (CSS Buc.) 1:13,1; 3. Cristina 
Balaban (Dinamo) 1:13,6; 4. Gabriela 
Talpan (CSS Buc.) 1:13,6; 5. Eva Nagy 
(Harghita) 1:14,2; 6. Heidi Weitz (O- 
limpla) 1:19$; 200 m bras : 1. Zoe
Reznicenco (CSS Buc.) 2:58,8 — nou 
record de junioare cat. a II-a (v. r. 
2:59,9 deținut de aceeași înotătoare); 
2. Maria Ivlosz (Harghita) 3:03,9; 3. 
Doina Pantea (SSE Timiș.) 3:15,7; 4. 
Mariana Pastor (Harghita) 3:15,9; 5. 
Sma.randa Lupuțiu (SSE Arad) 3:20,4; 
6. Anca Mărdărescu (Steaua) 3:20,5;

nicenco, A. Trohani) 5:19,4; 2. 
II București 5:28,2; 3. Harghita 
Mureș 5:39,8; 160 m fluture : 1. 
druța Sala 1:20,5; 2. Agneta Sterner 
(CSS Buc.) 1:22,5 — nou record cat. 
copii 13—14 ani (v. r. 1:23,6 aceeași 
înotătoare); 3. Gabriela Tărnăuceanu 
1:26,1; 
1:34,3; 
1:35,4;
400 m 
5:30,0;
Nagy 
6:02,4; 
6:18,8;
6:27,0;
(Dimescu, Reznicenco, Sterner,
hani) 5:24.9; 2. SSE Timișoara 5:45,2; 
3. Harghita 6:04,9. Clasament pe echi
pe : 1. CSS București 10490 p.; 2, 
Harghita Tg. Mureș 6150 p.; 3. Steaua 
4590 p.; 4. SSE Timișoara 3350 p. ; 
5. Dinamo 3300 p.; 6. Olimpia Reșița 
2780 p.

Clasament general al campionate
lor republicane de juniori și junioare: 
1. Clubul
(antrenori M. Mitrofan șj Gh. Dime- 
oa), 27050 
trenor I.
ghita Tg. Mureș (antrenor Toth Pali 
losi.f) 10 730 p.; 4. SSE Timișoara (an
trenori P. Lovaș și I. Mocinschi) 9810 
p.; 5. Dinamo 7130 p.; 6. Steaua 6925 
puncte.

4. Tatiana Vulpeanu (Dinamo)
5. Eva Naftali (Harghita)
6. A. Csilla (CSS Cluj) 1:46,2; 
liber: 1. Cristina Balaban

2. Anca Trohani 5:47,1; 3. Eva 
5:54,1; 4. Gabriela Tajpan

5. Monica Dimescu (CSS Buc.)
6. Marta Tichi (SSE Arad) 
4 x 100 m mixt : 1. CSS Buc.

Tro-

sportiv școlar. București

p. j 2. Olimpia’ Reșița (an- 
Schusier) 12240 p.; 3. Har-

timul minut. In ultimul meci al tur
neului, 
noastre 
început 
tice au 
cedat-o 
noastre
rare ușor penetrabilă, iar în atac au 
comis multe greșeli. Despre învingă
toare putem arăta că au practicat 
un joc bun, au impus un ritm rapid 
și au avut o apărare bine pusă la 
punct. Au marcat : Zaharova 13, 
Bubeikova 2. Kocerkite 21, Ivanova 
10, Guseva 8, Vinogradova 6 pentru 
U.R.S.S., Vogel 1, Pitrop 8, Țancu 6, 
Wagner 5, Godri 2, Nagy 6, Hor
vath 4, Popa 8.

Clasament final : 1. U.R.S.S. 6 p; 
2. R.P.R. 2 p (161:165); 3. R.P.B. 2 p 
(130:139); 4. R.P.P. 2 p (130:157).

P. VJNTILA
Molin (KP.R.) tn plină acțiune

Foto : P. Romoșan

ra/a a doua a campionatelor republicane
(prin telefon). 

in localitate 
au continuat întrecerile fazei a doua 
a campionatelor republicane de călă
rie. Organizarea excelentă a prile
juit celor 6.000 de spectatori posibi
litatea vizionării unor concursuri în 
cele mai bune condiții. Competiția a 
fost dominată de reprezentanții 
bului Steaua București (antrenor 
Anto-hi), care au ciștigat patru 
cele șapte titluri.

Iată rezultatele tehnice : 
SÎMBAtA — juniori 16 ani: 1. 

sile Ionescu (Steaua), cu 
..Scufița", 0 puncte penalizare, 28,6 
sec; 2. Mircea Silea (Știința Bucu
rești), cu „Floricel", 0 p. penalizare,
30 sec; 3. Enache Silvestru (Petrolul 
Ploiești), cu „Chindia", 0 p. pen.
31 sec.

SF. GHEORGHE 11 
Simbătă și duminică,

clu- 
Gh. 
din

. Va- 
calul

Un concurs nautic reușit: 
finalele campionatului republican 

ile canotaj academic - juniori 
(Urmare din pag. 1) ‘

Obstacole, cat. mijlocie : 1. Emi
Olteanu (Steaua) cu „Gerilă", 0 p 
pen. 38,9 sec; 2. Ștefan Mustaf; 
(Steaua) cu „Leneș", 0 p. pen. 42,' 
sec; 3. Alex. Longo (Dinamo Buc. 
cu „Sprinten",

DUMINICĂ
Vasile Ionescu (Steaua) cu 
0 p. pen. 28,3 sec; 2. Mircea 
(Știința Buc.) cu „Gratis", 0 p. 
29,6 sec; 3. Alexandru Bazilu 
greșul Craiova) cu „Bar", 0 p. 
29,9 sec.

Proba pe echipe : 1.. Dinamo Bucu 
rești (Victor Denaian, Mihaela Radu
lescu, Liliana Nițulescu, Alexandri 
Lo-ngo) 0 p. pen.; 2. Recolta Mangali; 
7 p. pen.; 3. Petrolul Ploiești 12 p 
pen.

Obstacole fete: 1. Mihaela Radu
lescu (Dinamo Buc.) cu „Peștera" 0 p 
pen. 26,3 sec; 2. Liliana , Nițulescr 
(Dinamo Buc.) cu „Fira" 0 p. pen 
27,5 sec; 3. Emilia Podaru (Progresii 
Craiova) cu „Emir" 0 p. pen. 29 sec

4 p. pen. 44,2 sec.
- juniori 18 ani: 1 

„Gelu" 
Sile;
pen 

(Pro 
pen

Z. PAP — coresp.

Otono sport
și din oile ocazii : 1. Me- 
Mirca, Sandu Dan) 5:42.0;

(Engelmeycr, Isdieescn) 
Arad (Sebestyen, Balzelch)

Labu (UTA), 5. N. Serboiu (CFR Tim.), 6. C. 
Oviâenîe (Știința Buc.)

