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N. DKAGNF. coresp.

Cu gindul la noi recorduri

K. RANGA

p.

Campionatul mondial de șah pentru juniori

II 7 p. (9:8); 
S p. (10:7); 4.

celrntă cifră record: 5,82 metri. 
Gabriela lîăduleseu are 16 ani.

După probă, Gabi Rădulescu 
ne-a spus fericită:

* Șase noi recorduri de juniori au fost corectate
• Numeroase performanțe de valoare • Cuvîntul 
oaspeților noțfri : „Atletismul romînesc se află

pe un drum bun' .

Triunghiularul atletic de ju
niori de la Timișoara a prilejuit 
elevei bucureștence Gabriela Ra
dulescu posibilitatea unei fru
moase victorii, obținută cil o ex-

mondial de 
Duminică și 

rundă (a V-a) a

mai înalte, Rădulescu 5,82 m la lungime 5 
Mihaela Peneș 48,27 m la su
liță; Constantin Perja 4:17,81a 
1500 m obstacole și 8:38,2 la 
3000

Capitala, recent a 
losințâ salariatilor 
de spoit. Primele 
noua sala au lost 
feminine de volei _ _______
care activează în categoria A.

Simbătă și

însă, aprecierile ce i 
sint dintre cele mai 

Juniorii noștri, reprezen- 
„promotiei 1963“, au do- 
evidente calități și largi

m. Mihaela Pcneș a stabilit una din
j____ ........" i de o junioară (sus).
(al doilea din dreapta) a obținut două valoroase 

m obstacole și 3000 m plat.
l’oto : C. Mate—Timișoara j

m ; Gheorghe Costache
ROMEO VILARA

(Continuare in pag. a 7-a)

SI ACUM, TURNEUL FINAL

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R.P.Romînâ

întrecerile sportive 
ale tipografilor bucureșteoi

Sute de tineri și tinere de la Com
binatul poligrafic București participa 
în aceste zile la interesante între
ceri de volei, baschet, fotbal, no
tație, tir, popice ș.a. Competiția de 
fotbal dotată cu „Cupa Eliberării* 
s-a încheiat cu victoria echipei ze
țarilor, care s-a dovedit cea mai 
bună dintre echipele secțiilor de 
producție.

Tot la Combinatul poligrafic din 
fost dată în fo

ci frumoasă sală 
antrenamente în 
cele ale echipei 
a combinatului.

8 pagini 25 bani

Gimnastica in producție 
toate întreprinderile craiovene 

acestea, C.S.O. Craiova a 
cu succes acțiunea de in-

Zilele 
încheiat 
traducere a gimnasticii în produc* 
ție în toate întreprinderile șl insti
tuțiile din localitate. In prezent, 
gimnastica în producție este practi
cata cu regularitate de peste 20.000 
de oameni ai muncii, sub îndruma
rea unui număr de 480 de instruc
tori voluntari. In această acțiune, 
un aport prețios l-a adus cabinetul 
regional de cultură fizică — dr. Șer- 
ban Avrămoiu, tehniciană Olga Al- 
blș, prof. Grigore Ionescu ș.a. — 
care s-au deplasat în întreprinderi 
și au discutat cu salariații despre

rolul și importanța practicării exer- 
clțiilor fizice pentru întărirea sănă
tății șl creșterea capacității de pro
ducție.

S. ROMICA — coresp. reg,-

„Sînt foarte, foarte bucuroasă 
de acest succes, la care a contri
buit buna mea profesoară Elisa- 
beta Stănescu. M-am antrenat cu 
sîrguință în această vacanță, fiind 
mereu cu gindul la cifra normei 
olimpice. Un rezultat de 6,00 m 
reprezintă Încă foarte mult pen
tru mine, dar nu ceva imposibil. 
Condițiile de pregătire pe care 
le anv mă vor ajuta să trec și 
peste această limită.

Doresc să închin rezultatul 
meu, Marii sărbători a poporului 
nostru — Ziua de 23 August1',

duminică s-au des
fășurat în incinta 
sportiv studențesc 
Tei întrecerile din 
dc a V-a ediții a ,, 
rării” organizată de 
șenească de scrimă, 
pat trăgători de la 
greșul, Știința, 
București, și S.P.C.

Iată și primii clasați: spadă: 
I. R. Dobrescu, 2. R. Schmidt, 
3, Cit. Cerea, 4. M. Vasiloglu — 
toți de la Steaua. Sabie: 1. D. 
Mustață, 2. II. Bădescu, 3. N. 
Constantin, 4. Gh. Alexe.

întrecerile s-au desfășurat după 
o formulă nouă asemănătoare ce
lei folosite la ultima ediție a cam
pionatelor mondiale.

Complexului 
de la lacul 
cadrul celei 

,Cupei Elibc- 
comisia oră- 
Au pârtiei- 

Steaua, Pro- 
Universitatea

Schi furi pe De ga

TRECUT CU BINE

• O MEDALIE DE AUR, 5 DE ARGINT SI UNA 
DE BRONZ • R. P. ROMÎNĂ PE LOCUL II 

IN CLASAMENTUL PE NAȚIUNI
(Citiți amănunte în pag. a 8-a)

In turneul international de volei de la București

Echipa R. P. Romine pe primul loc
Echipa secundă a țării1 noastre a

Terminat pe întuneric, meciul 
dintre reprezentativele R. 
Romine I și R. P. Romine II 
a constituit totodată și încheie
rea turneului internațional mas
culin de volei, disputat timp de 
5 zile pe terenurile Progresul 
din Capitală.

întîlnirea a prilejuit o par
tidă de mare luptă, cu un final 
de-a dreptul pasionant, in care 
victoria s-a conturat de-abia 
cu disputarea ultimei mingi. 
Surprinzător, ea a revenit for
mației secunde, care a luptat 
cu mai multă convingere și 
mai multă dorință de afirmare: 
3-2 (16-14, 5—15, 13-15, 15-6, 
15—12). Este drept că în prima 
noastră formație nu au jucat 
Nicolau și Derzei, iar Fieraru 
a fost folosit doar citeva mi
nute. Dar lucrul acesta nu 
scade cu nimic din meritele ju
cătorilor din echipa a doua, 
care au realizat combinații fru
moase în atac și s-au prezentat 
cu o apărare bine pusă la 
punct.

Au fost aliniate formațiile: 
R. P. ROMÎNĂ I : larga, Plo
con, Chezan, Drăgan, Grigoro- 
vici, Bărbuță-Fieraru.

R.P. ROMÎNĂ II: Corbeanu, 
Gariciu, Mi-euleșcu, Szocs, Pău- 
noiu, Mincev-Coste, Udișteanu, 
Schreiber.

Pe celălalt teren a început 
și s-a terminat între timp par-

tida dintre R. P. Bulgaria și 
R. P. Romînă tineret. Voleiba
liștii ttulgari au câștigat cu 3—1 
(15-7, 8-15, 15-11, 15-10). în 
urma acestor rezultate, clasa
mentul a căpătat următoarea 
înfățișare : 1. R. P. ROMÎNĂ 
7 p. (11:5); 2. R. P. ROMÎNĂ

ocupat locul II
3. R. P. Polonei

R. P. Bulgaria
6 p. (7:7); 5. R. P. Româna'1 tine
ret 4 p.

A fost un turneu bogat în 
învățăminte asupra Cărora vom 
reveni.

MIRCEA TUDORAN

Prima parte a campionatului 
șah pentru juniori s-a încheiat, 
luni s-a desfășurat ultima 
preliminariilor.

FLORIN GHEORGHIU, calificat oricum 
după seria de patru victorii consecutive, a 
jucat liniștit ultima întâlnire în care avea 
ca adversar pe argentinianul Amado. Ceea 
ce nu l-a împiedicat să obțină avantaj de 
poziție. Dar cum realizarea lui necesita cî- 
teva ore serioase de lucru, campionul nos
tru a acceptat propunerea de remiză a par
tenerului său. în felul acesta, Florin încheie 
preliminariile înregistrînd cel mai ridicat 
procentaj dintre toți participanții : 41/, p 
DIN 5 POSIBILE (90%). Alături de el“ s-a 
calificat în finală, în grupa I, reprezentantul 
Angliei, Lee (2!/2 p).

în grupa a Il-a, primii doi, la egalitate 
de puncte (4), sînt sovieticul Zaharov si sin- 
gaporezul Tan. In grupa a IlI-a a cîștigat

iugoslavul Bojkovici (3>/2 p), urmat de polo
nezul ryiamski (3 p). Janata (R. S. Ceho
slovacă)^ este primul în grupa a IV-a — 4 p, 
secundat de Zweig (Norvegia) cu 3>/2 p. în 
sfîrșit, în grupa a V-a, s-au calificat tot 
un reprezentant al țării gazdă Kurajiea 
(3'/2 P) Și finlandezul Vesterinen (3 p) care 
a avut un punctaj al coeficienților mai 
bun decît Holacek (Austria) și Fridgud 
(Africa de Sud).

Și acum finala. Specialiștii, prezenți în 
număr mare la Vranska Banja, presa, croni
carii ațordă prima șansă reprezentantului 
nostru, ^Florin Gheorghiu. Ziarul „Sport" 
din Belgrad, care a făcut în paginile sale 
o amplă prezentare campionului romîn, a 
calificai jocul său ca excepțional, de forța 
unui măre maestru.

Turneul final începe miercuri. Urăm 
succes deplin tînărului și talentatului nos
tru campion !

Am așteptat cu 
mult interes, dar 
și cu multă emo
ție prima 
fruntare i 
țională 
sezon 
noștri 
se 
juniorii polonezi și 
iugoslavi, ale că
ror rezultate și 
palmares interna
țional le indica 
poziția fruntașă în 
Europa. Atleții 

noștri și-au tre
cut cu bine acest 
sever examen. Dar, 
ca la orice exa
men, unii candi
dați au primit ca-

i con- 
interna- 

din acest 
a tinerilor 
atleți. Ei 

întâlneau cu

A

ritoril în înălțime și aruncă
torii de suliță ar fi marcat mă
car un progres minim, am fi 
putut spune că echipa noastră 
ar fi avut și omogenitate. Ori
cum, 
cuvin 
bune.
tanții 
vedit 
posibilități de progres. Cerce- 
tînd cu atenție rezultatele în
registrate la Timișoara se poate 
nădăjdui că mulți dintre pro
tagoniștii întrecerilor vor pu
tea ajunge, în scurt timp, prin
tre atleții fruntași ai țării.

ȘASE NOI RECORDURI de 
juniori au fost corectate simbătă 
și duminică pe stadionul C.F.R. 
Leonlin-a Frunză 1:35,1; Gabriela

Aruncînd sulița la 48,2?
cele mat bune performanța mondiale, realizată 
Constantin Perjii 
recorduri la liiUO

lificativele cele
alții pe cele de... trecere, iar 
unii, ce este drept, destul de 
puțini, n-au fost în măsură să 
convingă.

