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Adunarea festivă din Capitală
consacrată Zilei presei romîne

Miercuri după-amiază a 
avut loc în sala de marmură 
a Casei Scînteii, adunarea 
festivă a ziariștilor din Ca
pitală consacrată Zilei presei 
romîne.

La adunare au luat parte 
membri ai C.C. al P.M.R., nu
meroși ziariști, corespondenți 
și difuzor! voluntari, munci
tori tipografi, oameni de cul
tură, activiști de partid.

Au participat, ca invitați, 
«• >respondenți ai presei străi
ne la București și atașați de 
presă ai unor misiuni diplo
matice.

Adunarea a fost deschisă 
de tov. Nestor Ignat, preșe
dintele Uniunii ziariștilor din 
R. P. Romînă.

A luat cuvîntul tov. An
drei Vela, director general 
al Agenției Romîne de Presă 
„Agerpres".

Evocînd tradițiile înainta-

ie ale presei romîne, vorbito
rul a arătat că în condițiile 
neasemuit de grele ale terorii 
regimului burghezo-moșie- 
resc, partidul a făurit o presă 
de tip nou, profund populară.

In continuare vorbitorul a 
subliniat rolul presei în înde
plinirea sarcinilor trasate de 
partid privind desăvîrșirea 
construcției socialiste, s-a 
ocupat pe larg de îndatoririle 
care revin lucrătorilor din 
presă în tratarea multilatera
lă și profundă a problemelor 
economice, sociale și cultura
le, în dezvoltarea conștiinței 
socialiste a oamenilor muncii, 
în reflectarea fidelă a poli
ticii de pace a partidului și 
guvernului nostru.

In încheiere vorbitorul a 
spus : lucrătorii din presă, 
alături de armata de mii de 
corespondenți voluntari își 
reafirmă din toată inima de-

votamentul nețărmurit față de 
partid, față de atotbiruitoa- 
rea învățătură marxist-leni- 
nistă, asigurînd Comitetul 
Central al Partidului, pe to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej personal, că își vor con
sacra fără precupețire toate 
forțele înfăptuirii politicii 
partidului de făurire a socia
lismului în R. P. Romînă. 
pentru triumful cauzei comu
nismului și păcii.

In încheierea adunării a 
avut loc un program artistic.

(Agerpres)

I

Din carnetul corespondenților voluntari
1N ORELE LIBERE

membrii a- 
Fulgerul, din 
să joace po-

Multora dintre 
sociației sportive 
Dorohoi, le place 
pice. în curtea instituției se a- 
fla o arenă care de multă vre- 
’ e nu mai corespundea actua- 
t__  cerințe. Dar intr-o bună
zi, consiliul asociației a luat 
inițiativa de a renova această 
bază sportivă prin resurse lo
cale. Salariațiî au răspuns cu 
entuziasm la chemarea consiliu
lui asociației sportive, lucrind 
cu însuflețire — în orele lor 
libere — la reamenajarea arenei.

în trei etape, este deschisă ti
nerelor din întreprinderile, in
stituțiile și școlile de pe întreg 
teritoriul regiunii.

• Tinerii și virstnicii din 
întreprinderile petrolifere au 
luat startul in prima etapă a 
Spartachiadei petroliștilor. Faza 
finală pe regiune va avea loc 
in zilele de 5 și 6 octombrie.

GH. ALEXANDRESCU 
coresp. regional

(Continuare în pag. a 2-a)

M. CRIȘAN coresp.

VEȘTI DIM PLOIEȘTI

• De cîteva zile au început 
întrecerile celei de a treia e- 
diții a Spartachiadei fetelor, 
organizată de consiliul regio
nal UCFS Ploiești. Această im
portantă competiție, împărțită
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Un nou cuplaj de fotbal: 
Progresul-Petrolul și Steaua-Rapid

Fază din meciul amical 
halcii

Steaua — Dinamo București disputat stmbătă seara: 
blochează balonul urmărit de V oi nea

Foto: T. Chioreanu
După reușitul cuplaj de șîmbă 

seara, spectatorii bucureșteni 
i din nou ocazia să asiste la 
i program fotbalistic care pro- 

să fie de bună calitate :

ta
au
un 
mite
duminica 18 august, pe stadionul 
Republicii evoluează patru din 
cele mai bune formații de cate
goria A : Progresul, Petrolul, 
Steaua și Rapid. Așadar, trei din 
protagonistele cuplajului de săp
tămână trecută, cărora li se adau
gă echipa Progresul.

In deschidere, de la ora 17.30, 
se întâlnesc Progresul și Petrolul 
Ploiești iar în continuare, de la 
19,15, vom asista, la lumina 
flectoarelor, la partida Steaua — 
lîapid.

în aceste jocuri, echipele vor 
prezenta cele mai bune garnituri, 
cu care vor începe duminica vi
itoare întrecerea ediției 1963—64 
a campionatului categoriei A.

t'C-

La Lugoj s a desfășurat 
dc lupte

Echipele divizionare C.S.O. 
Timișoara, C.S.O. Reșița, 
C.S.O. Arad și A.S.M. Lugoj, 
participante la turneul dotat 
cu „Cupa Eliberării", au oferit 
localnicilor iubitori ai acestui

Pe șantierele 
hidrocentralei 

,,16 Februarie"
Muncitorii și tehnicienii șan

tierelor hidrocentralei de pe 
Argeș participă la numeroase 
întreceri sportive la atletism, 
volei, fotbal, trîntă și tir, dotate 
cu „Cupa Eliberării". In aju
nul marii sărbători a eliberă
rii se va desfășura finala pe 
asociația sportivă.

un interesant turneu 
clasice

Un reușit concurs popular 
de Înot

Intilniri internaționale 
ale fotbaliștilor noștri
DINAMO BUCUREȘTI ÎNVIN

GĂTOARE ÎN R.F.G. : 1-0 CU
F. C. SAARBRUKEN

campioană, 
și-a început 
F. Germană, 
repurtat un 
primul lor

sport întreceri spectaculoase. 
Echipa C.S.O. Timișoara, mai 
bine pregătită, a dominat au
toritar întrecerile, clasîndu-se 
pe primul loc. Dintre luptă
tori s-au evidențiat Micula, 
David, Cernău și Paraschiv.

A. S. „Rafinorul" Ploiești a 
organizat un interesant con
curs popular de inot la care au 
luat parte peste 30 de tineri șt 
tinere. Cu acest prilej s-au 
selecționat elemente talentate 
pentru secția de natație a a- 
sociației.

FLORIAN ALBU - coresp.C. OLARU - coresp.

Toate asociațiile sportive din orașul Curtea dc Argeș 
angajate in întreceri

Cele ÎS asociații sportive din 
localitate sînt angrenate în 
competiții sportive la atletism, 
volei, fotbal, tir și popice. Pini 
in prezent cele mai bune re
zultate le-au obținut A. S. 
Avintul (la popice și fotbal), 
A. S. F, C. Argeșul (volei fete),

A. S. Progresul (volei băieți), 
A. S. Sănătatea (tir) etc.
EMANUEL STERESCU-coresp.

Echipa noastră 
Dinamo București, 
marți turneul in R. 
Dinamoviștii au 
frumos succes în
joc. întrecînd cu 1—0 (0—0) pe 
F. C. Saarbriiken, din prima ca
tegorie a R ,F. G Partida s-a 
disputat în nocturnă, pe stadio
nul Ludwigsparken, în fața a 
Dește 7000 dc spectatori. Punctul 
care a adus victoria dinamo- 
viștilor a fost marcat de Frățilâ 
in minutul 70. dintr-o pasă de 
la Petru Emil. Din formația în
vingătoare. care a lăsat o bună 
impresie, cei mai buni au fost: 
Petru, Nunweiller III și Nun- 
weiller IV, Țircovnicu, Datcu 
și Haidu, în prima repriză.

In prima repriză, gazdele au 
avut o bară. In cea de a doua, 
Dinamo, a avut o bară (Ungu- 
roiu) și alte 4—5 ocazii bune, 
ratate de Haidu și Varga.

Dinamo a prezentat forma
ția : Datcu — Popa, Nunweil
ler III, Ivan, — Petru Emil, 
Nunweiller IV — Ene II, Var

(Continuare în pag. a 3 a)

Au fost alcătuite loturile R. P. Romine
pentru concursul internațional de natație

Totul este gata pentru turneele internaționale 
de volei de la București și Constanța

Săritorii își dispută si titlurile dc campioni
republicani

De la finala „Cupei campioni
lor europeni" ediția 1963 dintre 
Rapid și Ț.S.K.A., bucureștenii 
n-au mai avut prilejul să asiste 
la meciuri internaționale de volei.

O partidă de fan la Piriul Rece

Li se oferă această posibilitate 
înccpînd dc azi și pînă luni cînd, 
pe terenurile special amenajate din 
incinta parcului sportiv Progre

sul (str. dr. Staicovici), se vor 
întrece formațiile masculine ale 

i R.P. Polone, R.P. Bulgaria și 
R.P. Romîne — echipe fruntașe 
în voleiul continental și mondial. 
Alături de ele își vor măsura for
țele — așa cum am 
ziarul nostru 
secundă și dc 
tre.