Dublu. Meialurgîștiî și-au reconfirmat va
loarea cunoscuta 
talul Buc. (Mihaî 
2. Olimpia Buc. 
5:50,1 ,* 3. Voința
5:00.3 ; 4. SSE Timișoara, 5. Metalul II Buc. 
6. Știința Buc.

8 + 1. Cea mai frumoasâ probei a campio
natului s-a încheiat cu rezultatele următoa
re : 1. SSE București (P. Giurgiu, Dumitrescu, 
Hîlcu, Raț, Fusdriu, V. Giurgiu, Stancu, 
Buzîcâ +Popescu) 4:57,5 ; 2. Olimpia Buc. 
(Slatehcp, Coșstantinescu, Baedcr, Busuioc 
Bratu, Dumitru, lineara, Simionescu+Sto- 
escu) 4:59,5 ; 3. SSE Tim. (PHanzer, Kopuî, 
Moisâ, LSwy, Severeanu, Consiantinescu, 
Halmoș, Tibescu+Herzeg) 4:59,8 ; 4. Bana
tul Timișoara, 5. Voința Arad, 6. Steau Buc.

Așa arată o variantă cu 124-1 rezultate 
exacte la concursul nr. 32 etapa din 11 

august 1963.

? I. Cerno More—Ț.D.N.A. (camp. R.P.B.) 3 
ML -Tractoiul—A.S.M.D.^(barq) cat, B)
III. Spaitak Pd.—Lokomotiv Pd.

R.P.B.)
TV. Bexoe—Dunav
V. Spaitak PE—Lokomotiv G.> O.

Vî. Gen. Zaimov—Spartak Varna
yn. ;Tatabanya—Vasas . (camp. R.P.U. A) 

VIII. Pecsi Dozsa—Ujpesti Dozsa
,IX, -<5zeged—Komlo .
X. Szekesiehervari—Szombathely

R.P.U. B sp.)
XL Miskolci VSC—Oroszlanyi B.

XH. Egyetertes—Dunaujvarosi K
Sp. Gyoii MAV—B.V.S.C.

Fond de premii : 100.410 lei
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Din nou aplauze pentru juniorii noștri
Simbătă, stadionul Republicii a 

fost plin încă de la primul meci, cel 
de juniori. Anticipind parcă specta
colul ce va urma, numeroși iubitori 
ai fotbalului se grăbeau să-și ocupe 
locurile. Și n-au avut ce regreta, 
pentru că cele două selecționate ale 
taberei de vară de la Rm. Vîlcea au 
oferit un joc de toată frumusețea, 
prilejuind (pentru a cita oară ?) con
statarea că fotbalul nostru nu duce 
lipsă de talente : despre fiecare din
tre» cei 27 de juniori care âu evoluat 
simbătă pe gazonul bucureștean se 
pot spune numai cuvinte de laudă, 
pentru posibilitățile lor, pentru jocul 
practicat.

Selecționata de juniori B (tricouri 
galbene) a întrecut cu 2—0 (2—0) se
lecționata de juniori A (tricouri ro
șii) ca urmare a jocului mai înche
gat pe care l-au practicat „tricourile 
galbene" și a faptului că atacanții 
s-au descurcat mai ușor in fața apă
rării adverse datorită combinațiilor 
tactice reușite. în repetate rînduri 
publicul a răsplătit cu aplauze evo
luția celor două echipe ca și golu
rile marcate (în urma unor acțiuni 
frumoase) de Vig (min. 8) și Oprișan 
(min. 20). De remarcat faptul că în
vingătorii reprezintă promoția 1946 
a fotbaliștilor noștri, învinșii fiind 
promoția 1945.

Arbitrul Anton Munich a condus 
coTcct echipele :

SELECȚIONATA B: GABORAȘ— 
Toma (Dumitriu), Paciulete, COS- 
TACHE — Ioniță, SMADEA - (Me- 
’•1,oo) — UDROAICA (Hedeșan),
MIKO, Oprișan, VIG, l’etz.

SELECȚIONATA A : CURUTZ — 
Stodchițoiu, T1MPANARU, Chereeheș 
— Dobre, Stelea (Ferentz) — CON
STANTIN, Țarălungă, Mustețea (Ri- 
®ea), OBLEMENCO, Cemat.

Rapid-Petrolul 3-1 (3-1)
(Urmare din pag. 1)

l-a ajuns și Sfetcu e obligat să tri
mită pentru a doua oară mingea la 
centru) terenului.

Intre timp, ca la un derbi ce se... 
respectă, ploaia care începuse o dată 
cu meciul, transformase terenul în 
patinoar. Controlul balonului se face 
mai greu, ritmul jocului se înceti
nește și Petrolul -— profitînd de acest 
aliat neașteptat — temperează jocul, 
iese la atac și afișează chiar o ușoară 
superioritate teritorială în minu
tele ce au urmat celui de-al doilea 
gol. Cu toate acestea, ocaziile sînt 
puține la număr pentru că atacul 
leagă greu jocul. Lucru normal, avînd 
în vedere că Petrolul a început me
ciul cu 3 oameni noi în linia de 
atac : interii Juhasz si Iordache 
(posturi-cheie în echipă) și extremul 
stingă Mocanu. Pe dreapta însă, Ba
dea se strecoară cu aceeași abilitate 
cunoscută, e tot timpul acolo unde 
trebuie, distribuie baloane în stînga 
și în dreapta. Supărat probabil că 
toate sînt irosite, în min. 18, ajuns 
pe linia de corner aproape de poartă, 
șutează cu efect și... 2-1. Imediat, 
Mocanu are mingea în picior gata 
pentru egalare dar...

Jocul începe să ia tot mai mult 
aspectul unui meci de campionat în 
care cele „două puncte" sînt disputate 
cu înverșunare. Pentru a mări efica
citatea atacului, în min. 24 este in
trodus Jamaischi în locul lui Ștefă- 
nescu, pentru a prelua sarcinile de 
mijlocaș ofensiv ale acestuia. Ja
maischi se încadrează mult mai bine 
în jocul Rapidului dc multe ori se 
intercalează în atac și reușește (in 
mto. 44) să mărească avantajul 
echipei sale transformînd o pasă tri
misă cu măiestrie de Dumitriu II : 
3—1.