în totalitate însă echipa noas
tră s-a prezentat ca o forma
ție solidă și dacă sprinterii, să-



SPORTIL DE MASE- întrecerile finale ale Spartachiadei 
un bun de preț al tineretului de vară în Capitală

•---------- -—
Cei mai buni dintre cei peste 340 000 de participant la marea com

petiție de mase, Spartachiada de vară a tineretului din Capitală, 
ți-au decemnat campionii. Așadar, în București, întrecerea sutelor de mii, 
Spartachiada de vară, s-a încheiat. Cele două zile de concursuri de pe 
stadionul Dinamo au prilejuit întreceri tinerești, entuziaste, fiecare con
curent fiind animat de dorința de a avea o comportare cit mai bună, de 
a ocupa un loc în „fa{ă“ în clasament. întrecerea finală, purii nd haina de 
sărbătoare a marilor competiții de mase, a avut darul de a selecționa pe 

j cei mai talentafi tineri și de a le deschide drumul spre sportul de per
formanță.

Publicăm în pagina de față cîteva aspecte și rezultatele tehnice 
ale finalelor.

însemnări de la finale
„GALERIA" FETELOR...

/ Partida finală a voleibalistelor s-a a- 
propiut ca „atmosferă** de aceea a ma
rilor meciuri de volei de la Floreasca. 
Terenul, unde fetele (Flacăra-Sănătatea 
și Olimpia-Flacăra roșie) urmau să sus
țină ultimul lor „examen** a fost luat 
cu „asalt** de către spectatori, în ma
joritatea colegi de muncă și învățătură 
ai jucătoarelor. în setul al treilea volei
balistele de la Sănătatea conduceau 
detașat, cu 12—2. Firește, nimeni nu 
se mai aștepta ca Flacăra roșie să re
pete performanfa din setul anterior (cîș- 
tigase cu J5—8). De altfel, fetele de 

l/a Flacăra roșie comiteau greșeli după 
• greșeli. Cînd adversarele lor erau si
gure că o să cîștige la mare diferență 
a apărut... galeria. Un grup de munci- 

I toare de la Fabrica de încălțăminte 
\ Flacăra roșie a preluat „conducerea**

echipei... Încurajate frenetic, voleibalis
tele Olimpiei și-au revenit, obțintnd 
punct după punct. Ciad au ajuns la 
7—12 au stopat. Citeva greșeli, servicii 
șt mingi „ușoare** pierdute, și-au sptis 
cuvîntul... Deh, intrase acum în acțiune 
supăr Ier ele adversarelor care au dus 
echipa lor la victorie.

La terminarea meciului, fetele de la 
Flacăra roșie, cu lacrimi în ochi au feli
citat pe ciștigătoare. Au fost mai 
bune, au meritat și victoria și îmbră
țișările colegelor de întrecere.

MULT CALM = VICTORIE
Tot la volei, în meciul final dintre 

Flacura-Construcfia și Unirea-Autobuzul

încep întrecerile finale pentru concurenții 
din regiunea București

popice și natație (la ștrandul Tine
retului).

Etapa finală pentru concurenții 
din regiunea București va continua 
miercuri dimineața, precum și joi 
toată ziua pe stadionul Dinamo. 
Joi după-amiază se vor disputa 
jocurile finale la fotbal, finalele la 
ciclism și la unde probe atletice, 
precum și o interesantă demonstra
ție de motoeielism (viteză pe zgu
ră), după care va avea loc festivi
tatea de împărțire a premiilor și ' 
de închidere a competiției.

stadionul Dinamo din 
avea loc festivitatea

i1

Astăzi, pe 
Capitală, va 
de deschidere a întrecerilor finale 
pe regiunea București din cadrul 
Spartachiadei de vară. După acea
stă festivitate și după defilarea 
concurenților, spectatorii vor avea 
prilejul să urmărească un frumos 
ansamblu de gimnastică prezentat 
de 456 de sportivi și sportive din 
orașul Giurgiu. In continuare se 
vor desfășura întreceri de atletism, 
trintă, volei, handbal, gimnastică, 

spectatorii au remarcat un jucător din 
echipa Autobuzul, de un calm rar întîl- 
nit. Era căpitanul și instructorul volun
tar al echipei,. Gheorghe Riga, tehni
cian la uzinele „Tudor Vladimirescu". 
Bun jucător ! „Pasele** lui erau precise, 
iar „bombele** necruțătoare. Totuși Au
tobuzul pierduse al doilea set. Unii din
tre băieți s-au enervat. Echipa rata 
puncte prețioase. Ca un adevărat frate 
mai mare (este cel mai în vîrstă jucă
tor și cel mai vechi în echipă) Riga își 
liniștea coechipierii. Din cînd în cînd 
se auzea cum spunea tovarășilor săi de 
sport:

— Fiți calmi și vom cîștiga...
Ultimul set a fost de-a dreptul dra

matic. Băieții de la Autobuzul după ce 
au condus cu 14—12 au fost egalați. 
Conducerea a fost apoi preluată de ad
versari. Dar calmul desăvîrșit al că
pitanului de echipă a restabilit egalita
tea. 0 clipă, doar. Apoi sînt din nou 
conduși. Autobuzul cu un ultim efort 
egalează și preia conducerea. Punctul de
cisiv l-au „dăruit** apoi jucătorii de 
la Construcția, s-au enervat...

S-AU REMARCAT...
Numărul acelor finaliști ale căror nu

me ar trebui să fie culese cu majuscule 
este foarte mare. Nu numai cei de pe 
locurile unu, doi și trei, dar și acei 
care nu apar în pagina de fată, ca de 
exemplu, rugbistul P. Soare de la Vul
can, cel care a apărat cu unele scăpări 
dar cu multă ambiție poarta echipei 
de fotbal. Tot de la „Vulcan" trebuie 
să amintim pe extrema stingă, M. Bra- 
boveanu care, cu două săptămîni In 
urmă, a alergat la finalele campiona
tului republican de atletism de la Cluj 
peste 42 de kilometri și a ieșit pe locul 
12 in dificila cursă a maratoniștilor.

La atletism, o adevărată revelație au 
constituit-o tinerii ți tinerele atlete de 
la clubul Avîntul. Cu prilejul finalei 
Spartachiadei pe Capitală centrul de ini
țiere in atletism al clubului, condus 
de prof. R. Voiciloiu și de instructorul 
voluntar E. Răducănescu, au dat primele 
roade: locul doi pe reprezentative de 
cluburi. Eleva lor, Victoria Lazăr, In 
vtrstă de numai 14 ani, a sărit la înăl
țime un metru ți treizeci, Și recordul 
ei personal este cu cinci centimetri mai 
mult:

Lista remarca'ților ar putea continua. 
Au fost mulți, foarte mulți care merită 
acest lucru. In încheiere trebuie să mai 
amintim ți de numeroși oficiali, arbitri, 
antrenori, instructori voluntari ți acti
viști sportivi, care neluind în seamă 
căldura tropicală din zilele de concurs au 
asigurat condiții dintre cele mai bune 
desfășurării acestor mari întreceri.

T. RABȘAN

Azi pe stadionul Dinamo

i 
t I

★
Ar

Pentru locurile 1 
ți 2 la baschet fete 
s au Intilnit echipe
le reprezentative ale 
cluburilor Olimpia 
(echipa asociației 
Mătasea Dudești) și 
Rapid. După un 
meci frumos, au câș
tigat baschetbaliste
le de la „Mătasea". 
O bună impresie au 
lăsat de la învingă
toare tinerele jucă
toare Doina Mate- 
cscu, Doina Florian 
și Florica Blotor, 
țesătoare la între
prinderea textilă llie 
Pintilie.

★ ★
★

REZULTATE TEHNICE
ATLETISM

FETE — 100 m. (junioare) : 1. Doina
Vințan (Avîntul) 13,5; 2. Constanța Cazan 
(Metalul) 14,5; 3. Jeni Bobei (Voința) 14,6; 
100 m (senioare) : 1. Ema Kadar (Metalul) 
13,8; 2. Georgeta Ancuța (Avîntul) 14,0; 3. 
Letiția Iliescu (Rapid) 14,5; 200 m (junioare):
1. Victoria Tocilă (Progresul) 27,4, 2. Doina 
Vințan 27,9, 3. Constanța Cazan 30,2; 400 m. 
(senioare) : 1. E. Cadar 65,1 2. Claudia 
lacob (Progresul) 66,6, 3i Alexandrina Dia- 
conescu (Avîntul) 70,4; Lungime (junioare):
1. Mariana Stavilă (Progresul) 4,78 m, 2. 
Mihaela Dumitrescu (Metalul) 4,43 m, 3. Ni- 
culina Constantin (Avîntul) 4,41 m; Lungime 
(senioare): 1. Georgeta Ancuța 4,40 m, 2. 
Ștefania Nemeti (Unirea) 4,10 m, 3. Corne
lia Stamate (Progresul) 3,78 m; înălțime 
(junioare): 1. Mihaela Dumitrescu 1,35 m,
2. Reli Vezeanu (Avîntul) 1,30 m, 3. Cons
tanța Vaida (Unirea) 1,25 m; înălțime (se
nioare): 1. Victoria Lazăr (Avîntul) 1,30 m,
2. Ecaterina Dumitrache (Progresul) 1,25 m,
3. Jeni Bobei 1,15 m; Greutate (junioare):
l. Niculina Nunweiller ■■ (Voința) 9 m, 2. 
Georgeta Radu . (Avîntul) 5,41 m; Greutate 
(senioare): 1. Doina Bălgșa (Progresul) 9,43
m, 2. Angela Crăciunescu (Olimpia) 9,19 m,
3. Lucia Săvescu (Rapid) 8,62 m; 4x100 m 
(junioare): Progresul 54,6> 2. Avîntul 56,1, 
3. Rapid 59,0; 4x400 m (senioare) 1. Meta
lul 56,4, 2. Avîntul 58,3, >3. Progresul 58,4.