Paralel cu 
rești se desfășoară la 
o competiție feminină care întrece 
tot ce s-a organizat pînă acum Iu 
materie dc volei în orașul de pe 
malul mării. Așa cum s-a mai a- 
nunțat, la startul întrecerii va fi 
prezentă echipa Japoniei, cam
pioană a lumii, care face cea de a 
treia vizită în țara noastră. Vor 
fi prezente 11 din cele 12 jucă
toare care anul trecut au cucerit 
la Moscova titlul mondial. Ală
turi de deținătoarele titlului vor 
lua pai te la întreceri reprezenta
tivele R.P. Polone, R.S.F. Iugo
slavia, R.P. Bulgaria și R.P. Ro-

de mar|i 
tineret a

turneul

anunțat in 
— echipa 
țării noas-

din Bucu-
Constanta

mîne. Cea de a șasea echipă 
participantă va fi echipa de ti
neret a țării noastre.

Toate echipele an sosit. Cele 
feminine și-au continuat drumul 
spre Constanta. Aseară tîrziu a 
venit și echipa feminină a Japo
niei. în drum spre tara noastră, 
echipa feminină a Japoniei a făcut 
o demonstrație la Li^ge. Echipa A 
a învins echipa B cu 3—1 
(16—14, 15—4, 7—15. 15—3).

Deci totul este pregătit, între
cerile pot să înceapă 1 Ele se 
vor desfășura după următorul 
program : BUCUREȘTI, parcul 
sportiv Progresul, de la ora 17 : 
R.P. Romînă I — R.P. Romînă 
tineret, R.P. Romînă II — R.P. 
Polonă (azi) ; R.P. Romînă I — 
R.P. Polonă, R.P. Romînă II — 
R.P. Bulgaria (mâine) ; CON
STANȚA, Sala Sporturilor, do la 
ora 16: R.P. Romînă I — R.P. 
Romînă tineret. R.P. Polonă — 
R.S F. ' Iugoslavia, Japonia — 
R.P. Bulgaria (azi) ; R.P. Ro- 
mlnă tineret — R.P. Polonă, R.P, 
Romînă 1 — R.P. Bulgaria, Ja
ponia — R.S.F. Iugoslavia (mâi
ne).

Concursul internațional de înot 
. sărituri, ce se va desfășura 
sâmbătă și duminică la ștrandul 
Tineretului din Capitală, este pre
cedat de o intensă activitate pre
gătitoare. Ne referim în primul 
rând la amănuntele organizatorice, 
a căror importanță în reușita unei 
întreceri este binecunoscută.

înotătorii nu au stat nici ei și 
s au antrenat cu conștiinciozitate, 
astfel ca la Concursul internațio
nal țara noastră să fie reprezen
tată cu cinste. în compania înotă
torilor din R.P. Ungară, R.D. Ger
mană și Austria și a săritorilor 
din R.S. Cehoslovacă, sportivii ro- 
mîni au posibilitate nu numai să

și
cucerească victorii, ci să-și îm
bunătățească considerabil perfor
mantele.

F. K. Natalie a studiat compor
tarea înotătorilor din acest sezon 
și a alcătuit următoarele loturi: 
băieți 400 m liber: Tat, Capră- 
rescu, Moraru, Zager, Lingner; 
200 m spate: Caniinschi, Bota, 
Trohani, Potoceanu, Albert; 400 
m mixt : A'agy, Al. Popescu, Tat, 
Medianii, Sclimaltzer: 200 m flu
ture : Al. Popescu, Medianu, Tat, 
Zager, Pischl : 100 ni liber: Voi- 
cu, Fulop, Georgescu, Horvath, 
Maxim ; 200 ni bras : Schmaltzer, 
Șopterian, Soos, Malarciuc, Ldwen-

(Continuare în pag. a 2-a)

Finala campionatului republican motociclist
de viteză pe circuit

Duminică dimineața, la ora 
9,30, se va da pri'mtil start în 
'finala campionatului republican 
motociclist de viteză pe circuit. 
Antrenamentul oficial va avea loc

sâmbătă dimineața la ora 9 pe 
traseul de concurs' de la - Arcul 
de Triumf din Capitală. Concu- 
rentii din provincie vor fi pre- 
zenți vineri după amiază la F.K.M,



15 august—Ziua presei
★ *

Sărbătorim astăzi un eveniment de seamă din viața 
poporului nostru, ZIUA PRESEI ROMINE. Este un 
prilej minunat pentru cei care scriu și tipăresc presa, 

pentru milioanele de eititori ai gazetelor, revistelor și tuturor 
publicațiilor noastre, pentru eei ce urmăresc emisiunile de 
radio și televiziune de a trece în revistă drumul luminos stră
bătut de presa comunistă din țara noastră, de la primele 
foi ale ziarelor ilegale și pînă la uriașele tiraje ale presei 
noastre de astăzi.

De ziua presei romine, toate redacțiile, toți lucrătorii lor fac 
bilanțul activității depuse pe linia 
sate de partid, pentru desăvîrșirea 
scumpa noastră patrie.

Fiind principalul instrument al 
ideilor marxism-leninismului, arma 
largă rază de acțiune, presa noastră militează zi de zi pentru 
cunoașterea aprofundată de către masele de oameni ai muncii 
a politicii partidului și statului nostru, pentru puritatea învă
țăturii marxist-leniniste. Combătînd cu fermitate influențele 
ideologici și moralei burgheze, în paginile tuturor ziarelor 
și publicațiilor sînt înfățișate în toată puterea și frumusețea 
lor trăsăturile morale ale omului nou — înflăcărat construc
tor al socialismului.

Presa noastră, condusă de partid, militează cu consecvență 
pentru rezolvarea sarcinilor complexe legate de dezvoltarea 
necontenită a bazei tebnico-materiale a socialismului șî rela
țiilor de producție socialiste, ale sporirii continue a produc
ției industriale și agricole, legate de ridicarea permanentă a 
nivelului de trai, material și cultural al poporului. Ea poartă 
cu înflăcărare stindardul adevărului, al noului, a tot ce este 
înaintat, pus în slujba patriei, în slujba intereselor vitale ale 
celor ce muncesc.

Presa noastră își trage forța sa inepuizabilă din legătura 
indisolubilă cu masele. Oamenii muncii, prin zecile de mii de 
corespondenți voluntari participă în mod direct la redactarea 
ziarelor și revistelor, aduc în paginile acestora suflul proas
păt al vieții, luptă prin scris pentru înfăptuirea de eătre mase 
a mărețelor sarcini trasate de partid.

Cu prilejul sărbătoririi Zilei presei romine lucirăicrii săi , 
miile șS miile de corespondenți voluntari, muncitori, țărani, 
intelectuali, tehnicieni, studenți și elevi își reafirmă profun
dul devotament față de partid și față de cauza construirii so
cialismului, a Păcii și prieteniei între popoare, hotărîre-a 
nestrămutată de a sluji cu aceeași înflăcărare comunistă patria 
și poporul.

asociației au fost aleși George Grigo- 
rescu, Ion Rădulea și alți tovarăși cu 
tragere de inimă pentru această mun
că. Au fost constituite 5 secții pe ra
mură de sport.

N. ClRSTOCEA - coresp.

îndeplinirii sarcinilor tra- 
construirii socialismului in

partidului in răspîndirea 
sa ideologică ou cea mai

• „Mureșul" este denumirea aso
ciației sportive, înființată de curind 
la G.A.C. Simeria. Prima acțiune a 
fost organizarea unei reușite „dumi
nici sportive" pe malul Mureșului. Au 
participat aproximativ 400 de colecti
viști din satele din împrejurimi. S-au 
desfășurat întreceri de atletism, fot
bal și ciclism.

L SIMION și GH. CIORANU — 
coresp.

NUMEROASE EXCURSII...

• Muncitorii uzinei metalurgice 
„Vulcan" din Capitală participă cu 
entuziasm la numeroasele excursii or
ganizate de consiliul asociației sporti
ve, sprijinit de către comitetul sindi
catului și organizația U.T.M. Astfel, 
de curind peste 700 de tineri și tinere 
au participat la o reușită excursie pe 
valea Prahovei. Cu acest prilej a 
fost vizitat muzeul Peleș din Sinaia, 
iar la întoarcere muzeul Doftana. 
în zilele de 23—24—25 august nume-

Din carnetul corespondenților voluntari
(Urmare din pag. 1)

SPORTIVII ASOCIAȚIEI IN 
ÎNTRECERE

Consiliul asociației sportive Aurul 
Brad a organizat campionate de fot
bal, șah, popice, volei, tenis de masă 
și ciclism. își dispută întîietatea peste 
400 de eoncurenți.

MIHAI SUSAN — coresp.

prinde 6alariați ai trustului de con
strucții și montaje electrice. Pînă în 
prezent peste 100 de membri ai UCFS 
își desfășoară activitatea în secțiile 
de volei, șah, tenis de masă, tir, po
pice, fotbal, turism, box și haltere.