După pauză jocul nu mai are 
cursivitatea din prima repriză. Si 
feroviarii și petroliștii se mișcă cu

Jocuri internaționale amicale
MINERUL BAIA MARE — 

O.FK. SUBOTITA 
(R.SF.L) 7-3 (3-1)

BAIA MARE 11 (prin telefon). 
6 600 de spectatori au asistat azi la 
meciul dintre Minerul și echipa
O.F.K. Subotița din categoria B a 
R.S.F. Iugoslavia. Băimărenii au cîș
tigat net : 7—3 (3—1) prin punctele 
marcate de Soo (3), Trifu, Incze, Ros- 
aay și Sasu. Pentru oaspeți au mar
cat Bojovici, Bakaici și Vukomalo- 
rici. .j-

• Vineri Recolta Canei a întrecut 
le O.F.K. Subotița cu 4—2 (1—1) 
>rin punctele marcate de Fischer,

a

Fază din meciul de juniori dintre selecționatele A și B

București 3-1 (1-0)
(Urmare din pag. I)

Apărarea a avut intervenții sigu
re in repriza a doua (cind, ce e 
drept, a fost și mai puțin solici
tată), dar in prima parte a jocului 
a făcut unele greșeli care au „des
coperit" poarta lui Suciu.

Dinamo a început bine jocul, a 
atacat cu mai multă hotărîre, lăsind 
impresia că va putea păstra mai

încetinitorul, așteptînd parcă să se 
scurgă cele 45 de minute. Rapid are 
totuși inițiativa. Petrolul acționează 
mai departe în special pe aripa lui 
Badea. Meciul se încheie cu o lovi
tură liberă de la aproximativ 30 de 
metri în favoarea Rapidului. In min. 
89 Dridea a fost eliminat de pe te
ren pentru injurii aduse conducăto
rilor jocului. Surprinzător din par
tea unui jucător care — în general__
n-a dat de lucru arbitrilor.

Ce se poate spune despre cele două 
echipe, acum, înainte de campio
nat ? Rapid a jucat cu mai multă 
vervă, iar ideea tactică a echipei 
(extremele vin înapoi și întăresc a- 
pănarea pe partea atacului advers) 
începe să prindă contur. Petrolul, 
chiar dacă nu s-a comportat la înăl
țimea așteptărilor, are meritul de a 
fi încercat o serie de jucători tineri, 
promovați din categorii inferioare, 
care, cu timpul, lucrînd cu tragere 
de inimă, vor deveni — desigur — 
jucători de valoare.

Arbitrul C. Petrea - București a 
condus corect echipele :

RAPID : Todor (Andrei — min. 
46) — Lupescu (Greavu — min. 46), 
Motroc, Greavu (Macri — min. 46),
— Ștefănescu (Jamaischi — min. 
24), Neacșu — Năsturescu, Dumi
triu II, I. Ionescu (Dinu — min. 71), 
Georgescu (Langa — min. 55) 
Kraus.

PETROLUL : Sfetcu — Pahonțu, 
D. Nicolae, Pali (Florea — min. 65),
— Ivan (Fronea — min. 57), M. 
Marcel — Badea (Anghel — min. 
57), Iordache (Badea — min. 57), 
Dridea I, Juhasz (Ivan — min. 57), 
Mocanu (Moldoveana,— min. 46).

In orice caz să nu uităm nici noi 
dar nici conducerile celor două echipe 
și jucătorii că a fost un meci de ve
rificare, cu două săptămîni înaintea 
campionatului.

Așadar, la lucru !

Bucur, Hauler și Horilă, respectiv 
Terzici și Mihnovici. Miercuri o selec
ționată Satu Mare-Baia Mare a 
dispus de O.F.K. cu 3—1 (0—1). Pen
tru selecționată a marcat .Mircea 
Șasu (3) iar pentru oaspeți Vukoma- 
lovici.

S. VASILE, coresp. 
n t
C.F.R TIMIȘOARA —

M.ED.O.S.Z. GYULA (R.P.U.) 
1—3 (0—1)

TIMIȘOARA, 11 (prin telefon). 
Echipa mâghiară M^.rf.b.S.Z. din 
Gyula și-a început turneul în țara 
noastră întîlnind pe C.F.R. Timișoara. 
Oaspeții au cîștigat cu 3-1 prin punc

malt, timp inițiativa. S-a văzut însă 
repede că dinamoviștii nu acționează 
îndeajuns -de clar, că în linia de 
înaintare, in special, jucătorii nu se 
„găsesc" atit de repede cit ar trebui. 
Lipsa lui Pircălab nu este un lu
cru de trecut cu vederea. Totuși, 
poate că se pune și problema unei 
„stabilizări" a liniei de atac care să 
capete un contur mai precis pe oa
meni și pe posturi. De asemenea, 
jocul echipei Dinamo ar trebui să 
capete amprenta unui stil propriu, 
bine realizat.

Dintre fazele principale ale aces
tui meci vom reaminti în primul 
rînd „bara" lui Vnguroiu, din mi
nutul 27, care era să marcheze 

deschiderea scorului de către Dina
mo. Dar în loc de 1—0 pentru Dina
mo, după numai un minut tabela 
de marcaj avea să arate 1—0 pen
tru... Steaua, datorită unui șut bine 
tras de Constantin. Din repriza a 
Il-a, mai dinamică, mai bogată in 
faze frumoase in cimp și in fața 
celor două porți, vom aminti „bara" 
lui Constantin din min. 47 și șutul 
lui Creiniceanu (min. 55) care a tre
cut cu puțin pe lingă poarta lui 
Datcu. In min. 47, Varga, executind 
impecabil o lovitură de la marginea 
careului, aduce egalarea. Dar numai 
pe tabela de marcaj. Pe teren, 
Steaua acționează din ce in ce mai 
bine, iar rezultatul acestei superiori
tăți in joc nu întirzie să se materia
lizeze : 2—1 în min. 61 și 3—1 în 
min. 82, ambele goluri fiind mar
cate de Tătaru.

Arbitrul Constantin Marin (Bucu
rești) a avut misiunea neplă
cută, intr-un joc amical, de a eli
mina de pe teren un jucător: pe 
Popa, care a fost ireverențios. 
Așteptăm ca secția de fotbal a clu
bului Dinamo să intervină pentru 
ca Popa, jucător fruntaș, să nu mai 
ofere surprize de acest gen.