BĂIEȚI — 100 m (juniori): 1. I. Sapira (Vo
ința)' 11,6, 2. C. Chiriță (Metalul) 11,6, 3. 
M. Mitrana 11,6; 100 m (seniori): 1. R. Mir
cea (Progresul) 11,8, 2. S. Constantinescu 
(Metalul) 11,9, 3. A. . Croitoru (Dinamo)
12,0; 400 m (juniori): 1. G. Zaharia (Rapid) 
54,5, 2. G. Ghenoiu (Metalul) 55,4, 3. I. Bîcu 
(Voința) 56,2; 890 m(seniori): 1. M. Brezuică 
(Metalul) 2:02,1, 2. I. Bălașa (Progresul) 2:03,4,
3. M. Minea (Dinamo) 2:05,9; 1500 m (seni
ori): 1. N. Fălcușan (Metalul) 4:18,0, 2. C. 
Marinescu (Voința) 4:30,0, 3. I. Tudor (A- 
vîntul) 4:35,7; 3000 m (seniori): 1. P. Boian 
(Unirea) 9:33,6, 2. C. Gheorghe (Olimpia) 
9:39,4, 3. E. Tănase ,(Voința) 9:39,4; înălțime 
(juniori): I. A. Trilu (Progresul) 1,65 m, 2. 
E. Vlad (Voința) 1,60 ni, 3. F. Drăguleț 
(Metalul) 1,55 m; înălțime (seniori): 1. L. 
Dordea (Dinamo) 1,68 m, <2. I. Schipor (Fla
căra) 1,60 m, 3. T, Coci?, (Unirea) 1,50 m; 
Lungime (juniori): 1. H. Gogoașe (Voința) 
5,97 m, 2. V. Niculescu (Metalul) 5,90 m, 3. 
V. Toacă (Progresul) 5,80 m; Lungime (se
niori): 1. I. Ticu (Dinamo) 6,00 m, 2. M. Ci- 
zar (Progresul) 5,83 m, 3. P. Marinescu (O- 
limpia) 5,28 m; Greutate (juniori): 1. I. Pe
tre (Progresul) 12,02 m, 2. P. Ciolac (Voința) 
11,76 m, 3. I. Oprea (Rapid) 9,85 m; Greu
tate (seniori): 1. V. Teodorescu (Progresul) 
12,01 m, 2. I. Ghiță (Rapid) 11,48 m, 3. S. 
Roșu (Dinamo) 10,62 m; 4x100 m (juniori): 
1. Metalul 47,1, 2. Avîntul 48,9, 3. Voința 
49,0; 4x100 m (seniori): 1. Dinamo 47,7. 2. 
Metalul 48,2, 3. Progresul 48,7. Clasamentul 
pe cluburi (iele): 1. Avîntul 124 p, 2. Pro
gresul HO p, 3. Voința 87 p; (băieți): 1. 
Progresul 118 p, 2. Metalul 117 p, 3. Voința 
108,5 p. Clasament generai: 1. Progresul 
228 p, 2. Avîntul 225,5 p, 3. Voința 195,5 p,
4. Metalul 193 p, 5. Rapid 126 p, 6. Unirea 
108 p.

Aspect de la finala de volei fete (Flacăra—Olimpia 2—1)

GIMNASTICA
Fete: 1. Olimpia, 2. Flacăra, 3. Gloria; 

Băieți: 1. Olimpia, 2. Progresul, 3. Rapid.
CICLISM

Fete — biciclete oraș — 7 km: Ioana Ian- 
cu (Progresul); semicurse — 7 km (Elena 
Dumitru (Olimpia). Băieți — biciclete oraș
— 10 km, Gh. Stănică (Flacăra); semicurse 

15 km: Gh. Jurabla (Olimpia).
HANDBAL

Fete: 1. Voința, 2. Olimpia (Voința — 
Olimpia 5-—4 în finală), 3. Unirea, 4. Pro
gresul. Băieți: 1. Rapid, 2. Dinamo (Rapid
— Dinamo 24—19), 3. Metalul, 4. Gloria.

BASCHET

Fete: 1. Olimpia, 2. Rapid (Olimpia — Ra
pid 35—30), 3. Progresul, 4. Avîntul; Băieți: 
1. Dinamo, 2. Unirea (Dinamo- Unirea 
52—40), 3. Voința, 4. Metalul. s- ;,v

VOLEI
Feie: 1. Flacăra, 2. Olimpia (Flacăra — 

Olimpia 2—1), 3. Metalul, 4. Voință. Băieți: 
1. Unirea, 2. Flacăra (Unirea Flacăra 
2—1), 3. Progresul, 4. Olimpia.

TRÎNTA .V 3

Categoria 55 kg: G. Crantea (Rapid), cat. 
61 kg: I. Păun (Unirea), cat. 68 kg: V. Vî- 
nătoru (Rapid), cat. 76 kg: -M.^pajȚgțh (U- 
nirea), cat. 84 kg: V. Niculescu (Dihamo), 
cat. peste 84 kg: M. Năstase ’’ (PrâgTesul). 
Clasamentul pe cluburi: 1. Rapid 25 - p, 2. 
Dinamo 22 p, 3. Unirea 15 p.

TIR
3x10 locuri (nerezemat). Fete: 1. Elena 

Guip (Voința) 199 p, 2. Dorina Dobrescu 
(Metalul) 196 p, 3. Dida Picu (Avîntul) 194 
p. Băieți: 1. I. Pîrcâlab (Dinamo) 235 p, 2. 
G. Niculescu (Progresul) 225 p, 3. Bogoș 
(Olimpia) 218 p. Clasament pe^ cluburi 
(fete): 1. Metalul 818 p, 2. Olijnpia 816 p, 
3. Flacăra 811 p; (băieți): 1. Olimpia 957 
p, 2.’Avîntul 927 p, 3. Dinamo 922 p. Cla
sament general: 1. Olimpia, 2. Metalul, 3. 
Voința.

FOTBAL

1. Avîntul, 2. Progresul (in tinală Avîntul- 
Semănătoarea — Progzesul-Vuican 3—1, For
mația echipei ciștigătoare: Olteanu — Mi
hai ache, Bărbulescu, Ciucă (Barna) — Dala, 
Stănescu — Foiesc» (Gușe). Enache, Perla- 
nu, Constantinescu, V. Stan.

NATAȚIE

Fete — categoria pînă Ia 14 ani: Liliana 
Gruia (Rapid), cat. 14—16 ani: Mariana Va- 
silescu (Rapid), cat. 16—18 ani: Mihaela Vi- 
zante (Progresul), cat. peste 18 ani: luliana 
Georgescu (Voința). Băieți — categoria 14 
ani: R. Mustață (Rapid), cat. 14-r-16 ani: 
L. Mihalache (Voința), cat. 16—A. 
Voici (Rapid), cat. peste 18 ani: C. Ciorbă 
(Metalul). Clasament general: 4. Avintul 
57 p, 2. Rapid 48 p, 3. Progresul 48 p.

De sus în jos : Emilia Cadar (100 
și 200 m), Faleriu Teodorescu 
(greutate), Victor Vînâtoru, Iulian 
Păun și Dumitru Crantea (trintă), 
Mihai Brezuică (800 m) și N. Făl
cușan (1500 m).
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U L
C 1963-1964

>a a VII-a, 13 octombrie

instanța — Progresul Alexandria 
îîgiu — Dinamo Oboi
București — Metalul Pitești 

ari — C.F.R. Roșiori 
ie București — Portul Constanța 
eni — Muscelul Cîmpuluug

a a VIII-a, 20 octombrie

— Muscelul Câmpulung 
lexandria — Flacâra roșie Buc. 
xri — Electrica Fienf 
itanța — Tehno metal București 
‘Ei — Electrica Constanța 
►ști — Victoria Giurgiu

>a a IX-a, 27 octombrie

ie București — Electrica Fieni 
instanța — Unirea Râcari 
rgiu — Portul Constanța 
>ri — Metalul Pitești 
xtpulung — Progresul Alexandria 
‘r — Tehnometal București

3a a X-a, 3 noiembrie

ai — Fortul Constanța 
ști — Flacâra roșie București 
'nstania — Diname Obor 
Buc. — Progresul Alexandria 
>ni — Victoria Giurgiu 
mpulung — C.F.R. Roșiori

■a a Xl-a, 10 noiembrie

»ri — Tehnometal București 
or — Unirea Răcari 
anța — Muscelul Câmpulung 
e București — Victoria Giurgiu 
ști — Electrica Constanța 
exandria — Electrica Fieni

C.F.R. Arad — Tractorul Corabia
Metalul T. Severin — Electrocutare Craiova 
Sîderur. Hunedoara — Electromotor Tim. 
Pandurii Tg. Jiu — Minerul Deva

Etapa a X-a, 3 noiembrie
Pandurii Tg. Jiu — C.F.R. Arad
Electromotor Timișoara — Tractorul Corabia 
Steaua roșie Salonta — Metalul T. Severin 
Teba Arad — Siderurgistul Hunedoara 
Minerul Deva — Victoria Câian 
Electxoputere Craiova — Vagonul Arad

Etapa a XI-a, 10 noiembrie

Electroputere Craiova — Electromotor Tim. 
Vagonul Arad — Pandurii Tg. Jiu 
Tr. Corabia — Siderurgistul Hunedoara 
Metalul T. Severin — Victoria Câian 
C.F.R. Arad — Steaua roșie Salonta 
Minerul Deva — Teba Arad

SERIA VEST
apa I, 1 septembrie

— Electroputere Craiova
— Victoria Câian
Jiu — Siderurgistul Hunedoara 
Timișoara — Minerul Deva 

srabia — Metalul T. Severin 
> Salonta — Vagonul Arad
a a II-a, 8 septembrie

sd — Electromotor Timișoara 
Hunedoara — C.F.R. Arad 
Craiova — Teba Arad 

an —- Tractorul Corabia 
s — Steaua roșie Salonta 
Severin — Pandurii Tg. Jiu
a a IlI-a, 15 septembrie

rabla •— Electropntere Craiova
Timișoara — Teba Arad 

j — Metalul T. Severin
— Vagonul Arad
Jiu — Victoria Câian 

Hunedoara — Steaua r. Salonta
» a IV-a, 22 septembrie

- Metalul T. Severin 
rabla — Pandurii Tg. Jiu

Salonta — Electromotor Tun. 
Craiova — Siderurgistul

— Minerul Deva 
sn — Vagonul Arad

i a V-a, 29 septembrie

Hunedoara — Minerul Deva 
îverin — C.F.R. Arad 
rd — Tractorul Corabia 
Timișoara — Victoria Câian
Salonta — Teba Arad 
rtalova — Pandurii Tg Jiu

i a VI-a, 6 octombrie

Jiu — Electromotor Timișoara 
t —- Vagonul Arad 
erin — Sigexurgistul Huned.
— Teba Arad
n — Electxoputere Craiova 
abia — Steaua roșie Salonta
a VII-a, 13 octombrie

Salonta — Electroputere Cr. 
'imișoara — Metalul T. Severin 
• Pandurii Tg. Jiu
Hunedoara — Vagonul Arad
— Tractorul Corabia

— Victoria Câian

a VIH-a, 20 octombrie

n —- Siderurgistul Hunedoara 
Craiova — Minerul Deva

— Metalul T. Severin 
Tmișoara — C.F.R. Arad 
Salonta — Pandurii Tg. Jiu 
xbia — Teba Arad

a IX-a, 27 octombrie

— Teba Arad
i — Steaua roșie Salonta

SERIA NORD
Etapa I, 1 septembrie

Faianța Sighișoara— Unirea Dej
Rapid Tg. Mureș — Chimia Tirnâveni
Soda Ocna Mureș — Recolta Cărei 
Minerul Baia Sprie — Metalurgistul B. M. 
Gloria Bistrița — Dinamo Or. Dr. P. Groza 
Textila Si. Gheorghe — Metrom Brașov