S. BĂLOI — coresp.

• La Filiați a luat ființă asociația 
sportivă Recolta G.A.S. In consiliul

CURS DE INSTRUCTORI SPORTIVI

La Tirgoviște s-a deschis un curs 
de instructori spo-rtivi voluntari, la 
care participă 180 de tineri. Lecțiile 
predate de profesori, activiști sportivi 
și antrenori pricepuți vor dura 14 
zile. Cursul inițiat de consiliul re
gional UCFS Ploiești are drept scop 
să formeze cadre care să se ocupe 
de organizarea activității sportive la 
sate;

MIȘU AVANU — coresp.

( NOI ASOCIAȚII SPORTIVE
• Recerii a fost înființată o nouă 

asociație sportivă la Paroșeni. Ea cu-

Pe V1RG1L ȘTEFANESCU, muncitor 
la uzina „Industria Sirmei" din Cimpia 
Turzii îl vei întîlni mai în fiecare zi, 
după terminarea lucrului, pe terenul de 
sport: e antrenor de atletism. Totuși, 
el tși găsește timp și pentru a vizita aso
ciațiile sportive din raion, pe care le a- 
jută și de unde culege diferite materiale 
pentru redacție.

romi îs® * iWtjiwLLL_
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roși salari ați ai uzinei vor pleca în 
excursie. Se va vizita hidrocentrala J 
de la Bicaz, precum și alte obiective i 
turistice. f
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MARIA SUDAN LA PENTATLON
Șl D. ROATTȘ LA 50 Km MARȘ

C. AUREL — coresp. CLUJ, 14 (prin telefon). — MarțJ și miercuri au avut loc in localttat
• La sfirșițul lunii iulie, peste 700 A ultimele întreceri din cadrul ediție 

idin acest an a campionatelor repu 
de salariaji ai întreprinderii de piele J bKc<JW seniorilor (NN. Deeatlonu 
și încălțăminte din Cluj au luat parte se va desfășura în octombrie la cam 

tpionatele internaționale). Victoria îi 
la o excursie organizata de asociația J proba pentatlon a revenit, con 

studentei bucu 
Budan (Știința 

4151 p. (80 mg 11,3 
înălțime 1,38; Iun 

m 26,2). Pe locurih 
clasai: 2. Maria Pan

co- i form așteptărilor,
1 reștence Maria 

pe~ i care a totalizat 
na- i greutate 11,00;

4 gime 5,39; 200 
i următoare s-au

P. BOGDANOVICI — coresp. (V"jrea, „39°® p (12,3’Df’f1
a 1,50; 5,31; 28,0); 3. Eugenia Proto 

popescu (Voința Buc.) 3877 p (12,3 
9,55; 1,41; 5.28; 27fi); 4. Crista Me 
saroș (CSO Timiș.) 3760 p (12,5; 9,45 
1,30; 5,02; 25,2); 5. Margareta Miliadi 
(Știința Buc.) 3655 p (12,7; 8,02; 1,30 
5,62; 26,5); 6. Jana Javorschi (Științs 
Buc.) 3596 p (12,4; 8,71; 1,38; 5,07 
28,1); 7. Maria Ciobanu (Unire: 
Buc.) 3527 p; 8. Marilena Oțeteam 
(Știința Buc.) 3460 p; 9. ““ 
lea (Din. Buc.) 3371 p; 
Mărgăritescu (SSE C-ța) 

Cursa de 50 km marș
cu o surpriză. Victoria a revenit ti 
norului Dumitru Roateș (Olimpi. 
Buc.) 
clasat 
(Pir 
(PTT 
(Surdo-muți Buc.) 5.02:13,0; 5. 
trina (CSO Reșița) 5.02:58,0;
Anghel (Olimpia Buc.) 5.08:03,0; 7 
N. Toader (Olimpia Buc.) 5.10:07,0 
8. I. Bogdan (Met. Buc.) 6.10:40,0 etc 

Clasamentul pe echipe: OlimiA: 
10 p; PTT 11 p.

sportivă Rapid in colaborare cu 
mitetul sindicatului. Salariații au 
trecut ore minunate in mijlocul 
turti.

NOI SECȚII AFILIATE

în raionul Segarcea, regiunea Ol
tenia, s-au afiliat 34 de secții, cu- 
prinzînd 340 de sportivi legitimați, în 
primul trimestru al acestui an.

Dintre secțiile noi afiliate, 
mai frumoase rezultate le-au 
nut cele ale asociațiilor Unirea
cea Mare (atletism), Tînărul mecani
zator — Bîrca (handbal), Recolta Os- 
troveni (oină), Avîntul Rojiște (ci
clism), Progresul — Goioea Mică (vo
lei) și Jiul Gîngiova (fotbal).

cele 
obți- 
Goî-

MARICA CORVIN - coresp.

COPIII PETROLIȘTILOR DIN CÎMPINA ÎNVAȚĂ Să ÎNOATE

In aceste zile călduroase, zeci de 
copii vizitează frumosul bazin al A.S. 
Petrolul-ÎCFE din Cîmpina. Acești copii 
sînt Îndrumați către centrul de învățare

Un activ de preț ci ziarului
Zi de zi, sute de corespondenți voluntari — muncitori și țărani, medici și 

profesori, elevi și studenți aștern pe hirlie și trimit ziarului vești noi despre 
succesele din fabrici și uzine, din gospodăriile colective, din școli și universi
tăți, de pe terenurile de sport.

Deși nu lucrează în cadrul redacției ii simțim in permanență alături de noi. 
Contribuția lor însuflețită, permanentă la mobilizarea, prin intermediul presei 
sportive, a maselor largi de oameni ai muncii, a întregului tinerel im practi
carea organizată și continuu a exercițiilor fizice și sporfului ește ^leosebil de . 
importantă.

Cu prilejul sărbătoririi Zilei presei routine, colectivul redacțional urează 
tuturor corespondenților voluntari ai ziarului și publicațiilor sportive noi suc
cese în munca pentru traducerea în 
mișcării de cultură fizipălfi sport.

viafâ a sarcinilor trasate de partid

Maria Bo
ld. Pauli 
3351 p. etc 
s-a încheia

Dumifru
cu timpul de 4.43:18,0. 
in continuare: 2. X.
Buc.) 4.45:19,0; 3. I. 

Buc.) 4.50.-56,0 4. V. .

S-ai 
Baboii 
Bărbi 

Avran 
I. Ca- 
6. Gr

AL. AKDELEANU — antrenor

; j j : h a
£ Au fost alcătuite
1 loturile R, P. Romine

(Urmare din pag. 1)

feld, Narcotici ; 4X100 m liber: Voicu 
tiilop, Georgescu, Horvath (echipa I) 
Căprărescu, Maxim, Moraru, Cociubat 
(echipa a 11-a) ; fete 200 m bras : Zoi 
Reznicenco, Sanda Grințescu, 
Pastor, Florentina llambosec; 
liber: Ingrid Ungur, Măriuca 
Vasilica Rotaru, Codruța Sala, 
Tulpan; 100 m spate: Anca

Mariani 
100 n 
Rotaru 

Gabrieli 
Trokani 
Gabrieli 

Tărnăuceattu ; 400 na mixt: Cristina Ba

unde antrenorul Dorian Govaliuc și in
structorii Cristian Lazâr și Vasile Victor 
se străduiesc să ie predea noțiunile dei~Monica Dimescu, Eva Najtali, 
bază ale înotului. Pînă acum, cursurile 
centrului au fost absolvite de 50 dețlaban- Nîcoleta Gordin, Mihaela Tărnău 
.... .ii/.» X ceanu, Lucia Hileriu ; 4X100 in libercop.1, iar in momentul de față se pre-i

gătesc pentru examenul final participant»/ Ungur, Codruja Sala; 100 m fluture 
la seria a 111-a. Consiliul raional UCFS
Cîmpina urmărește eu multă atenție ac
tivitatea centrului, dînd îndrumările ne
cesare pentru ca munca să decurgă în f jy 
condiții optime.

Un alt centrii de învățare 
ehis pe lingă baza sportivă 
Cîmpina, unde copiii se inițiază sub su
pravegherea instructoarei Ăidii Săndu- 
lache.

In fotografie, bazinul Petrolul-ICFE, 
pregătit pentru examenul proaspeților 
înotători.

Măriuca Rotaru, Nîcoleta Gordin, Gabrie 
la Tărnăuceanu, Agneta Sterner; 4X10( 
m mixt : Anca Trohani, Zoe Reznîcentoț 
Măriuca Rotaru, Ingrid Ungur (er' 
), Monica Dimescu, Mariana hoi-ți 

Codruța Sala, Vasilica Rotaru (echipa s 
a fost 400 111 liber: Cristina lialaban
Petrolistul i ^'ua Trohani, Gabriela Talpati, Mania 

“ Dimescu.
Cu mult interes sînt așteptate întrece 

rile' săritorilor. De remarcat că săritori 
roniîni își dispută cu acest prilej ș 
titlurile de campioni ai tării la tratnhu 
lină și platformă, protagoniști fiinr 
P. Decuseară, î. Canea, A. Breja, Gft 
Bariu la băieți. Emilia Ncgulescu, Nort 

EUGEN STROE, coresp. 4 Miess și Viorica Kiss la fete.

Utemistul AUREL CRIȘAN scrie zia
rului de aproape 15 ani. Urmărind acti
vitatea de pe terenurile și stadioanele 
bucureșlene, el ne trimite numeroase ar
ticole și reportaje. In tiuite materiale 
ne-a înfățișat activitatea sportivă de la 
uzina Vulcan unde lucrează ca tehnician 
constructor.