Tnainte de a arăta care au fost 
formațiile celor două echipe, este 
necesar să arătăm că a fost un 
bun meci de verificare, urmărit cu 
interes de spectatori și util ambelor 
echipe in pregătirea lor pentru noul 
campionat ce bate la usă.

STEAUA : Suciu (Eremia) — Uăl-
măgeanu, Petescu, Staicu — Jenei,
Crișan (Constantin) — Creiniceanu, 
Constantin (Sorin Avram), Voinea 
(Pavlovici), Raksi, Tătaru.

DINAMO : Datcu — Popa (Con- 
stantinescu), Nunweiler III, Ivan — 
Stefan, Nunweiler IV — Ene II, 
Varga, Vnguroiu (Luce seu), Frățilă 
(Eftimie), Haidu.

tele marcate de Lovasz, Boruzs și 
Stefanik. Pentru feroviari a înscris 
Iancu din 11 metri. Ca aspect, jocul 
a fost egal. C.F.R. a ratat mult.

Echipa M.E.D.O.S.Z. joacă marți la 
Reșița cu C.S.M. si joi la Caransebeș 
cu C.F.R. din localitate.

P. VELȚAN -coresp.

JIUL PETROȘENl-SPARTAC 
T1RNOVO 0—0

■> :i. ' '.O. ’ ■
PETROȘENI, 11 (prin telefon). — 

In cadru] manifestațiilor sportive or
ganizate dc' Ziua- Minerului, azi s-a 
disputat jocul dintre Jiul și Spartak 
Tîrnovo. Partida s-a încheiat la ega
litate : 0—0. (L Zamora, coresn 1

ALTE AMĂNUNTE PRIVIND TURNEUL OLIMPIC 
DE HOCHEI PE GHEATĂ

— IN PRELIMINARII: R. P. ROMÎNĂ—S.U.A. —
GENEVA 11 (Agerpres). — în stațiu

nea Montana (Elveția) au continuat lu
crările Congresului Ligii internaționale 
de hochei pe gheață. S-a stabilit ca 
turneul olimpic de hochei pe gheață d»n 
1964 de la Innsbruck să înceapă la 28 
ianuarie. Cele 16 echipe participante vor 
trebui să susțină înainte meciuri de 
calificare, deoarece unele echipe vor 
juca în grupa A, iar celelalte în grupa
B. Programul întîlnirilor preliminarii a 
fost stabilit după cum urmează : U.R.S.S.
— R.P. Ungară ; Suedia — Italia ; 
R.S. Cehoslovacă — Japonia sau Aus
tralia ; Canada — Iugoslavia ; Finlanda
— Austria ; Germania (echipă unită) — 
R.P. Polonă; S.U.A. — R.P. ROMÎNĂ; 
Norvegia — Elveția. Echipele învingă

Au luAt sfîrșit campionatele mondiale 
de ciclism

BRUXELLES (Agerpres). — Pe 
circuitul de la Renaix s-a disputat sîm- 
bătă campionatul mondial de fond (a- 
matori) la care au participat aproape 
200 de cicliști din 27 de țări. Titlul 
mondial a revenit italianului Flaviano 
Vicentimi, care a realizat pe 196,800 
km timpul de 5h 10:20,0 (medie ora
ră 38,062 km). El i-a învins la sprintul 
final pe francezul Bazire, Bolke 
(RFG) și Huysma (Belgia). După 27 
sec a sosit un pluton condus de olan
dezul Karstens, iar după 3:37,0 un 
grup în frunte cu Melihov (U.R.S.S.). 
Cicliștii romini au abandonat.

Proba feminină de fond desfășurată 
de-a lungul a 65,600 km s-a încheiat 
cu victoria ciclistei belgiene Reyn- 
ders, cronometrată în 2h 03:13,0. 
Ea a fost urmată de Sels (Belgia) și 
Puronnen (U.R.S.S.)

S-a încheiat Balcaniada de tenis
ECHIPA R. P. ROMINE PE LOCUL III

SOFIA 11 (prin telefon de la co
respondentul nostru). — După cinci 
zile de întreceri, urmărite cu mult 
interes de iubitorii sportului din So
fia, astăzi au luat sfîrșit Jocurile bal
canice de tenis. A IV-a ediție a în
trecerii a revenit echipei R.S.F. Iu
goslavia, care a terminat învingă
toare în toate întîlnirile. Pe locurile 
următoare s-au clasat echipele re
prezentative ale Greciei, R. P. Ro
mine, R. P. Bulgaria și Turciei. Iată 
acum eîteva amănunte despre întîl
nirile desfășurate simbătă și dumi
nică.

în cursul dimineții de simbătă au 
fost continuate cele două meciuri în
trerupte vineri seara : Romînia—Iu
goslavia și Grecia—Turcia. O fru
moasă victorie a repurtat jucătorul 
romîn Bosch, care l-a întrecut pe 
iugoslavul Iova nov ici cu 8—6, 9—7, 
6—0. Meciul de dublu, decisiv pentru 
desemnarea echipei învingătoare, a 
opus cuplurile Tiriac, Mărmureanu 
(Romînia) și Pilici, Iovanovici (Iugo
slavia). Spre deosebire de Tiriac, 
care a evoluat bine, Mărmureanu a 
jucat de data aceasta extrem de slab. 
El a făcut greșeli de începător, atît 
la fileu cît și pe linia de fund. Dacă 
Mărmureanu ar fi jucat la valoarea 
sa, perechea romînă putea termina 
învingătoare în această partidă, Cîș- 
tigînd cu 10—8, 6—2. 6—4 meciul de 
dublu, întîlnirea Iugoslavia—Romînia 
s-a încheiat cu scorul de 2—1. Grecia 
a învins cu 3—0 Turcia : Kalogeropu- 
los — Bari 9—7, 6—0, 6—4 ; Kalivas 
— Ernli 3—6, 6—4, 6—3, 6—2 ; Ga- 
vrielidis, Kanelopulos — Bari, Balas 
6—4, 6—2, 6—2. Simbătă după-amiază 
echipa romînă a înregistrat o victo
rie clară în partida cu Bulgaria: 
3—0. Tiriac a cîștigat la Țolov cu
6— 1, 6—2, 6—1, Bosch l-a întrecut pe 
Ciuparov cu 7—5, 6—1, 6—2, iar la 
dublu Tiriac, Bardan — Ciuparov, 
Ranghelov 6—3, 6—1, 6—1. în cea
laltă întîlnire Iugoslavia a învins Gre
cia cu 2—1 : Pilici — Kalogeropulos
7— 5, 6—3, 6—0 ; Kalivas — Preșețki 
6—3, 6—4, 6—8, 6—3; Pilici, Iovano
vici — Kanelopulos, Gavrielidis 6—1, 
6—1, 6—2.