Etapa a II-a, 8 septembrie
Metalurgistul B. M. — Textila Sf. Gheorghe 
Recolta Cărei — Faianța Sighișoara 
Unirea Dej — Rapid Tg. Mureș
Metrom Brașov — Gloria Bistrița 
Chimica Tirnâveni — Soda Ocna Mureș
Dinamo Or. Dr. P. Gxoza — Minerul B. Sprie

Etapa a IlI-a, 15 septembrie

Unirea Dej — Gloria Bistrița 
Metalurgistul Baia M. — Soda Ocna Mureș 
Faianța Sighișoara — Chimica Tirnâveni 
Minerul Baia Sprie — Textila Sf. Gheorghe 
Dinamo O. Dr. P. Groza — Metrom Brașov 
Rapid Tg. Mureș — Recolta Cărei

Etapa a IV-a, 22 septembrie

Metrom Brașov — Rapid Tg. Mureș
Recolta Cărei — Minerul Baia Sprie 
Soda Ocna Mureș — Unirea Dej
Chimica Tirnâveni — Din. O. Dr. F. Groza 
Textila Sf. Gheorghe — Faianța Sighișoara 
Gloria Bistrița — Metalurgistul Baia Mare

Etapa a V-a, 29 septembrie
Chimica Tirnâveni — Textila Sf. Gheorghe 
Faianța Sighișoara — Metrom Brașov 
Minerul Baia Sprie — Gloria Bistrița 
Rapid Tg. Mureș — Soda Ocna Mureș 
Metalurgistul B. M. — Recolta Cărei 
Din. Orașul Dr. P. Groza — Unirea Dej

Etapa a VI-a, 6 octombrie

Minerul Baia Sprie — Soda Ocna Mureș 
Unirea Dej — Recolta Care!
Metrom Brașov — Metalurgistul Baia Mare 
Textila Sf. Gheorghe — Din. Or. Dr. P. Groza 
Gloria Bistrița — Chimica Tirnâveni 
Faianța Sighișoara — Rapid Tg. Mureș

Etapa a VII-a, 13 octombrie
Recolta Care! — Chimica Tirnâveni
Din. Oj, Dr. P. Groza — Rapid Tg. Mureș 
Soda Ocna Mureș — Faianța : Sighișoara 
Metrom Brașov — Minerul Baia Sprie 
Unirea Dej — Metalurgistul Baia Mare 
Textila Si. Gheorghe — Gloria Bistrița

Etapa a VlII-a, 20 octombrie
Minerul Baia Sprie —- Unirea Dej 
Soda Ocna Mureș — Gloria Bistrița
Rapid Tg. Mureș — Textila Si. Gheorghe 
Recolta Corei — Dinamo Or. Dr. P. Groza 
Chimica Tirnâveni — Metrom Brașov 
Metalurgistul Baia M. — Faianța Sighișoara

Etapa a IX-a, 27 octombiie

Faianța Sighișoara — Mineral Baia Sprie 
Gloria Bistrița — Rapid Tg. Mureș
Textila Sf. Gheorghe — Soda 'Ocna Mureș 
Din. Or. Dr. P. Groza — Metalurgistul B. M. 
Chimica Tîntâveni — Unirea Dej
Metrom Brașov — Recolta Cărei71. •

Etapa a X-a, 3 noiembrie
Metalurgistul Baia Mare —- Rapid Tg. Mureș 
Soda Ocna Mureș — Din. Or. Dr. P. Groza 
Textila Sf. Gheorghe — Recolta Cărei 
Gloria Bistrița — Faianța Sighișoara
Minerul Baia Sprie — Chimica Tirnâveni 
Unirea Dej — Metrom Brașov

Etapa a XI-a, 10 noiembrie
Din. Or. Dr. P. Gxoza — Faianța Sighișoara 
Rapid Tg. Mureș — Minerul Baia Sprie 
Metrom Brașov — Soda Ocna Mureș 
Chimica Tirnâveni — Metalurgistul Baia M. 
Unirea Dej — Textila Sf. Gheorghe. 
Recolta Cărei — Gloria Bistrița

—.. iȘmmiiUO ■
t FINALĂ A CAMPIONATULUI R.P.R. DE AEROMODELE CAPTIVE
le sportivi din 9 regiuni 
lomă Maghiară, Cluj, 

Brașov, Ploiești, Sucea- 
București oraș și regiu- 

nit ]a Iași în cadrul eta- 
campionatului republican 
ie de zbor captiv. între- 
uprins probele : viteză, 
ție și machete. în cate- 
lor de viteză, echipate 
le 2,5 cmc (la care se mă- 
medie stabilită în zece 
i“) soții Elvira și Ștefan 
ri ai sportului, au cîști- 
tefan Purice — 184 km/h,

— 168 km/h. Cele mai

spectaculoase probe au fost însă mo
delele de acrobație și de curse. La 
acrobație, unde regulamentul impune 
executarea unei mari game de compli
cate evoluții, aeromodelistul Mihai 
Muscă — A.S. Tehnofrig (Cluj) a de
monstrat o adevărată măiestrie. El a 
cîștigat titlul de campion cu 2132 p. 
urmat de Gh. Ciomo — A.S. Voința 
Oradea 2120 p și Carol Silex — Casa 
pionierilor Mediaș — 1977 p. Categoria 
curse a fost ciștigată de cuplul Gh. 
Craioveanu, pilot și Ștefan Purice, 
mecanic, care a executat cele 100 de 
ture intr-un timp de 6 min. 54 sec. 
Pe locul II s-a clasat cuplul Tamara

La un corner, portarul Mindru reține balonul (Fază din meciul Petrolul __ Progresul 4__2)

Foto: T. Chioreanu

--------------— * ★ -------------------------------

ȘTIRI... REZULTATE
MECIURI INTERNAȚIONALE ÎN 

ZIUA DE 23 AUGUST
Așa cum s-a mai anunțat, în ziua 

de 23 August, vor avea Joc mai multe 
partide internaționale, între echipe 
romînești și bulgare. Programul este 
următorul :

RM. VlLCEA : Unirea — Dobrodgea 
Tolbuhin

CRAIOVA : Știința — Durostor Si
liștea

T1RGOVIȘTE: Metalul — Akade- 
mik Siștov

CIMPINA : Poiana — Lokomotiv 
Russe

GIURGIU: Victoria — Panaiot Hi- 
tov Tato-akan.

Meciurile vor avea loc în ziua de 
23 August.

La 9 Septembrie, sărbătoarea na
țională a R.P. Bulgaria, se va desfă
șura revanșa acestor întîlniri, pe te
renurile echipelor bulgare.

PREGĂTIRILE JUNIORILOR
în vederea jocurilor dintre selec

ționatele de juniori ale R.P. Romîne 
de sud și R.P. Bulgaria de nord care 
se vor disputa în zilele de 23 August 
(la Ploiești) și 9 Septembrie (în R.P. 
Bulgaria), lotul nostru de juniori se 
pregătește la Ploiești. Din lot fac 
parte : M. Constantinescu, V. Gabo- 
raș, FI. Constantinescu, M. StoichițoZi, 
L. Cherecheș, I. Tîmpănaru, I. Sma- 
dea, V. Petrovici, I. Ioniță, C. Ja- 
maisehi, S. Brelan, Ion Constantin, 
T. Țarălungă, L. Miko, M. Damian,
I. Oblemenco, Al. Petz și M. Lucescu.

DUMINICĂ ÎNCEPE EDIȚIA 1963-64 
A CAMPIONATULUI CATEGORIEI A.

Campionatul categoriei A începe 
duminică 25 august. în etapa inaugu
rală sînt programate partidele :

București : Dinamo — Farul și 
Steaua — Steagul roșu.

Arad : UTA — Petrolul.
Pitești: Dinamo — Știința Cluj.
Galați : Siderurgistul — C.S.M.S. 

Iași.
Oradea : Crișul — Rapid.
Timișoara : Știința — Progresul.

SELECȚIONATA CLUBURILOR DIN
U.R.S.S. - STEAGUL ROȘU 

BRAȘOV 4—0 (0—0)
La Rostov pe Don s-a disputat 

sîmbătă meciul dintre selecționata 
cluburilor din U.R.S.S. si echipa Stea
gul Roșu Brașov. Fotbaliștii sovietici 

și Andrei Georgescu. A..S. Bărăganul 
București-regiune iar pe locul III 
Dumitru lvancea și Bucur Buta-Bru- 
șov.

în clasamentul pe echipe pe locul I 
s-au clasat aeromodeliștii regiunii 
Brașov, prin punctele cîștigate de 
Bucur Buta la categoria machete, ur
mați de aeromodeliștii din : București, 
Cluj, Ploiești, Crișana etc.

Organizatorii campionatului, consi
liul regional UCFS în colaborare cu 
Federația Romînă de Aviație, au con
tribuit la ridicarea nivelului întreceri
lor prin strădaniile depuse pențru bu
na lor organizare.

au cîștigat cu scorul de 4—0, prin go
lurile marcate de Biba, Maloseev și 
Ponedelnik (2).

„CUPA ELIBERĂRII" LA 
SF. GHEORGHE

SF. GHEORGHE 18 (ptrin telefon). 
Comisia regională de fotbal Brașov a 
organizat în localitate un interesant 
turneu de fotbal dotat cu „Cupa Eli
berării". Au luat parte formațiile 
Tractorul Brașov (cat. B), Metrom 
Brașov și Textila Sf. Gheorghe (cat. 
C) și Rulmentul Brașov (din campio
natul regional). Rezultate :

Vineri : Rulmentul — Textila 3—0 
(2—0) și Tractorul — Metrom 1—0 
(1—0). Duminică: Tractorul — Rul
mentul 2—1 (1—0) și Textila — Me
trom I—0.

Turneu] a fost cîștigat de Tracto- 
rul Brașov.

Z. Papp și G. Briotă — coresp

UNIREA R. VÎLCEA - DUNĂREA 
GIURGIU 2-3 (0—1)

R. VlLCEA 18 (prin telefon). Re
zultatul constituie o surpriză dar nu
mai pentru cei care nu au asistat la 
meci, întrucît Unirea, deși au mai ră
mas puține zile pînă la începerea cam
pionatului categoriei B, s-a dovedit 
nepregătită. Vîlcenii au jucat fără

Din nou
N-a trecut mult de la încheierea 

ultimei competiții oficiale pe anul 
1962—63 și iată că jucătorii și jucă
toarele noastre de popice au pornit 
din nou la lucru, și pe bună dreptate : 
la 1 septembrie va începe prima fază, 
raional-orășenească, a campionatului 
republican pe echipe 1963—64. Echipe
le trebuie să se prezinte cit mai în 
formă : unele pentru a confirma com
portările bune din sezonul trecut, al
tele pentru a se impune. Același lu
cru este valabil și pentru fiecare spor
tiv în parte.