ALEXANDRU MOMETE din Pitești 
se numără printre cei mai vechj.. cola
boratori ai ziarului nostru, remarcin- 
du-se prin articole documentate și intere
sante. Lucrlnd ca activist la consiliul 
regional UCFS, el coordonează actiii- 
taica corespondenților din regiunea Ar- 
g^Ș.

Din vraful de plicuri pe care ni le 
aduce zilnic poștașul, cele care au ca 
expeditor pe 10AN PÂUȘ din Tg. Mureș, 
sînt de obicei printre cele mai volumi
noase. Am putea spune că nu-i scapă 
nici o competiție, nici o acțiune sau eve
niment sportiv despre care să nu ne 
informeze. Tipograful lean Păuș este 
pn neobosit corespondent voluntar.

Desenatorului PETRE ENACHE ii pla 
ce atletismul. El face parte din asocia 
ția S.N.M. Constanța. La început net 
scris despre întrecerile sportive ale to 
turtiși lor lui de muncă de pe șantier 
Treptat, treptat însă s-a îndrăgostit d 
munca de corespondent, numărindu-st 
acum printre cei mai harnici colabora 
tori ai ziarului nostru.

Desene de NEAGU RADULESCU



COMUNICAT
cu privire la omologarea rezultatelor campionatelor de fotbal categoriile A, B
și juniori și ale Cupei R.P.R. pe anul 1962—1963 și la sistemul competițional

pe anul 1963-1964

PROGRAMUL
turului campionatului categorici A 1963-1964

I
A. In urma omologării rezultatelor 

jocurilor din campionatul republican 
categoria A pe anul competițional 
1962—1963, a fost 
clasament:
1. Dinamo București
2. Steaua București
3. Știința Timișoara
4. Știința Cluj
5. Farul Constanța
6. Steagul roșu Brașov
7. Petrolul Ploiești
8. Rapid București
9. Progresul București

10. C.S.M.S. Iași
11. U.T. Arad
12. Dinamo Bacâu
13. Crișana Oradea
14. Minerul Lupe ni

Se declară echipă 
blicană pe anul 1963 
rești.

Retrogradează în campionatul cate
goriei B echipele : Dinamo Bacău, Cri
șana Oradea și Minerul Lupeni.

B. In urma omologării rezultatelor 
jocurilor din campionatul categoriei B, 
au fost stabilite următoarele clasamen
te :

stabilit următorul

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

4
6
9
9

11
11
10
10
10
9

12
13
13 34:47 23
17 24:66 14

14
13
11
11
12
12
10
10
10

8
10
9
9
4

campioană repu- 
- Dinamo Bucu-

46:25 37 
58:42 34 
41:39 29 
42:44 29 
48:38 28 
48:44 28 
46:30 27 
52:46 
45:49 
44:53 
47:49 
32:42

27
27
26 
25
29

ISEBIR
1. Siderurgistul Galați 26 ÎS 5 6 46:27 35
2. Metalul Tîrgoviște 26 14 4 8 56:24 32
3. Foresta Fălticeni 26 :;2 3 11 38:37 27
4. C.F.R. Pașcani 26 12 3 11 35:46 27
5. Poiana Cîmpina 26 11 4 11 47:39 26
6. F’âcăra Moreni 26 10 6 10 43:39 26
7; Țipați Sinaia 26 11 4 11 38:34 26
8. știința Galați 26 11 4 11 34:38 26
9. Prahova Ploiești 26 11 4 11 31:37 26
0. Ceahlăul P. Neamț 26 12 2 12 36:48 26
1. Progresul Brăila 26 10 4 12 45:49 24
2. I.M.U, Medgidia 26 9 5 12 42:41 23
3. Rapid Focșani 26 8 2 16 24:51 18
4. Flamura roșie Tecuci 26 6 4 16 33:56 16

In acest clasament jocurile Prahova 
Ploiești—Carpați Sinaia, Prahova Plo- 
ești—Progresul Brăila și Prahova Plo- 
ești — I.M.U. Medgidia au fost date 
derdute cu 3—0 ambelor echipe, la 
oate trei jocurile.

Promovează în categoria A echipa 
Siderurgistul Galați.

Retrogradează in categoria C echi
pele Rapid Focșani și Flamura Roșie 
ecuci, iar conform comunicatului din 
0 august 1963 apărut în ziarul „Spor- 
iil popular1*, retrogradează in campio- 
atele raionale și orășenești respective

Pre vează în categoria A echipa 
inamo Pitești.
Retrogradează în campionatul cate- 
>riei C echipele : Dinamo

‘rahova Ploiești, Carpați Sinaia,
regresul Brăila și I.M.U. Medgidia.

SERIA A n-A
. Dinamo Pitești 26 16 4 6 56:24 36

!. C.S.M. Reșița 26 14 4 8 65:33 32
i. C.S.M. Sibiu 26 14 3 9 48:39 31
i. Chimia Făgăraș 26 13 2 11 48:45 28
. Știința Craiova 26 9 8 9 49:41 26

Unirea Rm. Vîlcea 26 9 8 9 29:28 26
. Gaz Metan Mediaș 26 11 4 li 41:45 28
. Știința București 26 10 6 10 39:47 26
. Metalul București 26 11 3 12 32:27 25
, Tractorul Brașov 26 12 1 13 41:48 25
. Dinamo Obor 26 9 5 12 42:43 23
. Progresul Alexandria 26 8 7 11 33:57 23
. C.F.R. Roșiori 26 9 4 13 26:41 22
. M aiul T. Seveiin 26 5 5 16 32:63 15

Obor, Pro-
esul Alexandria. C.F.R. Roșiori fi
elalul T. Severin.

SERIA A III-A
Crișul Oradea 26 14 9 3 44:22 87
C.F.R. Timișoara 26 13 4 9 52:50 30
Mirieral Baia Mare 26 14 1 11 44:35 29
Ind. Sîrmei C. Turzii 26 116 9 45:44 28
C.S„Mk Cluj 26 10 7 9 40:30 27
A. S. Cugir 26 10 7 9 34:37 27
Jiul Petrila 26 9 8 9 36:24 26
Arieșul Turda 26 9 8 9 30:31 26
Mureșul Tg. Mureș 26 10 6 10 27:29 26
A.S.M.D. Satu Mare 26 9 8 9 26:29 26
Recolta Cărei 26 8 7 11 40:48 23
Vagonul Arad 26 7 8 11 28:32 22
Steaua Dej 26 7 8 11 32:51 22
C.F.R. Arad 26 5 5 16 27:43 15

Promovează în categoria A echipa 
Crișul Oradea.

Retrogradează în campionatul cate
goriei C echipele : Recolta Cărei, Va
gonul Arad, Steaua Dej și C.F.R. Arad.

C. — Se declară cîștigătoare a Cu
pei R.P.R. ediția 1962—1963 echipa Pe
trolul Ploiești.

D. — Se declară campioană republi
cană de juniori pe an-ul 1963 echipa 
Farul Constanța.

II
Incepînd cu anul 1963—1964 se vor 

desfășura următoarele competiții re
publicane :

1) Campionatul republican categoria 
A, cu 14 echipe după cum urmează :

1. Dinamo București, 2. Steaua 
București, 3. Știința Timișoara, 4. Ști
ința Cluj, 5. Farul Constanța, 6. Stea
gul roșu Brașov, 7. Petrolul Ploiești, 
8. Rapid București, 9. Progresul Bucu
rești, 10. C.S.M.S. Iași, 11. U.T. Arad,
12. Siderurgistul Galați, 13. Dinamo 
Pitești, 14. Crișul Oradea.

Echipele clasate pe locurile 13 și 14 
în campionatul anului 1963—1964 vor 
retrograda în categoria B.

2) Campionatul categoriei B, pe două 
serii de cîte 14 echipe împărțite după 
cum urmează :

Seria I :
1. Dinamo Bacău, 2. Metalul Tîr- 

goviște, 3. Foresta Fălticeni, 4. C.F.R. 
Pașcani, 5. Poiana Cîmpina, 6. Fla
căra Moreni, 7. Știința Galați, 8. 
Ceahlăul P. Neamț, 9. Chimia Făgă
raș, 10. știința Craiova, 11. Unirea 
Rm. Vîlcea, 12. Știința București,
13. Metalul București, 14. Tractorul 
Brașov.

Seria a Il-a :
1. Crișana Oradea, 2. Minerul Lu

peni, 3. C.F.R. Timișoara, 4. Minerul 
Baia Mare, 5. Industria Sirenei Cîmpia 
Turzii, 6. C.S.M' Cluj, 7. A. S. Cugir, 
8. Jiul Petrila, 9. Arieșul Turda, 10. 
Mureșul Tg. Mureș, 11. A.S.M.D. 
Satu Mare, 12. C.S.M. Reșița, 13. 
C.S.M. Sibiu, 14. Gaz Metan Mediaș.

Echipele clasate pe primul loc în 
cete două serii vor promova în cate
goria A, iar cele clasate pe locurile 13 
și 14 din fiecare serie vor retrograda 
în categoria C.