Duminică s-au desfășurat ultimele 
întilniri. în meciul care avea să de
semneze echipa clasată pe locul 2, 
Grecia a întrecut Romînia cu 2—1. 
Kalogeropulos l-a întrecut cu 6—3, 
6—1, 6—3 pe Tiriac. Mediul al doilea, 
Kalivas — Boșch, a foSt echilibrat 
pînă în setul 4, cind Bo^eh, obosit, 
n-a mai dat randamentul de pînă a- 
tunci. Kalivas a cîștigat cu 6—3, 1—6, 
6—3, 6—1. Partidă de d&fu Țiriac, 
Bardan — Kalivas, Kanelopulos s-a 
întrerupt din cauza întunericului, dar 
la scorul de 6—2, 6—8, 6—1, 1—0 în« 

toare din aceste jocuri vor alcătui grupa 
A, iar cele învinse grupa B.

Congresul a stabilit, de asemenea, ca 
țările care vor organiza în viitor campio
natele mondiale de hochei pe gheață să 
garanteze mai înainte acordarea vizelor 
de intrare tuturor echipelor participante.

în cadrul lucrărilor Ligii internațio
nale de hochei pe gheață a fost ales ca 
președinte al acestui for Ahearne (An
glia). Din comitetul de conducere al ligii 
fac parte Fepel (Finlanda), Subrt (R.S. 
Cehoslovacă), Kiselev (U.R.S.S.) și 
Fkloev (S.U.A.)

Pentru organizarea J. O. de iarnă din 
1968 și-au depus candidatura orașele 
Sapporo (Japonia), Grenoble (Franța) și 
Lacke Placid (S.U.A.).

Campionatele mondiale de ciclism , 
au luat sfîrșit duminică pe circuitul 
de la Renaix cu desfășurarea probei 
de fond (285 km) rezervată profesio
niștilor. Sprintul final a fost disputat 
de 25 de alergători din cei 132 care au 
luat startul. învingătorul a fost cu

noscut după developarea filmului.’ I 
Titlul mondial a revenit belgianului 
Benoni Beheyt, care a realizat timpul 
de 7h 25 :26,0. El a învins pe linia de 
sosire pe coechipierul său Rik Van 
Looy, pe olandezul Haan și francezul1 
Darrigade. Printre cel 25 de cicliști 
cronometrați în același timp cu învin
gătorul au mai figurat Poulidor (Fran
ța), G. Desmet (Belgia), Stablinski 
(Franța), Anquetil (Franța), Maurer- 
(Elveția), și Simpson (Anglia). După 
4 minute a sosit un pluton condus 
de Oldenburg (RFG). 1 

greci au anunțat arbitrii că cedează, 
întîlnirea Bulgaria — Turcia s-a in- ' 
cheiat cu 3—0 în favoarea echipei ■ 
bulgare : Țolov — Bari 7—5, 6—4, • 
6—3 ; Ciuparov — Ernli 6—1, 7—5, 
6—4 ; Ciuparov, Ranghelov — Balas, 
Erki 6—0, 6—0, 6—3.

TOMA HRISTOV
- ■ I

Deschiderea festivă
a Spartachîadeî popoarelor U.R.S.S.

MOSCOVA 11 (Agerpres). — Peste 
100 000 de spectatori au urmărit pe sta
dionul Lujniki din Moscova deschiderea 
festivă a celei de-a 3-a ediții a Sparta- 
ch iadei Popoarelor din U.R.S.S. După 
defilarea celor 25 000 de sportivi și 
sportive reprezentînd cluburile din în
treaga țară au avut loc mari demonstra
ții de gimnastică de ansamblu. Întrece-- 
rile finale ale actualei ediții a Sparîa- 
chiadei Popoarelor sînt urmărite de Avery 
Brundage, președintele comitetului in
ternațional olimpic, ca invitat al orga
nizațiilor sportive din U.R.S.S.

• Pe scurt «Pe scurt
® Pugilistul nigerian Dick Tiger și-a apă

rat cu succes titlul de campion mondial 
(cat. mijlocie), învingîndu-1 pTin abandon 
în rundul 7 pe americanul Gene Fullmer. 
Tiger urmează să se întîlneascâ cu ma
ghiarul Laszlo Papp, în cazul cînd acesta 
îl va învinge în septembrie pe șalangerul 
său, spaniolul Folledo.

© La 15 august va începe tradiționala 
competiție internațională de polo pe apa» 
,,Trofeul Adriaticei", la care participă echi
pele selecționate ale R.P. Ungare, R.P. Ro- 
mîne. Italiei, R.D. Germane și Iugoslaviei. 
Meciurile vor avea Ioc la Sibenik, Split 
și Dubrovnik.

@ Turneul internațional masculin de vo
lei de la Istanbul a continuat cu destășura- 
rea a două întîlniri. Turcia a învins cu 
3—1 Grecia, iar Izrael a întrecut cu 3—0 
echipa Iranului. In ultima zi a turneului. 
Grecia va întîlni R.F. Germană, iar Turcia 
va juca cu Iran.

NATAȚIE: Un nou record mondial 
și unul european

în cadrul campionatelor de nata- 
ție ale S.U.A., tinărui Don Schollan- 
der, în virstă de 17 ani, a stabilit un 
nou record mondial în proba de 
200 m liber cu timpul de 1:59,0.

rV
. Un nou record european., de nata- 

ție a fost înregistrat în prima zi a 
finalelor Spartachiariei popoarelor 
U.R.S.S. Ivan Karetmkov a parcurs 
distanța de 200 m bras în 2:31,9. Ve
chiul record era de 2:32,4 și apar-



întreceri viu disputate în finalele campionatuluirepublican de atletism
• REZULTATE DE VALOARE INTERNAȚIONALA LA SĂRITURA IN LUNGIME 
(7,61 m - NOU RECORD R.P.R.), DISC FETE, ÎNĂLȚIME BĂIEȚI ȘI FETE • JOHN 
MOON (S.U.A.) A REALIZAT 21,1 PE 200 m • VAMOȘ, BARABAȘ ȘI DRĂGULESCU. 
ÎNVINGĂTORI IN ÎNTRECEREA CU ATLEȚII AMERICANI

— DE LA TRIMISUL NOSTRU, ROMEO VILARA —
CLUJ. — După atîtca săptămîni de 

ț Căldură înăbușitoare, dintr-o dată timpul 
i s-a schimbat și ploaia care a început 
F Să cadă de vineri seară, a adus 
tin Cluj, in plină vară, zile de au- 