Mai este însă, încă un motiv — și 
foarte puternic — pentru ca echipele 
și popicarii să privească cu toată se
riozitatea și atenția perioada de pre
gătire a viitorului sezon. Anul acesta, 
ca și în 1964 și — ca obiectiv mai în
depărtat, dar de maximă importanță 
— în 1966, sportul popicelor din țara 
noastră va fi angrenat în cîteva în
treceri internaționale de prestigiu. In 
toamna acestui an, reprezentativele 
(masculină și feminină) ale țării vor 
întîlni pe cele ale R.D. Germane, iar 
anul viitor, in vară vom lua parte la 
campionatele europene de la Buda
pesta. în fine, în 1966 țara noastră va 
găzdui campionatele mondiale. Desi
gur că mai sînt și alte acțiuni, dar 
cele amintite prezintă importanța 
cea mai mare și fiecare în parte re
prezintă o etapă de pregătire și veri
ficare pentru următoarea.

Iată de ce, pregătirea pentru acest 
nou campionat trebuie privită și prin 
prisma întrecerilor internaționale 
care stau in fața acestui sport. Iată 
de ce antrenorii și instructorii, condu
cerile secțiilor de popice sînt datoare 
să acorde maximum de interes antre
namentelor și în primul rînd pregăti

orizont, individual. Abia la sfîrșitul 
meciului au practicat un fotbal mai 
bun. Jucătorii de la Dunărea au lup
tat cu ardoare.

D. Alexandru — coresp.

C.F.R. ROȘIORI — DINAMO OBOR 
4—2 (2—2)

ROȘIORI 18 (prin telefon) Joc 
spectaculos, în care oaspeții au fost 
mai buni din punct de vedere al 
pregătirii fizice, dar înaintarea lor 
a greșit mult. Au marcat: Cristescu 
(min. 6), Chiru (min. 42 și 57), Capatos 
(min. 79) pentru C.F.R., iar pentru 
Dinamo Vasilescu (min. 9) și Manta 
(min. 20).

T. Negulescu — coresp.

TURNEUL ECHIPELOR ȘTIINȚA 
A LUAT SFÎRȘIT

Duminică a luat sfîrșit la Craiova, 
turneu] echipelor Știința din categori
ile A și B.

Știința Craiova a întrecut pe Știința 
București cu scorul de 6—1 (4—0).

în întîlnirea decisivă pentru primul 
loc, Știința Cluj a învins pe Știința 
Timișoara cu 3—2 (2—0). Clasamentul 
definitiv se prezintă astfle : 1. Știința 
Cluj 2. Știința Timișoara 3. Știința Cra
iova 4. Știința București.

R. Sulț, coresp.

la lucru!
rii elementelor din loturile republi
cane, precum și a sportivilor Suscep
tibili de selecționare. Au această obli
gație C.F.R. București (unde joaeă 
internaționalele Elena Lupescu, Cor
nelia Moldoveanu, Florjca Lăpușan, 
Ținea Balaban), Unirea București (Ioa
na Gothard, Crista Szocs), Laminorul 
București (Elena Trandafir, Cornel 
Antonescu), Petrolul Ploiești (D-tru 
Dumitru, V. Ivan), Voința tg. Mureș 
(Tiberiu Szemani, Ecaterina Damo II), 
C.S.M. Reșița (Maria Stanca), Olimpia 
Reșița (Ion Micoroiu, C. Rădulescu), 
Rafinăria Telejean (Cristu Vinătoru), 
Raf. Cimpina (Petre Purje) și toate 
celelalte echipe în rîndurile cărora 
activează fie membrii actuali ai lo
turilor, fie elemente care au fost în 
loturi sau elemente eelecționabile, a- 
flate în evidența federației ca sportivi 
cu perspective.

Campionatul trebuie pregătit cu 
mare atenție și în fața tuturor trebuie 
să stea mereu cele două mari obiecti
ve : „europenele" din 1964 și „mondia
lele” din 1966.

P. GAȚU

De la I. E. B. S.
S-au pus în vinzare la casele din 

str. Ion Vidu și Pronosport cal. Vic
toriei nr. 2, biletele pentru TURNEUL. 
INTERNAȚIONAL de BOX din zilele 
de 24,, 25 și 27 august a.c. de pe stadio
nul Republicii.
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C. Diimitrescu-Gh. Radulescu (Olimpia) în vi ngători in prima ediție 
a campionatului de perechi

Ploieștenii Gh. Moldoveanu și Gh. Tomescu au cucerit titlul la juniori

— ............

Cc așteptăm de la boxerii noștri

Duminică dimineața, 
numeroși iubitori ai ci
clismului din Capitală au 
venit pe biciclete, moto
ciclete sau cu autobuzul 
nr. 44 la km 12 de pe 
șoseaua București—Olte
nița pentru a asista la 
plecările și sosirile unei 
competiții inedite: finala 
pe țară a campionatului 
de perechi. întrecerile 
s-au desfășurat contra
timp. Startul s-a dat din 
3 în 3 minute. In pro
gram au figurat probe de 
50 km seniori și 30 km 
juniori cat. I.

La : 'niori și-au dispu
tat intîietatea 10 perechi. 
Printre ele se aflau cu
plurile C. Dumitrescu— 
Gh. Radulescu, G. Moi
ceanu—A. Șelaru și I. 
Ardeleanu — Gh. Neagoe, 
cărora specialiștii și spec
tatorii le acordau primele 
șanse. Dar iată că după 
11 km de la plecare Gh. 
Bădără—Marcel Voinea 
înregistrează cel mai bun 
timp, iar după 39 de 
km tot ei conduceau cu 
30 de secunde față de
C. Dumitrescu—Gh. Ra
dulescu, cu 35 sec. față
de I. Ardeleanu—Gh. Neagoe, iar pe
G. Moiceanu și A. Șelaru îi depă
șise in acest moment, cu mai bine 
de 1 minut. Și rulau cu atita prospe
țime de parcă atunci ar fi început

Un concurs reușit! finalele campionatului republican 
de juniori la caiac — canoe

Un campionat republican de juniori 
îți oferă totdeauna o imagine destul 
de exactă a solidității sportului res
pectiv, a perspectivelor sale. Sub a- 
cest aspect, judecind după finalele 
campionatului republican de caiac- 
canoe, putem aprecia că în această 
disciplină sportivă stăm destul de 
bine. Competiția la care am asistat 
vineri și sîmbătă la Snagov ne-a dat 
multe satisfacții: participare bogată, 
multe întreceri echilibrate, nivel teh
nic remarcabil, concretizat prin unele 
timpuri valoroase.

• Mai întîi, cîteva cuvinte despre 
participare. Peste 2C0 de concurenți 
s-au prezentat la startul probelor, re- 
prezentînd 9 orașe. De notat că în 
clasamentul general figurează 22 de 
secții ale cluburilor și asociațiilor 
sportive, un adevărat record în mate
rie. Dintre centrele noi, cel mai bine 
s-a prezentat Reșița care s-a clasat 
pe locul 4, fiind întrecută doar de 
Clubul sportiv școlar și SSE din Ca
pitală și de S.S.E Timișoara. O men
țiune și pentru tinerii din Piatra 
Neamț, un centru nautic nou, prezent 
pentru prima oară la o competiție 
oficială.
• Școlarii bucureșteni au dominat 

autoritar întrecerile. Canoiștii și ca- 
iaciștii Clubului școlar și ai Școlii 
sportive au acumulat 126 și respectiv 
122 puncte, ocupînd primele două 
locuri, în timp ce echipa clasată pe 
locul 3, SSE Timișoara, a acumulat 
doar 79 de puncte. Pentru bunele re
zultate obținute în munca, antrenorii 
școlarilor bucureșteni (C. Bîrsănescu,
V. Ruja, Gh. Cojocaru, Marga Po
pescu, C. Bperescu) merită toate feli
citările. Rezuftate bune în activitatea 
lor au mai obținut și alți antrenori 
ca : V.! Alexandrescu (SSE Timișoara), 
L. Krucso (Olimpia Reșița), M. Sfer- 
dian (Voința : Arad), Maria Navasart 
(Steaua), Tr. Nădășan și P. Dordea 
(Olimpia Buc.), Gh. Lăpugeanu (CSO

Automobiiiști și motocicliști
Yd puteți etcctua lucrările ac întreținere șl reparații 
și ac spălări-gresârl a autovehiculelor ar. ia stațiile 

ac întreținere ale I. R T. A. Ploiești.
Rețineți adresele stațiilor de întreținere auto:
— Bd. Republicii nr. 98, telefon 3904
— Str. Gheorghe Doja nr. 215, telefon 3281

Gh. Rădulescu și C. Dumitrescu (Olimpia), cîștigă- 
tarii campionatului de perechi, in timpul cursei

cursa ! în continuare, ei au pedalat în 
forță reușind nu numai să-și men
țină, ci chiar să-și mărească avansul. 
Dar n-am terminat bine de scris toate 
rezultatele și iată că arbitrii sosiți de

Tim.), Pavel Taraira (Centrul FRSN 
Tulcea) ș.a. De subliniat mai ales 
orientarea olubului Steaua, care în
cepe să acorde atenție ridicării de 
cadre proprii.
• Revenind la valoarea tehnică a 

campionatelor, vom sublinia cîteva 
timpuri bune. Reșițeanca Ana Arvai 
a mers 2:22,8 pe caiac 500 m, dubloul 
de fete al Clubului sportiv școlar a 
realizat 2:11,0, Marian Ioniță a fost 
creditat cu un 25:26,0 pe 5000 metri 
iar dubloul de băieți al Olimpiei a rea
lizat, în serie, 1:52,0 pe 500 m. Și 
dacă în ziua a doua de concurs n-ar 
fi fost vînt contra, sîntem convinși 
că am fi înregistrat și alte timpuri 
valoroase. în orice caz, unele tim
puri ale juniorilor depășesc multe 
din performanțele cu care în anii 
trecuți se cîștigau campionate de se
niori.
• întrecerea sportivă a fost, la u- 

nele probe, de-a dreptul pasionantă. 
Să ne amintim, de exemplu, ultima 
parte a cursei de caiac simplu bă
ieți. cat. II pe 500 metri, în care ti
mișoreanul Adrian Pavlovici l-a în
trecut pe ultimii metri pe bucureștea- 
nul V. Duncan, pe care lipsa de vi
teză l-a privat de victoria într-o cursă 
pe care o controlase de-a Imgul celei 
mai mari părți a traseului. Sau între
cerea de canoe simplu cat. II, tot pe 
500 metri, în care numai două secunde 
l-au separat pe timișoreanul Toth de 
gălățeanul Popa. Pasionant a fost si 
finalul întrecerii de caiac fete 
cat. II, în care Elena Cristea (SSE 
Buc.) a depășit-o la limită pe Maria 
Stiopu de la Reșița.
• în încheiere, o mențiune pentru 

buna organizare a concursului, la 
care au contribuit din plin o serie 
de activiști voluntari ai Federației, 
ca Radu Marinescu, Paul Barcani, Ilie 
Biolan, Dan Țâranu și alții.