3. — Campionatul categoriei C, pe 
patru serii de cîte 12 echipe, împărțite 
după cum urmează :

Seria Est: 1. Dinamo Suceava, 2. 
Unirea Botoșani, 3. Moldova Iași, 
4. Rulmentul Bîrlad, 5. Chimia Onești, 
6. Moldova Moinești, 7. Textila Bu- 
huși, 8. Rapid Focșani, 9. Flamura 
roșie Tecuci, 10. Metili osport Galați, 
11. Laminorul Brăila, 12. Rapid Mizil.

Seria Sud: 1. Portul Constanța, 2. 
Electrica Constanța, 3. Dinamo Obor, 
4. Flacăra roșie București, 5. Tehno- 
metal București, 6. Progresul Alexan
dria, 7. C.F.R. Roșiori, 8. Unirea 
Răcari, 9. Victoria Giurgiu, 10. M.I.G. 
Fieni, 11. Metalul Pitești,. 13. Muscelul 
Cimpulung.

Seria Vest i 1. Metalul Tr, Severin, 
2. Pandurii Tg. Jiu, 3 tractorul Co
rabia, 4. Electroputere Craiova, 5. 
Victoria Călăn, 6. Minerul Deva, 7. 
Siderurgistul Hunedoara, 8. Vagonul 
Arad, 9. C.F.R. Arad. 10. Electromo
tor Timișoara, 11. Teba Arad, 12. 
Steaua roșie Salonta.

Seria Nord: 1. Dinamo Oraș Dr. P. 
Groza, 2. Recolta Cărei, 3. Metalur
gistul Baia Mare. 4. Minerul Baia 
Sprie, 5. Steaua Dej, 6. Gloria Bis-

trița, 7. Soda Ocna Mureș, 8. Rapid 
Tg. Mureș, 9. Chimica Tirnăveni, 10. 
Me tram Brașov, 11. Textila Sf. Gheor- 
ghe, 12. Faianța Sighișoara.

Echipele clasate pe primul loc în 
cete patru serii vor promova în ca
tegoria B, iar cele clasate pe locurile 
11 si 12 din fiecare serie, vor retro
grada în campionatele regionale res
pective.

4). — Cupa
Sistemul de 

schimbat.

ETAPA I, 25 AUGUST
Dinamo Buc. — Farul
Steaua — Steagul roșu
U.T.A. - Petrolui
Dinamo Pitești — Știința Cluj
Siderurgtslul — C.S.M.S.
Crișu! — Rapid
Știința Tim. — Progretul

ETAPA A H A, 1 SEPTEMBRIE

R.P.R.
disputare rămîne ne-

III
regionale se vor des-Campionatele 

fășura în fiecare regiune într-o sin
gură serie de 14 echipe.

Orașul București va organiza un 
campionat de nivel regional, pe două 
serii de cite 14 echipe.

Vor promova în categoria C cele 8 
echipe cîștigătoare ale jocurilor de ca
lificare disputate între echipele cam
pioane de regiuni.

Jocurile de calificare (tur-retur) se 
vor desfășura prin împerecherea de 
cîte două echipe campioane de regiu
ne, pe baza criteriului geografic 
prin eliminare.

împerecherile vor fi stabilite de 
tre Federația Romînă de Fotbal.

Campioana regiunii București 
campioana orașului București la 
tegoria I seniori vor disputa o întîl- 
nire preliminară (tur-retur).

Promovarea în campionatele regio
nale și retrogradarea în campionatele 
raionale si orășenești se vor face în 
conformitate cu prevederile regula
mentului de desfășurare a campiona
telor regionale.

Și

că-

Și 
ca-

sv
Campionatul republicat categoria 

A va începe la 25 august 1963.
Campionatele categoriilor B, C și 

cete regionale vor începe la 1 septem
brie 1963.

Competițiile pe anul 1963—1964 se 
vor desfășura în conformitate cu pre
vederile regulamentelor elaborate de 
F.R.F. pentru fiecare cătegorie.

FEDERAȚIA KOMINA DE FOTBAL i

Întîlniri internaționale ale fotbaliștilor noștri
(Urmare din pag. Z)

Unguroiu, Țîrcovnicu, (Fră- 
i), Haidu.
\ condus foarte bine arbitrul veste 
•man Deisel.
Tineri, dinamoviștii susțin un nou 
, la Miinchen, cu Miinchen 1860.

STEAGUL ROȘU: 2—2 LA
KIEV, CU DINAMO

n continuarea turneului pe care-1 
reprinde în U.R.S.S., echipa Stea- 
roșu a întîlnit marți la Kiev echipa 

ilă de categ. A, Dinamo. Jocul a 
t sfîrșit cu un rezultat de egalitate: 
2, după ce la pauză gazdele au

marcat Kanevski (minutele 
iar pentru brașoveni Pesca- 
28) și Campo (min. 84).
ÎN R.S.F. IUGOSLAVIA

De la I.E.B.S.
enlru cuplajul de fotbal PR.OGRE- 

PETROLUL și RAPID — 
de duminică 18 august a.c.1AUA

pe stadionul Republicii, biletele se 
în vinzare inccpiBd de azi, la ca- 
obișnuite.

condus cu, 2—1. Pentru formația din 
Kiev au 
16 și 37), 
ru (min.

U.T.A.
Textiliștii arădeni au mai susținut 

două partide în R.S.F. Iugoslavia. Joi, 
la Niksici, ei au pierdut cu 2—4 (0—2) 
în fața formației de categorie B Sut- 
jeska iar duminică au întrecut din nou 
pe Buducinost Titograd cu 3—1.

MUREȘUL ÎN R. P. BULGARIA
Primele două partide din cadrul tur

neului întreprins de Mureșul Tg. Mu
reș în R. P. Bulgaria s-au încheiat 
cu următoarele rezultate : la Kara- 
bacs, mureșenii au întrecut echipa lo
cală de categorie B cu 2—1, ambele 
goluri fiind înscrise pentru mureșeni 
de către Gyorgi; marți, Mureșul a ter
minat la egalitate (2—2) cu echipa de 
categorie B Celvirin. Golurile echipei 
noastre au fost înscrise de Balint.

® La Reșița, C.S.M. a terminat 
marți la egalitate cu echipa maghiară 
MEDOSZ din Gyula; 0—0.

Dioamo Pitești — Știința Tim.
Crișul — U.T.A.
Progresul — Rapid
Știința Cluj — Steagul roșu

ETAPA A VIII-A, 20 OCTOMBRIE

Rapid — U.T.A.
Știința Cluj — Dinamo Buc.
Steagul roșu — Crișul
Petrolul — Știința Tim.
Progresul — Dinamo Pitești 
C.S.M.S. — Steaua 
Farul — Siderurgislul

ETAPA a Itl-A, 8 SEPTEMBRIE

Steagul roșu — Siderurgistul 
Crișu! — Dmamo Buc.
Progresul — C.S.M.S. 
Farul — Știința Cluj
Rapid — Dinamo Pitești 
U.T.A. — Știința Tim.
Petrolul — Steaua

ETAPA A IX-A, 10 NOIEMBRIE

Știința Tim. — Steagul roșu 
Siderurgistul — U.T.A. 
Dioamo Buc. — Progresul 
C.S.M.S. — Știința Cluj 
Rapid — Steaua
Farul — Dioamo Pitești 
Crișul — Petrolul

ETAPA A IV-A, 15 SEPTEMBRIE

Petrolul — Progresul
Steaua — Știința Tim.
U.T.A. — Farul
Steagul roșu — Rapid
Dinamo Pitești — Crișul
Știința Cluj — Siderurgistul 
Dinamo Buc. — C.S.M.S.

ETAPA A V-A, 22 SEPTEMBRIE

Dinamo Pitești — Dinamo Buc. 
Crișul — C.S.M.S.
Progresul — Știința Cluj 
Farul — Știința Tim. 
Siderurgistul — Steaua 
Steagul roșu — U.T.A.
Rapid — Petrolul

ETAPA A VI-A, 29 SEPTEMBRIE

Steaua — Crișul
Farul — Rapid
C.S.M.S. — Dinamo Pitești 
Petrolul — Steagul roșu 
Știința Tim. — Știința Cluj 
Dinamo Buc. — Siderurgislul 
U.T.A. — Progresul

ETAPA A VII-A, 13 OCTOMBRIE

C.S.M.S. - Farul 
Siderurgistul — Petrolul 
Dinamo Buc. — Steaua

Știința Cluj — Crișul
Steaua — Farul
C.S.M.S. — Steagul roșu 
Știința Tim. — Rapid 
Dinamo Pitești — U.T.A. 
Siderurgistul — Progresul 
Dinamo Buc. — Petrolul

ETAPA A X-A, 17 NOIEMBRIE

Petrolul — Dinamo Pitești 
U.T.A. — Dinamo Buc. 
Rapid — Siderurgistul 
Știința Tim. — C.S.M.S. 
Farul — Crișul
Știința Cluj — Steaua 
Progresul — Steagul roșu

ETAPA A Xl-A, 24 NOIEMBRIE

Rapid — Dinamo Buc.
Steagul roșu — Farul 
C.S.M.S. — Petrolul
U.T.A. — Știința Cluj
Steaua — Progresul 
Crișul — Știința Tim.
Siderurgistul — Dinamo P'iești

ETAPA A Xll-A, 1 DECEMBRIE

Farul — Progresul 
Steaua — U.T.A,
Dinamo Pitești — Steagul roșu 
C.S.M.S. — Rapid
Crișul — Siderurgistul 
Dinamo Buc. — Știința Tim.
Ș*iin|a Cluj — Petrolul

ETAPA A XIII-A, 8 DECEMBRIE I
U.l.A. — C.S.M.S.
Steagul roșu — Dinamo Buc.
Rapid — Știința Cluj
Petrolul — Farul
Dinamo Pitești — Steaua 
Progresul — Crișul
Șliința Tim. — Siderurgislul

Start bogat intr-o probă de caiac dublu

Snagovul găzduiește mîine și sîmbătă 
finalele campionatului republican de 
juniori la caiac-canoe. Peste 200 de 
sportivi și sportive din 9 centre nau
tice ale țării, calificați în urma fa
zelor orășenești sau invitați de FRSN, 
se vor întrece în cele 17 probe ale 
competiției.