. tentică toamnă... în felul acesta, pista 
‘«Stadionului clujean (de altfel foarte 
^apreciată pentru calitățile sale), îmbi- 
,bată cu apă. a devenit grea, incomodă, 
, stînjenind in mod -evident desfășurarea 
întrecerilor în atari condiții au fost 
ratate multe tentative bune și au fost 
îngreuiate cl ort urile tuturor participam 

r țîlor. De aceea, rezultatele înalte pe 
care le a șt captam cu toții n-au mai 

’ venit..;
Și totuși, eîteva cifre s-au ridicat la 

o valoare mai buna. Este vorba, în pri- 
' mul rînd. de acel 2,08 m reușit la să- 
rit ura In înălțime, de studentul bucu* 
reștean. Al. Spiridon Cîștigind primul 
Său titlu de campion republican, Spiridon 

1 a ținut Să facă aceasta cu un rezultat cît
f mai bun Iar 2,08 m înseamnă o egalare

a recordului său personal și avem toate

R41EȚ1

.... 100 m: 1. John Moon (S.U.A.) 10,6.
2. AL Tudorașcu (Met. Buc.) 10,7; 3.

Alexandru Spiridon (Știința București) 
este noul campion republican la săritura 
in înălțime. Performanța sa — 2.08 m 
— egalează recordul personal realizat 

cu puțin timp în urmă...

D. Com;-a (Dinamo Bv.) 10,8 — în 
serii a „mers* 10,7; 4. A. Stamatescu 

; (Steaua) 10,9; 5. V. Popescu (Dinamo 
, Buc.) 11,1; 6. V. Raica (Dinamo Buc.) 

11,2.
400 m: 1. Ray Saddler (S.U.A.) 

48,7: 2. 1. Ferencz (Steaua) 49,6: 3. 
M. Zahaichievici (Dinamo Buc.) 49,8 ; 

. 4. St. Nițu (Dinamo Buc.) 50,2 ; 5.
S. Todea (St. Buc.) 50,9; 6. 1. Nae 
(Dinamo Buc.) 51,5.

1500 m: 1. A. Barabaș (Dinamo Buc.) 
3:51,2; 2. St. Mihaly (Dinamo Buc.) 
3:51,4; 3. J. Keefe (S.U.A.) 3:58,9;
4. 1. Buiachi (Farul C-ța) 4:00,2; 5.

, Fr. Baban (St. Cluj) 4:00,4 ; 6. N. 
Mira (Progr. Buc.) 4:04.8.

10 000 m: 1. 6. Grecescu (Dinamo 
Buc.) 30:46,6-. 2. Ov. Lupu (Steaua) 
30:50,8; 3. N. Siminoiu (Rapid Buc.) 
31:55,5; 4. V. Zaneti (St. Cj) 34:35,6;
5. T. lonîță (Farul C-ța) 34:37,2; 6. 
P. VI5secanu (Unirea Buc.) 35:25,0.

4X.100 m: 1. Știința I București 
42,8; 2. Dinamo 1 43,0; 3. S.U.A. 44.1;
4. Dinamo III 44,6; 5. Dinamo II 
44,8 ; 6. Știința II București 45.5.

20 km marș: 1. Ronald Zinn (S.U.A.) 
lh 40:04,0; 2. I. Popa (Steaua) lh 
41:29,0; 3. D. Roateș (Dinamo Buc.) 

’lh 43:08,0; 4. I. Barbu (P.T.T. Buc.) 
lh 43:44,0; 5. M. Perșinaru (Steaua) 
lh 44:43,0; 6. Isd. Barbu (Met. Buc.) 
lh 45:05,0.

110 mg: 1. Pik Emberger (S.U.A.) 
14,7; 2. V. Jurcă (Dinamo Buc.) 14,9;
3. K. Socol (St. Gj) 15,1 : 4. V. Geor
gescu (Prahova PI.) 15,3; 5. E. Preda 
(St. Buc.) 15,6. (N. Macovei (Steaua) 
a abandonat.

motivele să fim convinși că, pe o pistă 
bună și mai ales pe lumină (o încer
care ulterioară la 2.12 m făcîndu-se pe 
întuneric), proaspătul campion la înălțime 
ar fi fost capabil să înregistreze sîmbălă 
un valoros record al țării. De asemenea 
și Viorica Viscopoleanu. Rezultatul de 
6,11 m, cu care eâ a cîștigat proba de 
săritură în lungime, venit după o suită 
de sărituri de 6,01 m și 6,06 m, ar fi 
fost mai mare, în condiții normale cu 
cel puțin 4—5 centimetri, adică mai 
mult decît actualul ei record republican 
(6.14 m). •

Rezultate bune au fost obținute la 
greutate lele (Ana Sălăgean), suliță băr
bați (Gh. Popescu) și triplusalt fS 
Ciochină), dar și acestea, ca de altfel 
toate cifrele înregistrate, trebuie privite 
și apreciate prin prisma condițiilor in 
care s a desfășurat concursul. Evident, 
au fost și o serie de rezultate slabe 
pentru care nici măcar condițiile grele 
de concurs nu pot constitui o scuză...

Participarea atlcților americani a dat 
un plus de interes întrecerilor, dar ci

3 000 m obstacole: 1. Z. Vamoș (Di
namo Buc.) 9:00.0; 2. P. Traynor
(S.U.A ) 9:00.2-, 3. I. Dăndărău (Pra
hova PI.) 9:02,6; 4. V. Caramihai
(Unirea Buc.) 9:12,2; 5. T. Strzelbiscki 
(Rapid Buc.) 9:19,4; 6. V. Florea (La
minorul Roman) 9:36.0.

înălțime: 1. Al. Spiridon (St. Buc.) 
2,08 m; 2. C. Porumb (St. Cj) 2,00 
m; 3. V. Cineă (St. Buc.) 1,95 m ; 4.
C. Semen (St. Buc.) 1,95 ni; 5. E. 
Ducu (Steaua) 1,90 m; 6. Ad. Trifu 
(St. Buc.) 1,85 m.

Triplusalt: 1. S. Ciochină (Met. Buc.) 
15,76 m ; 2. O. Viscopoleanu (St. Cj) 
15,51 m; 3. N. Mărășescu (Steaua) 
14,92 m ; 4. S. Ioan (Steaua) 14,46 m ;
5. E. Vasilescu (Dinamo Buc.) 13,85 
m ; 6. M. Zaharia (Rapid Buc.) 13,76 m.