RADU URZICEANU 

pe traseu ne aduc o veste neplăcută: 
tov. Gh. Constantin a consemnat în 
raportul său că i-au văzut pe Bădără 
și Voinea mergînd, între km 18—20, 
în „plasa” unui camion. De asemenea, 
arbitrul de întoarcere Ilie Tache i-a 
surprins pe Bădără—Voinea și Mi- 
tef—Neacșu mergînd împreună aproa
pe un kilometru. Regulamentul pre
vede că dacă o pereche ajunge pe 
alta trebuie să o depășească Ia o 
distanță laterală de cel puțin 5 me
tri iar cînd a luat un avans de 20 m 
poate intra în aceeași linie cu dublul 
întrecut. In această situație juriul de 
arbitri a descalificat cele două pe
rechi, decernînd titlul de campioni 
rutierilor C. Dumitrescu—Gh. Rădu
lescu.

Iată clasamentul final; 1. C. DUMI- 
TRESCU-GH. RĂDULESCU (Olimpia) 
1 h 10:47, 2. I. Ardeleanu—Gh. Nea
goe (Steaua) 1 h 11:05, 3. C. Burtea- 
C. Ciobanu (Voința Ploiești) 1 h 11:58, 
4. G. Moiceanu—A. Șelaru (Dinamo) 
1 h 12:57, 5. N. Ciumete—Fr. Gera
(Voința) 1 h 14:18.

Confruntarea dintre tinerii cicliști 
bucureșteni și cei din provincie s-a 
soldat din nou cu victoria oaspeților. 
La capătul celor 30 km, cel mai bun 
timp a fost înregistrat de perechea 
Gh. Moldoveanu—Gh. Tomescu (Voin
ța Ploiești): 43:11. O urmează în cla
sament E. Rusu—V. Roder (C.S.M. 
Cluj) 43:27, Gh. Radu-I, Ghitea (O- 
limpia) 44:12, C. Ivan—I. Ignat (Di
namo) 45:03 și Gh. Suciu—C. Gonțea 
(Torpedo Brașov) 45:04.

Conducerea secțiilor Dinamo și 
Voința București trebuie să analizeze 
serios comportarea cicliștilor Gh. 
Bădără, M. Voinea și respectiv A. 
Mitef, C. Neacșu, care au încălcat cu 
bună știință regulamentul.

TR. IOANIȚESCU

EXCURSIE CICLOTURISTICĂ PE LITORAL
• Comisia de turism a consiliului 

orășenesc UCFS București organizea
ză între 25 august — 1 septembrie o 
interesantă excursie pe biciclete în 
regiunea Dobrogea și pe litoral. 
Plecarea se va da din fața sta
dionului Dinamo. Cu excepția dis
tanței București — Cernavodă, care 
va fi parcursă cu trenul, restul tra-

PRONOEXPRE
-)t 1 L/l1X2X1X21

Așteptat cu mare nerăbdare de iubi
torii sportului cu balonul rotund și de 
participanții la Pronosport, campiona
tul categoriei A, edi|‘a 1963/64, își ia 
startul duminică 25 august 1963.

Avînd în programele concursurilor în
tâlniri intre echipe binecunoscute —• 
inclusiv echipele lor favorite — pârtiei- 
panții la Pronosport își pot „încerca44 
toată gama de variante concepute în 
perioada 1 de pauză.

De aceea aceste concursuri promit o 
participare masivă, lucru care va duce 
implicit și la mărirea fondului de pre
mii.

Prffzeîțtăm mai jos partidele care fac 
obiectul concursului nr. 34 din 25 au
gust a .ci

1. Dinamo București — Farul Con
stanta. Deși constănțcnii au fost în 
toate întâlnirile un adversar dificil pen
tru campioni, totuși credem că aceștia 
vor reuși să ia startul cu o victorie.

2. Steaua — Steagul roșu. Va reuși 
Steaua să-și ia revanșa pentru cele două 
înfrîngeri ‘Suferite în campionatul tre
cut in întâlnirile cu brașovenii ? Valoa
rea echipei bucureștene și forma ei ac
tuală o indică drept favorită.

3. U.T.A. — Petrolul. După emoțiile 
campionatului trecut U.T.A. va căuta 
să se asigure de puncte încă de la în
ceputul campionatului și în special în 
întâlnirile disputate acasă. Dată fiind însă 

'forma bună a ploieștenilor nu credem 
că va obține mai mult de un punct.

4. Crișul, — Rapid. Feroviarii tnani-

Turneul internațional organizat de 
F.R. Box bate la ușă. Acest turneu 
va constitui pentru boxerii noștri un 
bun prilej de verificare a stadiului lor 
actual de pregătire, privită prin pris
ma concluziilor trase în urma campio
natelor europene desfășurate în acest 
an Ia Moscova.

In planul de pregătire a lotului (nos
tru de box pentru Jocurile Olimpice, 
participarea la campionatele europe
ne a constituit o etapă importantă, 
marcată de realizări, dar și de o se
rie de lipsuri, ce trebuie înlăturate. 
Iată deficiențele constatate cu acest 
prilej : insuficienta încredere în for
țele proprii, minute de „studiu44 inu
tile și prea puțin accent pe ofensi
vă. viteză de execuție și reacție, ne
corespunzătoare lipsa de precizie în a- 
plicarea loviturilor in punctele vulne- 

J rabile, insuficienta folosire a mijloa
celor de apărare în diferite situații.

Activitatea redusă din timpul meciu
lui, cedarea inițiativei adversarului au 
dus la situația ca Ștefan Cojan, Mariu- 
țan Vasile și Ion Mo|nea să nu poată 
obține rezultate mai bune. Neglijarea 
apărării, insuficienta pregătire a ata
cului, lipsa măsurilor de apărare după 
încetarea atacului au făcut ca Puiu 
Nicolae și Vasile Mirza să nu obțină 
rezultate la nivelul posibilităților lor.

întorși de Ia campionatele europe
ne, înarmați cu cunoașterea lipsurilor, 
boxerii ca și antrenorii lotului au 
pornit la o muncă asiduă pentru eli
minarea lor.

Ținind seamă de calitățile compo- 
nenților lotului nostru, federația de 
specialitate, împreună cu colegiul de 
antrenori, a orientat stilul boxerilor 
noștri către lupta ofensivă. Conduce
rea luptei în ring va trebui să le a- 
parțină, din primul și pînă în ultimul 
minut al meciului. Tempoul luptei va 
crește în finalul fiecărei reprize. A- 
ceasta se va putea realiza prin dezvol
tarea continuă a puterii de luptă, a 
curajului, a voinței de a învinge și 
printr-o pregătire fizică generală și 
specifică superioare. Ducerea luptei in
tr-un tempou ridicat este condiționată 
și de îmbunătățirea mijloacelor de

seului va fi efectuat pe biciclete. Cu 
acest prilej se va vizita Cernavodă, 
Medgidia, Constanța, Mangalia, G.A.S. 
Basarabi, precum și alte obiective 
turistice.

La această interesantă excursie ci
cloturistică pot participa iubitorii de 
drumeție dornici să cunoască locurile 
pitorești Și oamenii Dobrogei noi.

A. CRIȘAN, coresp.

■t< ti-
festă o formă bjțnîț. Pe de altă parte, 
la prima întâlnire .îp A, orădenii vor 
căuta să facă ufy meci cît mai bun în 
fața înflăcăraților, lor suporteri. Totuși, 
ținînd seama de rgportul de forțe, nu le 
putem acorda decît cel mult șansa unui 
îneci egal.

5. Silința Timișoara — Progresul 
București. Progresul știe să joace în 
deplasare, iar la Timișoara a avut tot
deauna o comportare bună. In perspec
tivă meci desdiisț de mare luptă.

6. Dinamo ÎPițești — Știin/a Cluj. 
Reveniți în A, jșitșștenii întâlnesc de 
la început o formație cu mai multă ru
tină și cu un lot’ mai valoros. Acor
dăm prima șansă studenților clujeni.

7. Siderurgistul Galafi — CSMS Iași. 
Confruntarea din semifinalele Cupei 
R.P.R. dintre cele două echipe a dat 
cîștig de cauză gălățenilor. La prima 
lor partidă în A ei pot reactualiza a- 
ceastă victorie.

8. Gyor — Vjpesti Dozsa. întâlnire 
între două echipe în formă, care pot 
furniza un meci deschis oricărui rezul
tat.

9. Dorog — Diosgyor. Formația mi
nerilor din Dorog are toate șansele în
tr-o întâlnire cu o recent promovată.

10. Szeged — Tatabanya. Gazdele ma
nifestă ,o formă bună la început de 
campionat, însă--nu trebuie uitat că 
Tatabanya dispune de o apărare fermă. 
Posibilitatea unui meci egal nu trebuie 
exclusă în aceste condiții.

11. Komlo ■—. Pecsi Dozsa. „Specia-
k ’■ 

apărare. Este ciilnoscut faptul ci 
boxer cu un blocaj defectuos rece 
nează lovituri multiple in pun 
vulnerabile din care cauză el nu 
poale acționa in același ritm și nu 
poate lovi cu eficacitate. Deci, 
bunătățind mijloacele de apărare 
condițiuni diferite se facilitează r 
rea tempoului.

Un alt obiectiv do, scamă este 
gerca unui îlnalt nivel de tehnic 
Pe această linie s-au obținut real 
remarcate de altfel și de specia 
prezenți la campionatele europen 
la Moscova. Acesta rămîne mai 
parte ea obiectiv permanent p< 
toți componenții lotului. Fiecare 
xer din Iotul reprezentativ va t 
să execute serii de lovituri, auto: 
zate, pe care să le aplice în condi 
diferite, în tâmpul luptei.

Forța explozivă de lovire tr 
să crească și prim mărirea pre 
loviturilor. Este cunoscut faptul 
lovitură mai puțin puternică ca 
tinge cu precizie punctul vulne 
este mai eficace decît o lovitură 
tare, dar nu atât de precisă. Este 
ficator faptul că la ultima ediți 
campionatelor europene, boxerii s 
tici au obținut 70 la sută din vi 
ile lor înainte de limită, major 
lor datorîndu-se preciziei lovituri

Eliminarea greșelilor esențiale, 
frînează creșterea valorii sportive 
o preocupare permanentă a ani 
rilor lotului nostru de box. Ai 
se realizează în cadrul unei i 
individualizări, a antrenamentele 
care boxer avînd stabilite obiec 
sale pedagogice și de perforr 
Aplicîndu-se principiul individi 
rii in cadrul antrenamentelor, b 
sînt stimulați in perfecționarea 
deelor tehnice preferate și în 
narea procedeelor tehnice def 
însușite.