Concurențll sînt împărțiți în două 
categorii de vîrstă : categoria I (năs- 
cuți în 1945 și 1946) și a Il-a (năs
cu ți in 1947—49). Sint programate 
următoarele probe: categoria I: ca
iac simplu 500 m și 5 000 m, canoe 
simplu și dublu 1 000 m, caiac dublu 
500 m și 1 000 m, caiac 4 pe 1 000 m 
- pentru băieți și caiac simplu, dubiu 
și 4 pe 500 m pentru fete ; categoria 
a Il-a : caiac simplu și dublu, canoe 
simplu și dublu 500 m pentru băieți, 
ca:ac simplu și dublu 500 m pehtru 
fete.

Vineri dimineață, de la ora 9, se 
dispută serii, iar după-amiază serii 
și cîteva finale. Sîmbătă; de La ora 
10, majoritatea finalelor.

PRONOSPORT 9 PRONOEXPRES 9 PRONOSPORT
Azi începe în întreaga țară vînza- 

rea biletelor la un nou concurs Sport- 
expres, cel al trimestrului III

Devenite familiare tuturor iubitori
lor sportului, ele atrag, prin suita de 
premii oferite, o participare din ce în 
ce mai numeroasă.

Concursul precedent a distribuit peste 
70 000 de premii printre care și două 
autoturisme ,,Moskvici" caro au lost 
obținute de Ionescu Gh. din Galați șl 
ing. Blîndu Gh. din Reșița!*

Ce surprize ne 
nou concurs?

Una chiar de la
afiș” ai premiilor:

va furniza acest

început. „Capul de 
18 autoturisme de 

diferite tipuri (Moskvici, Skoda-Octa- 
via șl Wartburg).

Zecile de mii de premii în valoare 
totală de 4 500 000 lei mai cuprind peste 
50 motociclete, televizoare, frigidere.

aragazuri, aparate de radio șl excursii 
în R.S. Cehoslovacă cu sărbătorirea 
revelionului la Fraga.

Biletele, care au imprimată imaginea 
unui fotbalist în plină acțiune, se 
găsesc în toate agențiile Loto-Prono- 
sport, cooperative, oficii PTTR, fac
tori poștali, OCL-url, vinzători volanțl 
etc.

Incepînd de astăzi ele vă așteaptă. 
Procurați-le din timp!

Tragerea următoare va avea -loc7 la Si
naia pe data de 21 august.

PREMII ÎNTREGI SI SFERTURI DE LA TRA
GEREA LOTO CENTRAL DIN 9 AUGUST 1963

PRONOEXPRES

La tragerea PRONOEXPRES 
seara zilei de 14 august 1963 

bază ;
29

Numere de rezervă :

din urnă următoarele

Nr. 33 
au fost 
numere

din 
ex- 
de

25 47 21
19

37’48
1

Fond, de premii 402.725

Premiul special A : 1 variantă a 27.287 
lei și ,1 a 6.821 lei ; Premiul special C : 2 
variante a 5.053 iei și i varianta a 1.263 
lei ; Categoria I : 3 variante a 17866 lei 
și 2 variante a 4.466 lei ; Categoria a Il-a 
8 variante a 7.356 lei și 2 variante a 1.339 
lei ; Categoria a Ill-a : 21 variante .a 2.734 
lei și 13 variante a 683 lei ; Categoria a 
IV-a : 35 variante a 1.515 lei și 35 Variante 
a 378 lei ; Categoria a V-a : 57 variante 
a 921 lei și 60 variante a 230 lei ; Catego
ria a Vl-a : 81 variante a 673 lei și 70 va- 
rianle a 168 lei; Categoria a Vil-a : 143 
variante a 389 lei și 109 variante a 97 lei ; 
Categoria a VlII-a: 129 variante a 422 lei 
și 112 variante a 105 iei.

Rubrică redactată de Loto-Pionospod.



Campionatele europene fie tir
STOCKHOLM 14. (Prin telefon). 

Azi dimineață poligonul Grimsta din 
localitate 
oficială a 
rezervate 
de pistol, 
gători la 
cizie). 
titlul de campion european cu 
pct. Pe locul secund s-a clasat com
patriotul său. Akulov cu 556 pct. Pe 
locul trej maghiarul Kocsis (554
pct.). Pe echipe titlul european a
fost atribuit formației U.R.S.S. (2221
pct.) urmată de R. P. Ungară (2185 
pct.), R. F, Germană (2171 pct.),
R. D. Germană (2170 pct.) și Finlan
da (2165 pct).

Trăgătorii noștri 
în această probă cu 
rea lor. Rezultatele 
inferioare celor 
trecerile din țară. In 
„omul de bază" al echipei, T. Je-

a găzdv!t prima întrecere 
marii competiții europene 

trăgătorilor de 
Au luat startul 
proba de pistol

Stolîpin (U.R.S.S.)

la probele
80 de tră- 
liber (pre- 
a cucerit 

559

s-au comportat 
mult sub valoa- 

lor sint cu mult 
obținute în in- 

primul cind

glinschi, s-a comportat slab, termi- 
nînd concursul pe ultimul loc dintro 
cei patru concurenți ai noștri. G. 
Maghiar s-a clasat pe locul 16 cu 
546 p. Locurile ocupate de restul 
echipei în clasamentul individual — 
I. Nițu (539 pct.), N. Bratu (536 pct.) 
și T. Jeglinschi (534 pct.) - la ora 
cînd telefonez nu se cunosc încă. 
Pe echipe, formația noastră s-a cla
sat pe locul IX cu 2155 pct.

Joi are loc proba de pistol viteză 
manșa I (la care echipa țării noas
tre va fi compusă din Șt. Petrescu, 
M. Dumitriu, I. Tripșa și V. Atana- 
siu), iar vineri se va disputa manșa 
a II-a de la „viteză” și proba du 
pistol calibru mare, probă la care 
formația noastră, cu excepția iui 
Petrescu, care va fi înlocuit cu Ma
ghiar va fi aceeași de la „viteză4*

PETRE CIȘMIGIU 
antrenor

Azi la Copenhaga

PRIMELE STARTURI IN CAMPIONATELE EUROPENE
MASCULINE DE CANOTAJ ACADEMIC

Azi după-amiază, la Copenhaga, se 
dă primul start în ediția 1963 a cam
pionatelor europene de canotaj aca- 
demic-băieți. Azi sint programate se
rii, vineri recalificări, sîmbătă semi
finalele, iar duminică cele șapte fi
nale în probele clasice : simplu, dublu, 
2-|-l, 2 fără cîrmaci, 4 + 1, 4 fără 
cirmaci și 8+1.

Sportivii țării noastre au părăsit 
marți Capitala pe calea aerului, în- 
dreptîndu-se spre locul de desfă- 
=urare a întrecerii. Din lot fac par
te, printre alții. Aposteanu, Petrov. 
Rifelt. Stratan. Tudose, Pongraț.

tuni au fost alcătuite seriile elimi
natorii. Ga simplu, reprezentantul nos
tru, Aposteanu, participă în seria a 
HI-a, alături de reprezentanții R.A.U., 
Poloniei, Danemarcei și Angliei. La 
4 fără cîrmaci, echipajul Romîniei 
concurează in seria a Il-a, alături de 
Anglia. Danemarca, Polonia și Italia. 
La dublu, echipajul nostru are în 
seria sa Elveția, Anglia. Norvegia, 
S.U.A. iar la 2 + 1 echipajele Greciei, 
R.A.U.; Iugoslaviei și Elveției.

• Campionatele europene feminine 
de canotaj academic vor avea loc 
în prima jumătate a iui septembrie 
la Moscova, pe lacul Himki.

SĂRBĂTOAREA POPORULUI COREEAN
In R.P.D. Coreeană se sărbătorește astăzi aniver

sarea unui măreț eveniment istoric: se împlinesc 18 
ani de la eliberarea Coreei de sub jugul militariștilor 
japonezi.

Făurindu-și statul lor democrat-popular, 
muncii din Coreea de nord au pășit

înfăptuirea unor profunde transformări eeonomieo- 
soeiale, care au schimbat înfățișarea țării.

An de an, oamenii muncii din R. P. D. Coreea
nă au obțî.nut succese remarcabile în opera de con
struire a socialismului.