Disc: 1. V. Sălăgean (St. roșu Bv.) 
49,41 ir> ; 2. V. Manolescu (Dinamo
Buc.) 46,93 m; 3. L. Collar (Dinamo
Buc.) 44,97 ni; 4. K. Socol (St. Cj)
41,48 m; 5. G. Freen (S.U.A.) 43.81
m ; 6. P. Flora (C.S.O. Oradea) 42,98 
metri.

Suliță: 1. Gh. Popescu (A.S. Cugir) 
75,40 m : 2. AI. Bizim (St. Buc.) 71,49 
m ; 3. W. Socol (St. Buc.) 63,66 m ;
4. II. Wentzel (Tractorul Bv.) 63.39 ni;
5. I. Crîsțea (Rapid Buc.) 63,10 ni;
6. Z. Toth (St. Buc.) 54,44 m.

FETE

100 m: 1. I. Petrescu (Rapid Buc.) 
12,2; 2. Cr. Mesaroș (C.S.O. Tini.)

Talentatul nostru atlet Zoltan Vamo, 
(Dinamo București) s-a dovedit a fi cel 
mat iute in proba de 3 000 m obsta
cole. El a „sosit" înaintea atletului a- 

merican Pat Traynor 

frele excelente care îi recomandau pe 
oaspeți la sosirea în țară, n-au putut fi 
reeditate. Ember ger, Zinn și Saddler au 
cîștigat clar probele lor, iar Moon, în
vingător la 100 m, a avut de suportat 
un asalt viguros din partea campionu
lui nostru, Al. Tudorașcu. Keefe a fost 
întrecut categoric pe 1500 m de către 
Barabaș și Mihaly, iar Traynor a găsit 
în Vamoș (care s-a decis în ultimul mo
ment să abordeze proba de obstacole) un 
adversar cu un finiș evident superior. La 
aceste probe, atleții noștri au realizat 
victorii convingătoare.

Mai trebuie vorbit de asemenea, des
pre probat de; triplusalt, în care record
manul țării — Șerban Ciochină — a 
trecut prin mari emoții pînă să ajungă 
să cucerească primul său titlu de cam
pion, ca și despre cursa dc 10 000 m 
în care, după ce a condus toată distanța, 
Ovidiu Lupu a fost întrecut de C. Gre- 
gescu abia pe ultimii metri !

Iată acum rezultatele înregistrate în 
întrecerile primei zile de concurs.

12.4 ; 3. A. Beșuan (St. Cj) 12,7; 4—5. 
E. Kineses (St. Cj) 12.8; 4—5. G. 
Moga (A.S. Muscelul) 12,8; 6. M. Cio
banii (Unirea Buc.) 13,2.

300 m: 1. FI. Grecescu (Dinamo Buc.)
2:11,8 ; 2. E. Todorol (Dinamo Buc.)
2:14,0; 3. V. Cabor ( Dinamo Bv.)
2:17,1 ; 4. A. Ghera (Rapid Buc.)
2:22,5 ; 5. V. Furdui (Șc. sp. UCFS
Roman) 2:24,0 ; 6. S. Ziegler (St. Tim.)
2:25,2.

Lungime : 1. V. Viscopoleanu (C.S.M. 
Cj) 6,11 m; 2. M. Miliadis (St. Buc.) 
5,74 ni ; 3. O. Borangic (St. Buc.) 5,71 
m; 4. E. Potoroacă (St. Buc.) 5,50
m; 5. M. Bolea (Dinamo Buc.) 5,46
ni; 6. E. Protopopescu (Voința Buc.) 
5,38 m.

Greutate: 1. A. Sălăgean (Dinamo 
Bv.) 15,83 m; 2. A. Gurău (Progr. 
Buc.) 14,70 m; 3. L. Manoliu (Met. 
Buc.) 13,50 ni ; 4. L. Sauca (St. Buc.) 
13,16 m; 5. E. Scherer (Voința Bv.) 
12,9-1 in ; 6. A. Bugnariu (St. Cj) 12,45 
metri.

ZIUA A II-A

N-avem intenția să publicăm un 
buletin meteorologic de la Cluj. To
tuși, trebuie să începem și descrierea 
întrecerilor zilei a doua tot cu starea 
timpului... Iată că duminică a fost 
frumos, cu cer senin, cu soare, ceea 
ce a ajutat ca pista să se svînte și 
să se prezinte în condiții normale.

Concursurile de duminică au fost 
dominate de lupta săritorilor în lun
gime. Ea s-a încheiat cu succesul lui 
Mihai Calnicov (Dinamo București) 

care, cu 7,61 m, a stabilit un nou re
cord republican! Următorii clasați — 
Popovschi și Samungi — au realizat 
și ei valoroase recorduri personale.

O cursă de o rară frumusețe au 
furnizat alergătorii de la 800 m. Com- 
portindu-se tactic foarte tline, junio
rul Constantin Bloțiu a reușit să ter
mine învingător în fața unor aler
gători experimentați, printre care și 
americanul Traynor.

Lia Manoliu — 53,03 m la disc și 
Iolanda Balaș — 1,80 m la înălțime au 
obținut rezultate pe măsura valorii 
lor. Comportări remarcabile au mai 
avut Gh. Zamfireseu (la 200 m), A. 
Barabaș și N. Mustață (la 5 000 m 
unde l-au învins pe americanul 
Keefe). O plăcută surpriză a furni
zat-o veteranul Dumitru Tîlmaciu, 
ciștigător nescontat în proba de ma
raton.

Dintre atleții americani, cea mai 
frumoasă impresie a lăsat-o negrul 
John Moon, care a cîștigat și proba 
de 200 m cu timpul de 21,1 secunde 
și a realizat în schimbul al III-lea 
la *4X400 m, performanța de 46,8 se
cunde.

Iată acum rezultatele înregistrate 
în ziua a doua a concursurilor :

BĂIEȚI.

200 m: 1. John Moon (S.U.A.) 21,1, 
2. Gh. Zamfireseu (Steaua) 21,5, 3. 
V. Jurcă (Dinamo Buc.) 21,7, 4. D. 
Comșa (Dinamo Bv.) 21,9, 5. E. Kin
eses (Steaua) 23,1. Este pentru prima 
oară în istoria atletismului nostru, 
cînd trei atleți romîni încheie cursa 
de 200 m sub 22 secunde 1

800 m: 1. C. Bloțiu (Rapid Buc.) 
1:52,6, 2. St. Beregszaszi (Dinamo 
Buc.) 1:52,7; 3. P. Traynor (S.U.A.) 
1:52,7, 4. St. Mihaly (Dinamo Buc.) 
1:52,8, 5. Gh. Plăcintaru (Știința Cluj) 
1:53,2, 6. Gh. Ene (C.S.S. Buc.) 1:55,8.