Educarea calităților morale ș 
voință, capitol la care unii comp 
ai lotului s-au dovedit a fi de: 
(Monea, Cojan, Mariuțan) este o 
eupare continuă a conducerii I 

îndrumați de federația de si 
tate în această direcție, antren 
medicul lotului nostru olimpi 
Chiriac, T. Niculescu și dr. D 
au dus o intensă muncă in perie 
s-a scurs de la campionatele eu 
pănă in prezent și ale căror ros 
teptăm să le vedem cu prilejul 1 
lui din zilele de 24, 25, și 27 au; 
care vor participa boxeri de 
din R.D. Germană, Turcia, Gre 
veția, R.P. Bulgaria, R.F. Un 
Cuba.

MIHAI TRA

Uzată14 în meciuri egale, Pec 
nește în Komlo o echipă care 
cîștige pe teren propriu. Nu tr< 
glijată însă nici posibilitatea u 
egal.

12. Debrecen — Vasas. Vas 
ceput slab și acest campionat, 
cunoscute posibilitățile sale de 
partide foarte bune. Întîlnirea 
chisă oricărui rezultat.

în atenția participant ilor 
nosport.

PREMIUL SPECIAL .. 
124-1 REZULTATE, ATEII 
MOD EXPERIMENTAL 1 
CONCURSUL PRONOSPOR 
DIN 4 NOIEMBRIE 1962, 
PENDÂ ÎNCEPÎND CI 
CURSUL PRONOSPORT 
ETAPA DIN 25 AUGUST 
DATĂ CU ÎNCEPEREA 
NATULUI R.P.R. CATEG
• Meciul VIII. TRAKTOR 

GRAD - DAUGAVA RIGA di 
mul concursului 33 din 18 au 
a înregistrat rezultatul de 0 
nostic x.

• Nu uitați ! Rcînnoiți-vă s 
rați-vă buletinele abonament Li 
și Pronoexpres pe luna septer

PREMIILE concursului pron 
Nr. 33 din 14 august 19f

Categoria a Il-a; 4 variante c 
fiecare;

Categoria a IlI-a: 27 variante 
fiecare;

Categoria a IV-a: 252 variante 
fiecare;

Categoria a V-a: 635 variante 
fiecare;

Categoria a Vl-a: 3.848 varian 
fiecare.

Rubrică redactată de Loto-T



Un examen trecut cu bine
(Urmare din pag. 1)

,16 m la ciocan (6 kg).
8 fapt numărul recor- 
irilor, stabilite cu acest 
ilej, este mai mare cu 
>uă, deoarece cifrele 
alizate de Gabriela Ră- 
ilescu și Mihaela Pe- 
’? sînt notate ca atare 
pentru junioarele de 

teg. a Il-a (15—16 ani), 
iele din aceste rezul
te au o valoare deo- 
bită și se înscriu la 
e de cinste pe listele 
tor mai buni performeri 
liori din lume.
La sfirșitul concursu- 
i am stat de vorbă cu 
ENRYK JANOWSKI, 
nducătorul lotului atle- 
or polonezi. Acesta 
noaște bine atletismul 
istru încă de pe vre- 
ea primelor ediții ale 
itemaționalelor“ cind 
ncura la 400 m. „Atle- 

romtni sint intr-un 
ogres evident. Am fost 
rprins de puterea lor 

luptă și de calitățile 
care le au și de a- 

ea trebuie să ne feli- 
ăm pentru victoria obținută in fața

, !n ceea ce privește intiinirea 
iepelor feminine, aceasta a fost 
t in avantajul atletelor dv„ exce- 
it pregătite. Mi-au plăcut, in mod 
xial, Osoianu, Bloțiu, Perju, Suciu, 
'stachet Zavalni și Caraiosifoglu, 
■ dintre fete, Frunză, Rădulescu, 
neș și, Oros. Au frumoase perspec- 
>e și sint sigur că in scurt timp 
i avea ocazia să aud -numai lu- 
■tri bune din partea lor și a altor 
ieri atleti romîni. Ca unul care de 
ani și-a consacrat, in exclusivitate,

Știri, rezultate ■ ■ I

CAZ DE EGALITATE, IN COM
PETIȚIILE ELIMINATORII

Ijl ceea ce privește califi rarea 
lipelor participante în competi- 
e eliminatorii, federația a venit 
o modificare de regulament meni

se stabilească criteriile de departa- 
e a echipelor care eventual vor ajun- 
la egalitate de puncte după două 

uri. Mai întîi precizăm că în ca
linei egalități în competiții elimi- 

ii, care prevăd disputarea unui 
gur meci, vechile criterii de cali- 
ire au rămas în vigoare: se acor- 

prelungiri și dacă egalitatea se 
nține și atonei, se va califica e- 
pa mai tinără. Dacă însă, regu- 
îentul competiției sau competițiilor 
vede două jocuri eliminatorii (tur- 
îr), atunci calificarea uneia din e- 
pe se va face ținîndu-se cont, în 
ine, de 
nărui de puncte totalizat in cele 
ă jocuri; b) diferența dintre punc- 
: marcate și cele primite; e) 
fioi cotul rezultat din împărțirea 
arilor date la cele primite în fie- 
e joc în parte; d) echipa mai tînă- 
(calculul se va face în ani, luni și 
). Deci, în acest caz nu se mai 
rdă prelungiri.

următoarele criterii: a)

I MULT! TINERI ÎN CAMPIO
NATUL DE CALIFICARE !

foarte importantă prevedere a 
inclusă în regulamentul campto- 

de calificare (masculin și fe- 
echipele participante sînt o- 
ca începînd cu etapa inter- 
și pînă la terminarea compe-

îlui 
in): 
ate 
uni 
t să aibă în loturile de 11 jucă- 
, oare Iau parte la jocurile ofi- 
8, minimum 7 jucători în virată 
maximum 34 de ani. Contestațiile 
meiate (încălcarea acestei preve- 

regulaznentare) vor determina 
derea jocului respectiv cu 6—0 
către echipa contestată.
ceasta modificare adusă regu- 
sntului are ca scop promovarea 
mai multor elemente tinere valo- 
e în loturile echipelor din carn
alul de calificare.

ECIUL DINAMO — ȘTllNTA 
NU S-A JUCAT

tîlnirca restantă Dinamo Bucu-
— Știința București, din carn

alul republican de handbal în 11 
>a București), programată ieri la 
amo", nu s-a mai disputat deoa- 
echipa Știința nu s-a prezentat

Qhcorghe Costache se arată a fi tn progres, aproape 
de la un concurs la altul. Im Timișoara a înregistrat 

un nou record de juniori cu 61,16 m.
1'oto: R. Vilara

mai bun. Meciurile de la Ti- 
mi-au întărit și mai mult 

părere." 
s-a terminat concursul arun- 

tînărul nostru 
a vărsat 

de o parte 
său, pe de 
reușise să 
L-am înțe-

toate preocupările in direcția 
mării de noi juniori, pot spune 
atletismul românesc se află pe dru
mul cel 
mișaara 
această

Cind 
cătorilor de ciocan, 
atlet Gheorghe Costache 
multe, multe... lacrimi. Pe 
pentru bucuria recordului 
altă parte pentru că nu 
se claseze decît al doilea, 
ies foarte bine pe Costache și sîn- 
tem convinși ,că ,în lacrimile de du
minică va gășl îndemnul pentru o 
pregătire și mai Susținută. Acum el 
a fost al doileîbjiJfcre însă atiția ani 
în față, cîn.4 v# putea să iasă... pri
mul !

Pe juniorii noștri îi așteaptă acum 
o nouă întilnire dificilă cu echipele 
reprezentative ale |S.ft Bulgaria. Toc- 

concluziilor 
de pregătire 
un nivel și

g:

mai de aceea, pe baza 
de la Timișoara, munca 
va trebui desfășurată la 
mai inalt. Succes 1

Au fost desemnați campionii republicani
la gările de viteză pe circuit

țiau urmărit des- 
<®fcijhonațului re- 
be circuit.

e®de campioni au
Sărățeanu 

(Poiana Cîmpfflh) clasa Carpați; 
T. Popa (Metalul București) — clasa 
125 cmc; Șt. Iancovici (Metalul) — 
175 cmc; V. Szabo (Dinamo) — 250 
cmc; Al. Scliuter (Steaua) — 
M. Dănescu -]- Al. Schuler
— ataș; V. Szabo (Dinamo) 
mașini speciale; M. Dănescu
— 500 cmc mașini speciale.

I. Szas (Steaua) victorios la alerga
rea Manetelor nu a primit titlul de 
campion, întrunit la această probă 
nu s-a îndeplinit una din condițiile 
prevăzute de regulament pentru de
cernarea titlului și anume: minimum 
cinci concurenți prezenți la start.

Iată acum locurile următoare în 
clasamentele probelor: Carpați;

50.000 de speoța 
fășurarea pro^Mpi 
publican de Vifei

In final, tricSui 
fost îmbrăcatei vi vfl-

350 cmc; 
(Steaua) 
350 cmc 
(Steaua)

Gheorghe Ion (5) și Mihai Dănescu (38) intr-un spectaculos duel in cadrul 
finalei campionatului republican de viteză pe circuit

Foto : T. Ciworeaou

Măciuca Rotaru, prima înotătoare cu norma olimpică îndeplinită
• Zoe Reznicenco poate coborî sub 2:57,0 © Unii seniori au rămas datori © Oaspeții au con

tribuit din plin la reușita concursului
Cît de necesare sînt concursurile 

de amploare pentru înotătorii noștri 
fruntași s-a văzut încă o dată la sfîr- 
șitul săptămînii trecute, cu prilejul 
Concursului internațional desfășurat 
la ștrandul Tineretului. Atmosfera de 
concurs, prezența la startul probelor 
a unor înotători de valoare din R.P. 
Ungară, R.D. Germană și Austria, au 
constituit un puternic stimulent pen
tru sportivii noștri.