A 
N
S
A

MiHOCICLISTI ROMINI
Duminica va avea loc 

concurs internațional de 
ia Șipka (R.P. Bulgaria), 
anii trecuți, la startul acestei popu
lare întreceri vor fi prezenți alergă
tori valoroși din R. S. Cehoslovacă, 
U .R.S.S., R. P. Ungară, R. P. Romînâ 
S. a. care alături de sportivii țării 
gazdă își vor demonstra măiestria 
frumosul dar pretențiosul traseu 
la pasul Șipka.

Țara noastră va fi reprezentată 
un lot din care fac parte, alături

tradiționalul 
motocros de 

Ca și în

pe 
de

de 
de

oamenii 
hotărire la

• însemnate realizări 
nut în anii de după eliberare 
tărîm sportiv. In ultimul timp 
tivii din R.P.D. Coreeană au obținut 
rezultate remarcabile. Anul trecut* 
de exemplu, sportivii din Coreea 
populară au stabilit 498 de noi re
corduri republicane, unele dintre a- 
ce^tea superioare celor mai bune per
formanțe mondiale.

• La Praga, la campionatele mon
diale de tenis de masă din acest an, 
echipa masculină a R.P.D. Coreene 
s-a clasat pe locul al V 1-lea, bucu- 
rîndu-se de bune aprecieri.

• Numărul maeștrilor sportului a 
crescut în comparație cu anul 1958 
de 9,8 ori, iar cel al sportivilor de 
categoria I — de 27 ori.

• A crescut in mod considerabil 
numărul membrilor asociațiilor 
cluburilor sportive.

• în R.P.D. Coreeană există 
Institut de cultură fizică, care 
gătește cadre cu înaltă calificare 
tru mișcarea sportivă, precum și 
sportive de 11 ani, școli sportive 
tru copii etc.

Si pe 
spor-

pen- 
școli

A inceput campionatul mondial
de șah pentru juniori

Florin Gheorghiu învingător in prima rundă
BELGRAD (Agerpres). Marți 

Vrnjacka Banja (Iugoslavia) a 
loe deschiderea festivă a celui 
7-lea campionat mondial de șah 
j'uniori. La campionat participă 
jucători reprezentînd 28 de țări, 
cipanții au fost împărțiți in 5 
după cum urmează :

Grupa 
ling (R. 
(R. P. 
Amado
Grupa a ll-a: Mogen (Danemarca), Tan 
(Singapore), Skol (Olanda), Kovaci

la 
avut 

de al 
pentru 
30 de 
Parti- 
grupe

I: Kristianson (Islanda), Be- 
D. Germană), GHEORGHIU 

Romină), Litsberger (Suedia), 
(Argentina), Lce (Anglia).

alergători consacrați ca Mihai Pop, 
Traian Macarie. Ovidiu Putu și Cris
tian Dovids, deDutanții Alexandru lo- 
nescu. Vasile Savin și Stei ian Balog. 
Sportivii romîni vor concura la cla
sele 125 cmc 
175 cmc (O. 
Savin) și la 
Macarie, Cr.
acest prilej un număr de arbitri 
mini vor face un schimb de expe
riență cu arbitrii din R. P. Bulgaria.

(Tr. Macarie și O. Puiu), 
Puiu, Al. Ionescu și 
250 mc (M. Pop, 
Dovids și St. Balog).

V. 
Tr.
Cu
ro-

(R. P. Ungară), Alvarez (Cuba), Zaha
rov (U.R.S.S.). Grupa a IIl-a: Burston 
(Canada), Bojkovici (Iugoslavia), Iva
nov (R. P. Bulgaria), Gat (Izrael), 
Fuller (Australia), Adamski (R. P. Po
lonă). Grupa a IV-a: Mușii (Iugoslavia), 
Zweig (Norvegia), Jenata (R. S. Ce
hoslovacă), Glauser (Elveția), Kordovil 
(Portugalia), Ostcrmayer (R. F. Ger
mană). Grupa a V-a: Cunigham (S.U.A.), 
Kurajica (Iugoslavia), Freidgut (Af. S.), 
TIolacek (Austria), Dietrich (Luxem
burg), Vcstfriner (Finlanda). Din fie
care grupă pentru turneul final se cali
fică primii Coi jucători. In grupa l re
prezentantul țării noastre, FLORIN 
GHEORGHIU, l-a învins pe Lee (An
glia). Alte rezultate înregistrate : grupa 
a ll-a: Zaharov (U.R.S.S.) — Mogen 
(Danemarca) 1—0; grupa a 111-a: A- 
damski (R. P. Polonă)-Burston (Cana
da) 1—0; Fuller (Australia) — Boj
kovici (Iugoslavia) 1—0; grupa .a IV-a: 
Zvvcig (Norvegia) — Kordovil (Portu
galia) 1—0; Jenata (R. S. Cehoslovacă)
— Glauser (Elveția) 1—0; grupa a 
V-a: Cuningham (S.U.A.) — Vestfriner 
(Finlanda) 1—0; Kurajica (Iugoslavia)
— Dietrich (Luxemburg) 1—0; Freidgut 
(Af. S.) remiză cu llollacek (Austria).

C|a|t-|E|i|<t|O|S|C|&|P|
SUB TITLUL .3.300.000 km in Cosmos* 

cosmonautul sovietic ar. 5, /alert Bîkovskl. 
a început să publice în ziarul .Krasnaia 
Zvezda* Impresiile sale din perioada pre
gătirii șl a zborului in Cosmos. Vorbind 
despre observațiile salo medico-blologice, 
Bîkovskl apreciază marea însemnătate a 

. exercițiilor fizice. .După programul de gim
nastică — scrie autorul — m-am simțit de
osebit de bine. Aveam 
dormeam bine".

IN DECEMBRIE a.c. 
merican Bill Nieder va 
amator. Această știre .. _ _ 
organizația sportivă americană A.A.U. După 
cum se știe, Nieder a pierdut dreptul de 
amator, fiind tentat la un moment dat de 

.boxul profesionist. In această disciplină, 
însă, Nieder a pășit cu... stîngul, astfel că 
a trebuit să renunțe repede la cariera de 
boxer. El așteaptă acum luna decembrie, 
sperînd că va mai găsi resurse pentru per- 

«.formanțe de valoare mondială la aruncarea 
greutății.

BENFICA, fosta deținătoare a „Cupei cam
pionilor europeni" la fotbal, continuă sâ 
caute un antrenor (!). Printre cel vizați sint 
brazilianul Jorge Vieira de la Vasco de 
Gama și... fostul antrenor al echipei, Bela 
Guttmann, care însă, pentru a reveni pre
tinde nu mai puțin de 18 milioane escudos 
pe an l

CLUBUL sportiv Dinamo din U.R.S.S., care 
a sărbătorii recent 40 ani de existentă, a 
cîștigat în ultimii 14 ani 140 de titluri de 
campioni mondiali. 111 titluri de campioni 
europeni și pest«s 1600 titluri de campioni 
ai U.R.S.S. Pentru aceste merite clubul a 
tost distins cu Ordinul Lenin.

RECORDMANUL golgetertlor din ediția 
1962/1963 a campionatelor de fotbal din Eu
ropa este Metin de la Galatasaray (Turcia), 
care a înscris 38 de goluri (din cele 54 ale 
echip'ei sale) în 22 de meciuri, 11 urmează 
în clasament ; ’’mmy Greaves de la Toten-

Numele atletei Sin
Dan este bine cunoscut iu
bitorilor de sport din în
treaga lume. Sin Kim Dan 
strălucește în probele da 
800 și 400 m, distanțe pe 
care a înregistrat cele tnai 
bune rezultate din istoria 
atletismului feminin mon-

Spartachiada popoarelor U. R.

întreceri disputate la atletism
In cea de-a 4-a zi a întrecerilor de 

atletism din cadrul Spartachiadei po
poarelor, Maria llkina a realizat în pro
ba de 400 m 53,4, rezultat cu care-și 
egalează propriul său record european. 
In proba de 800 m, Valeri Bulîșev a fost 
cronometrat cu timpul de 1:47,7, stabi
lind un nou record unional. Lanis Lusi, 
a ocupat primul loc in proba masculină 
de aruncarea suliței cu 79,63 m, iar cu
noscuta sportivă Tamara Press a cîști- 
gat proba de aruncarea greutății cu re
zultatul de 17,53 m.

In ziua a cincea, spectatorii au fost 
martorii noului record unional realizat 
de Ghenadi Biizncțov, student din Har
kov, în proba de săritură cu prăjina.

GIMNAST! ROMINI
ÎN R. P. UNGARA

El a obținut rezultatul de 4,70 m, p 
forman(9 superioară cu 5 cm vechiu 
record delimit de lan Krasovski, 
proba de 200 m plat, Edvin Ozolin 
ob|inut timpul de 20,9, record unîoi 
egalat. Sprintera Galina Popova s a < 
vedit din nou în formă, cîștigînd pre 
de 200 m cu timpul 23,7, înaintea al 
teîor Samotosiova și Itkina, cronomet 
te cu 23,9. Alte rezultate: masculi 
400 m garduri: Anisimov 50,9; cioc? 
Chenadi Kondrașcv 67.21 m (în acea 
probă campionul olimpic Victor Rudei 
s-a clasat al cincilea cu 61.26 m); tri 
salt : Vladimir Goriaev 16.34 m (c< 
pionul țării Kreer a înregistrat 16,31 
clasîndu-se al treilea) ; maraton : Vie 
Baikov 2h 19:55,0; feminin: înăllir 
Taisia Cencik : 1,73 m.