5 000 m: 1. A. Barabaș (Dinamo 
Buc.) 14:19,4, 2. N. Mustață (Dinamo 
Buc.) 14:25.4, 3. J. Keefe (S.U.A.) 
14:34,2, 4. T. Strzelbiscki (Rapid Buc.) 
14:57,6, 5. V. Popa (C.S.O. Timișoara)

Viorica Viscopoleanu (Știin/a Cluj) a 
îmbrăcat tricoul de campioană republi
cană pe anul 1963, în urma unui rezul
tat care confirmă calitățile "i de sări

toare în lungime: 6,11 m.

15:21,0, 6. V. Zaneti (Știința Cluj)
16:01,6.

400 mg : 1. V. Jurcă (Dinamo Buc.)
54,2, 2. V. Georgescu (Prahova PI.)
55,9, 3. B. Albrecht (COrvinul Hd.)
56,0. 4. V. Pop (C.S.O . Oradea) 56,0.

4 x 400 m : 1. S.U.A. 3:18,3 2. Steaua
3:19,1 3. Dinamo II București 3:23,5

Mihai Calnicov revine pe primul plan 
al săritorilor in lungime. Victoria în 
campionat a fost dublată dc un nou re

cord al țării: 7,61 m.

4. Știința Cluj 3:27,4 5. Știința Bucu
rești 3:27,4 6. Prahova Ploiești
3:31,5.

MARATON : 1. D. Tîlmaciu
(Steaua) 2h 35:26,0 2. T. Voicu (Ra
pid Buc.) 2h 42:24,0 3. V. Weiss
(Dinamo Buc.) 2h 42:34,0 4. D. Bir-

dău (P.T.T. Buc) 2h 48:59,0 5. M. Ba- 
baraica (Unirea Buc.) 2h 51:24,0 6.
V. Moldoveanu (Unirea Buc.) 2h 
54:34,0.

PRĂJINĂ : 1. P. Astafel (Steaua) 
4,33 m 2. Af. Savin (Știința Buc.) 
4,33 m 3. D. Catrina (Știința Buc.)

A».

/hidrei Barabaș (Dinamo București) — 
învingător în proba de 1500 m.

4,10 m 4. V. Cincă (Știința Buc.) 4.10 
m. 5. S. Cristescu (Știința Buc.) 3.90 
m. 6. S. Blaga (Dinamo Bacău) 
3,90 m.

LUNGIME : 1. M. Calnicov (Dinamo 
Buc.) 7,61 m — nou record republican. 
Vechiul record 7,59 îi aparținea de 
anul trecut; 2. N. Popovschi (Steaua) 
7,56 m 3. Ad. Samungi (Steaua) 7,39 
m. 4. S. Ciochină (Metalul Buc.) 7,24 
m 5. R. Radoslav (Știința Buc.) 7.04 
m 6. H. Albrecht (Știința Buc.) -7,04 
metri.

GREUTATE: 1. N. Ivanov (Dina
mo Buc.) 16,25 m 2. A. Raica (Pro
gresul Buc.) 16,01 m 3. C. Crețu (Me
talul Buc.) 15,73 m 4. C. Costică (C. 
S.O. Brăila) 14.35 m 5. C. Drăgulescu 
(Steaua) 13,87 m 6. G. Freen (S.U.A.) 
13 72 m.

CIOCAN : 1. C. Drăgulescu (Steaua) 
61,88 m 2. G. Freen (S.U.A.) 60,20 m 
3 D. Gheorghiu (Rapid Buc.) 57,12 
m 4. N. Rășcănescu (Steaua) 56,43 m
5. Gh. Costache (C.S.S. Buc.) 54,35 
m 6. C. Mușat (Dinamo Buc.) 51,83 
metri.

FETE

200 m : 1. I. Petrescu (Rapid Puc.) 
25,1 2. C. Mesaroș (C.S.O. Timișoara) 
25.4 3. E. Cheșu (Știința Buc.) 25,8
4. A. Beșuan (Știinta Cluj) 26,5
5. O. Cataramă (Știința Buc.) 26,6 
6 V. Ticu (Dinamo Buc.) 27,0.

400 m : 1. FI. Stancu (Steaua) 57,2 
2-3. E. Cheșu (Știința Buc.) și M. Ni- 
coară (Rapid Buc.) 59,0 4. L. Frunză 
(Rapid Buc.) 59,2 5. E. Todorof (Di
namo Buc.) 59,4 6. E. Filip (Șc. sp. 
UCFS Roman) 59,8.

80 m g : 1. M. Budan (Știința Buc.) 
11,6 2. L. Jung (Steaua) 11,9 3. M. 
Costin (C.S.O. Oradea) 12,0 4. V. Vis
copoleanu (C.S.M. Cluj) 12,0 5. S. 
Enache (Speranța Galați) 12,3 6. J. 
Javorschi (Știința Buc.) 12,6.

4 x 100 ; 1. Știința I București 49,2 
2. Dinamo București 50,6 3. Știința II 
București 51,1 4. Știința III Bucu
rești 53,0 5. S.S.E. Constanța 53,8 6. 
Unirea București 54,3.

ÎNĂLȚIME • 1. I. Balaș (Steaua)
I, 80 m 2. R. Voroneanu (Steaua) 1,60 
m 3. N. Balea (S.S.E. Brașov) 1,55 m 
4. El. Vîrlan (C.S.S. Buc.) 1,50 m. 5.
II. Benczedi (C.S.S. Cluj) 1,45 m.

DISC: 1. L. Manoliu (Metalul 
Buc.) 53,03 m 2. O. Cataramă (Musce
lul C-lung) 47,77 m 3. N. Barbu (Vo
ința Buc.) 42,84 m 4. A. Bugnariu 
(Știinta Cluj) 41,34 m 5. A. Gurău 
(Progresul Buc.) 39,56 m 6. M. Silaghi 
(Voința Buc.) 39,07 m.

SULIȚĂ : i. M. Diaconescu (Steaua) 
48,96 m 2. El. Neacșu (Sc. sp. UCFS 
C-lung Muscel) 42,54 m 3. M. Ciurea 
(S.S.E. Brașov) 38,80 m 4. G. Nicu- 
lescu (Știința Buc.) 38,49 m 5. M. 
Barbu (Știința Buc.) 37,72 m. 6. F. 
Mîinea (Știința Buc.) 34,93 m.
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