(Agerpres

Astăzi părăsește Capitala, îndrep- 
tîndu-se spre Budapesta, un grup de 
gimnaști și gimnaste din țara noas
tră, alcătuit din Sonia Iovan, Elena 
Tutan, Viorica Pleavă, Anton Kadar 
și Petre Miclăuș. Sportivii romîni 
vor participa în zilele de 17, 18 și 19 
august la un concurs internațional 
organizat în capitala R.P. Ungare.

PE SCURT
• In cadrul lucrărilor congres 

Federației internaționale de can 
academic de la Copenhaga
bilit ca viitoarele campiona* 
pene din 1964 (masculin și .oui’jn 
să se desfășoare la Amsterdam. C 
pionatele mondiale din 1966 vor j 
loc la Bled în Iugoslavia. Viit 
congres al Federației internați» 
de canotaj academic va avea lo< 
4 august 1964, la Amsterdam, cu oc: 
celei de-a 52-a ediții a „europenei

• La Moscova s-a desfășurat rr 
returul finalei campionatului fero 
internațional de fotbal in care 
întilnit echipele Lokomotiv Mos 
și Lokomotiv Sofia. Echipa sovit 
a obținut victoria cu scorul de 
(1-0). învingători în primul mec: 
3—0, fotbaliștii bulgari au intra 
posesia trofeului.

• în apropiere de localitatea Sf 
(Austria) a început cea de-a 8-a 
ție a campionatelor mondiale de 
lom (canoe). Proba masculină de 
piu a revenit sportivului Schi 
(R.D.G.), care, pe un parcurs de 8 
(26 porți) în două manșe, a rei 
361,1 puncte. La feminin, primu 
a fost ocupat de cehoslovaca 1 
rova cu 312,4 puncte. Proba < 
de „canadian” a revenit echipei 
Germane, iar cea de dubllu mixt 
pei Iugoslaviei. In proba de 1 i 
culin), titlul a revenit lui Jurgen 
mer (R.D.G.) cu 266,7 puncte. 1 
de „canadian dublu” a fost dorr 
de sportivii din R. D. Germană, 
au ocupat primele trei locuri ir 
samentul final. Victoria a reveni 
iplului Guenther și Manfred M 
Proba feminină pe echipe a fos 
tigată de echipa R. D. German 
mată de cea a R. S.

▼îrstâ de 107 ani, care a 
ascensiune pentru a 208-a

INSTITUTUL national al 
ției fizice și odihnei din 
anunțat că întie 5 și 17 
organizat, pentru prima oară. Turul ciclist 
al Cubei. Competiția se va desfășura pe 
un traseu în lungime de 1170 km, împărțit 
în .12 etape, startul urmînd sâ fie dat în 
orașul Santiago de Cuba, iar sosirea — Ia 
Havana. La turul ciclist al Cubei vor par
ticipa echipe din cele șase provincii ala 
tării

NOUA vedetâ a fotbalului brazilian este 
la ora actuală atacantul echipei Botafogo, 
Jair Bala, despre care se spune că este 
superior Iui Amarildo. Interesant este faptul 
că „Bala" este o poreclă dată acestui ju
cător după un incident în cursul căruia un 
spectator l-a rănit cu un glonte de revol
ver (în limba portugheză „bala" înseamnă 
glonte).

PE PISTA de sare de la Bonneville Salt 
Flats (statul Utah) americanul Craig Breed
love a stabilit un nou record mondial de 
viteză pe pămînt realizînd 655,670 km pe 
oră. Această performantă a tost obținută 
cu un automobil pe trei roti înzestrat cu 
un motor cu reacție de tipul aceluia folo- 
rit la avioanele de vînătoare. Recordul 
mondial precedent era deținut din anul 1947 
de englezul John Cobb și era de 634,380 km 
pe oră. Presa occidentală 3crie că este 
îndoielnic că recordul lui Breedlove va fi 
omologat de Federația Internațională de 
automobilism întrucît regulamentul prevede 
că asemenea performanțe trebuie realizate 
pe automobile cu patru roti.

FEDERAȚIA de fotbal din R. F. Germană 
a hotârit câ în primul campionat de fot
bal al Germaniei occidentale, organi
zat cu începere din acest an, echipele 
sâ poatâ înlocui portarul în tot timpul jo
cului dacă acesta este rănit. Subliniind câ

el.ctuat această 
oarâ.

sportului, educa- 
Cuba (INDER) a 
noiembrie va fi

aceasta mâsurâ a lost luatâ dupâ exem
plul țârilor socialiste, ziarul elvețian .La 
Tribune de Geneve" considorâ cd, dat fiind 
conservatorismul membrilor lederafioi vest- 
germane de totbal. ea poate U interpre
tata drept „revoluționară*.

LA 17 AUGUST, ia sediul F.I.F.A. din Zu
rich, urmează să fie alcătuită echipa de 
fotbal a .restului lumii* care la 23 octom
brie va fi opusă Ia Londra reprezentativei 
Angliei. In acest scop s-a anunțat că au 
fost invitați la Zilrich antrenorul 
Biera, precum și Murgal (Brazilia), 
(S.U.A.), Andrejșvic (Iugoslavia), 
(Irlanda de Nord).

MINISTRUL afacerilor Interne al 
Oginga Odinga, a anunțat câ nu 
mite reprezentanților sud-africani 
licipe la sesiunea Comitetului Internatio
nal Olimpic cate urmează sâ aibâ loc în 
luna octombrie la Nairobi, din cauza poli
ticii de discriminare rasială, promovată 
șl tn sport, do guvernul ...— - -
Alricane.

PENTRU prima dată tn 
american în echipa S.U.A. 
cu începere de la 16 august mectui din 
cadrul .Cupei Davis* cu reprezentativa 
Mexicului a fost selecționat un sportiv de 
culoare, Arthur Ashe. Tinărul jucător a 
produs o adevărat surpriză, cîștigînd. la 
un antrenament, setul jucat cu profesio
nistul Pancho Gonzales, care pregătește 
echipa S.U.A. pentru .Cupa Davis'.

CONGRESUL Federației Internaționale de 
baschet (F.l.B.A.) întrunit recent la Beirut 
a luat poziție in favoarea admiterii bas
chetului feminin la locurile Olimpice. In 
legătură cu aceasta s-a hotârit ca cu pri
lejul viitorului congres al Comitetului In
ternațional Olimpic să iie organizat un 
turneu teintnin pentru ca membrii C.I.O. 
să poată aprecia nivelul internațional al 
baschetului feminin.

ham cu 37 de goluri, Diev de Ia Spartak 
Plovdiv 26, Torres de la Benfica și Meldrum 
de la Distillery (Irlanda de Nord) cu 25 go
luri.

CASSIUS CLAY, viitorul adversar al Iui 
Liston, are un frate care, de asemenea, este 
boxer profesionist. In ziua cînd Clay va 
boxa cu Liston, organizatorii meciului au 
aranjat ca și tratele acestuia să boxeze 
cu Raymond Patterson, tratele lui Floyd 
Patterson

SPECTATORII întîmpînă întotdeauna difi
cultăți atunci cînd într-o echipă evoluează 
doi sau mai mulți jucători cu aceiași nume. 
De obicei, ei sint deosebiți după pronume. 
In echipa San Mirren din Țara Galilor doi 
jucători aveau aceleași nume șl pronume : 
Robert Canibellî. Ei erau de fiecare dată 
confundați. Pînă la urmă, a fost găsită o 
soluție destul de originală: in documentele 
financiare ale clubului. în programe și pre
să ei sînt deosebiți astăzi după culoarea 
părului: Canibellî — roșcatul și Canibelli 
— brunetul I

SE DISCUTA tot mai mult de organizarea 
viitoarelor ediții ale .Cupei Davis* numai 
pe terenurile de 2gură și nicidecum pe te
renuri gazonate. Aceasta ca urmare a 
presiunii jucătorilor din țările europene.

IVAN ANDREADIS, fost campion mondial 
la tenis de masă, va pleca la începutul 
lunii octombrie în India, unde va funcționa 
ca antrenor al reprezentativei acestei țâri. 
El a semnat un contract pe timp de 2 ani.

GROSICS, fostul portar al reprezentativei 
de fotbal a R. P. Ungare și actualul an
trenor al echipei Tatabanya, a redactat o 
carte intitulată „Așa am văzut din poartă". 
Lucrarea se bucură de,, un mare succes.

UN GRUP de 200 de aipinîști sovietici au 
întreprins de curîițd o ascensiune pe vir
tu! Elbrus (5200 m)." Printre participant! s-a 
aflai și caucazianul Ștepan Zalihanov, în
__________ _____ ;____u _________ .________

X X Redacția și administrația ; str, Vasile Conta nr, 16, telefon 11.10.05, Interurban 72, nr, 1—2. întreprinderea Poligrafică „Informația”, sir. Brezoianu 23—25.
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