Așa cum spuneam și în cronica noa
stră de ieri, revelația concursului a 
fost reprezentanta țării noastre Mă
riuca Rotaru. Cu puțin timp în urmă, 
mai precis la 21 iulie a.c., ea reușise 
să îmbunătățească recordul țării, adu- 
cîndu-1 la 1:16,4. Cu această perfor
manță, Măriuca Rotaru își înscria pen
tru prima oară numele pe tabela re
cordmanelor în proba de 100 m fluture 
senioare ; prilej de satisfacție, dar 
nu... deplină. Gindul ei stăruia asu
pra unei alte cifre (1:14,0) — norma 
olimpică pe 1963 pe care o voia depă
șită cît mai degrabă. I-a venit in 
ajutor acest concurs internațional, a-

De la stingă la dreapta: Măriuca Rotaru (R.P.R.), Imola Mctdarașz (R.P.U.), Anghel'Șopterian (R.P.R.), Emil Voicu 
(R.P.R.) și Ferenc Szolgyeni (R.P.U.)

flat la prima ediție. S-a uitat pe lista 
adversarelor în proba sa preferată și 
privirea i-a rămas ațintită asupra u-: 
nui nume — Imola Madaras (sora fosiC 
tei recordmane europene, Csilla Ma
daras) și asupra unei cifre — 1:13,8,* 
cu care era creditată tînăra sportivă 
maghiară. Era o diferență apreciabi
lă între performanțele lor (aproape 1 
trei secunde), dar Măriuca Rotaru n-ă

Bujor Manolescu (Torjpedo Brașov); 
3. V. Bratu (Steaua); <4. ^, Bernoiu 
(Torpedo Brașov); Manet: J. A. Balloc 
(Rapid Tg. Mureș); 3. M. Zidaru (E- 
nergia Focșani); 4. I. Benaț (Energia 
Focșani); 125 cmc: 2. d. Pescaru (St. 
r. Brașov); 3. G. Seiheinstein (C.S.O. 
Reșița); 4. V. Marin (Voința Buc.); 
175 cmc: 2. L. Szabo (Danamio); 3. 
K. Polonkai (C.S. Oradea); 4. N. Ciol
pan (Voința Pitești); 250 
Stephani (St. r. Brașov); 
mon (Dinamo Buc.); 4. 
(Steaua); 350 cmc: 2. O.
N. Burcă (Metalul); 4. Gh. Voiculescu 
(Steaua); ataș: 2. Gh. Ion -ț- Al. Huhn 
(Steaua); 3. E. Cheresteș + T. Pa- 
xino (Steaua); 4. St. Ciorboș -ț- I. 
Ciorboș (Rapid Tg. Mureș); 350 cmc 
curse: 2. Gh. Ion; 3. G. Micuș (CJS.O. 
Reșița); 4. Gh. Horvat (Steaua); 500 
cmc curse: 2. N. Buiescu (Steaua); 
3. C. Buzicfi (Steaua). 

cmc: 2. O.
3. V. Solo-
C. Florin

Stephani; 3.

dezarmat. S-a dat startul în cursă și 
prima lungime de bazin a „mers” 
lingă Madams. Timpul cronometrat 
la 50 m (35,0) nu prevestea un ase
menea record, iar avansul de apro
ximativ un metru luat de sportiva 
maghiară după 75 m apărea ca hotă- 
rîtor... Numai că Măriuca Rotaru, foar
te bine pregătită, a sprintat uimitor, 
depășindu-și adversara pe ultimii me
tri, iar la sosire, recordul și norma 
olimpică. în această cursă, sportiva 
noastră a dat dovadă de o rezistență 
In regim de viteză impresionantă. Ca 
dovadă, iată timpii celor două lungimi 
de bazin : 35,0 (prima lungime, cu 
start) și 38,5 (a doua lungime); în 
total : 1;13,5 — prima normă olimpi
că depășită de o înotătoare din țara 
noastră, o performanță remarcabilă și 
pe plan european. Pregătindu-se și in 
continuare cu aceeași sîrguință, Măriu
ca Rotaru se arată capabilă de perfor
manțe și mai bune.

Iată evoluția recordului probei 
100 m fluture senioare, de la 1 mai 
1957 :

Elisabeta Bralu

Niccleta Ștelânescu

13. VII.1957
24.V11I.1957 

8.IX.1957
S.X.1957 

.29.VI.1958,
13. VII. 1958

14. V11I.1959 
(iec. egalat)

3.IX.1961 
2.IX.1962 

21.VII.1963
18.VIII.1963

Mariuca Rotaru

1:17.0 
1:16,6 
1:16.4 
1:13,5

Foarte aproape de norma olimpică 
pe 1963 a-ajuns și Zoe Reznicenco în 
proba de 200 m bras. Simbătă,. în pri
ma zi a concursului, ea a realizat 
timpul de 2:58,2, la numai o secundă 
și două zecimi de normă. De altfel; 
după prima sută de metri (1:24,5), spe
cialiștii de pe margine „vedeau" norma 
Ca Și intrecută. Pînă atunci ea nu în
torsese sub 1:26,0 și totuși realizase 
timpi sub 2:59,0. Ce s-a întîmplat însă?

Turneu internațional
de polo in Capitală
La sfirșitul săptăminii se va des

fășura la ștrandul Tineretului din Ca
pitală un interesant turneu internațio
nal de polo la care vor participa o 
selecționată a Armatei Sovietice, pre
cum și reprezentativa Bucureștiului, 
lotul de juniori al R.P. Romine și 
echipa Steaua.

In luptă pentru categoria A
Iată cîteva din rezultatele înregis

trate în etapa de duminică a fazei in
terregionale a campionatului de califi
care:

Grupa I: Viitorul Baia Mare — Ști
ința Petroșeni (m) 3-2 (15—12, 10—15, 
3—15, 15—11, 15—12), Minerul Baia 
Mare — Corvinul Deva (f) 1—3 (12— 
15, 15—11, 6—15, 13—15).

Grupa a II-a: Penicilina Iași — 
Constructorul Brăila (f) 3—0 (2, 7, 11), 
Energia Suceava — Chimica Onești 
(f) 3—0 (neprezentare).

Grupa a IH-a: Constructorul Ploiești 
— Politehnica Brașov (m) 1—3 (15—11, 
12—15, 2—15, 3—15), Sanitarul Tg. Mu
reș — Știința Dej (f) 3—0 (8, 2, 11), 
Progresul Tîrgoviște — Poiana Brașov 
(f) 3—0 (7, 8, 10).

Grupa a IV-a: Electroputere Craio
va — Mețălul Colibași <m) 3—0 (0, 1, 
3), Semănătoarea București — Stuful 
Tuicea (m) 3—O (7, 6, 11), Confecția 
București — Voința Constanța (f) 3—0 
(5, 2, 7),-Ș.S.E. Tg.' Jiu — Voința Cons
tanța (jucat la 6 august) (f) 3—1 (15—6, 
15—11, 9-15, 15-11).

Reznicenco a parcurs a treia și a pa
tra lungime de bazin cu mai puține 
resurse, ratînd astfel obținerea unei 
performanțe sub 2:57,0. Spre edificare 
iată timpii intermediari ai acestui 
2:58,2 : 40,0 (50 m) — 44,5 (100 m) - 
47,0 (150 m) — 46,7 (200 m). Reiese 
de aici că Zoe Reznicenco va trebui 
să-și îmbunătățească rezistența în 
concordanță cu timpul foarte bun în
registrat pe prima sută de metri.

Trebuie să amintim și de celelalte 
recorduri realizate simbătă și dumini
că de înotătorii romîni : Emil Voicu 
58,7 (100 m liber), Anghel Șopterian 
2:47,7 (200 m bras — record de juniori 
cat. a II-a), 4x100 m liber senioare 
(4:36,5) și 4x100 m mixt juniori cat. I 
(4:34,6). Sînt rezultate care, alături de 
celelalte recorduri personale (Monica 
Dimescu — 1:18,2 la 100 m spate, 
Gabriela Târnăuceanu — 1:21,5 la 100 
m fluture, Maria Klosz — 3:02,6 la 
200 m bras etc.), alcătuiesc buchetul 
de performanțe cu care ne mîndrim 
la sfirșitul acestui prim concurs de 
amploare.

văzuți de Neagu Rădulescu

Nu putem trece însă cu vederea sla
bele rezultate înregistrate de unii 
dintre înotătorii noștri fruntași. Este 
.vorba de Al. Schmaltzer (2:53,9 la 
200 m bras), D. Caminschi (2:28,9 la 
200 m spate), M. Căprar eseu (5:06,3 la 
400 m liber), Sanda Grințescu (3:08,8 
la 200 m bras), Anca Trohani (1:20,4 
la 100 m spate) etc. Sînt înotători, u- 
nii mai vîrstnici (Schmaltzer, Camin
schi), alții încă tineri (Sanda Grințes
cu, M. Căprărescu) de la care noi mai 
așteptăm rezultate pe măsura realelor 
lor posibilități. Ne referim în special 
la Sanda Grințescu care traversează 
în prezent o perioadă critică Pe care 
noi o dorim trecătoare cît mai de
grabă.

★
plăcute pleacă de la 

înotătorii din Austria, 
R.D. Germană, care au

Cu amintiri 
acest concurs 
R.P. Ungară și 
realizat o serie de performanțe re
marcabile, printre care și numeroase 
recorduri naționale. Aici la București 
a căzut recordul lui lozsef Katona la 
200 m fluture, aici la București au că
zut șase recorduri austriece.

Organizarea concursului a fost la 
înălțime, atît din punct de vedere 
tehnic, cît și administrativ. N-a fost 
omis nimic și putem considera că și 
ea a contribuit la succesul de ansam
blu al competiției.

GH. NICOLAESCU 
D. STANCULESCU

Duminică se dispută ultima etapă 
după următorul program:

Grupa I; Știința Petroșeni—înainte 
Timișoara (m), Ciocanul Oradea — 
Viitorul Baia Mare (m); Corvinul Deva
— Sănătatea Arad (f), Ș.S.E. Oradea
— Minerul Baia Mare (f).

Grupa a II-a: Constructorul Brăila
— Voința Botoșani (m), Co-structorul 
Brăila—Energia Suceava (f), Chimica 
Onești — Penicilina Iași (f).

Grupa a lil a: Industria Sîrmei Câm
pia Turzii — Constructorul Ploiești 
(m), Știința Dej — Progresul Tîrgo- 
viște (f), Poiana Brașov — Sanitarul 
Tg. Mureș (f).

Grupa a ,IV-a: Stuful Tuicea — E- 
lectroputere Craiova (m), Metalul Co
libași — Petrolul Cartojani (m), Voința 
Constanța — Ș.S.E. Tg. Jiu (f).
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® ACTUALITATEA SPORTIVA INTERNAȚIONALA ț

I
clar de 
în forță 
descope- 
noastre.

(prin telefon de 
— Partidele dis- 
cincea și ultima

dus adversarul la purler. Datorită for/ei lui recunoscute, adver
sarul nu va scăpa de tuș

UN FRUMOS SUCCES AL SPORTIVILOR ROMÎNI
LA BALCANIADA DE LUPTE LIBERE
• O MEDALIE DE AUR, 5 DE ARGINT SI UNA DE BRONZ © R.P. ROMÎNĂ 

PE LOCUL II ÎN CLASAMENTUL PE NAȚIUNI

întrecerile de lupte libere din ca
drul Jocurilor Balcanice, de la Istan
bul, s-au încheiat duminică seara cu 
victoria formației turce care a totali
zat 30 de puncte. Urmează in ordine 
echipa R.P. Romîne cu 23 p, Greciei 
cu 14 p. și Iugoslaviei cu 9 p. între
cerile. de un bun nivel tehnic, au stîr- 
nit admirația celor prezenți la reuniu
ne. Luptătorii romîni au avut o com
portare meritorie. Ei au ocupat un loc 
intii, cinci locuri doi și un loc trei. 
Dovedind multă dirzcnic și siguranța 
în executarea procedeelor lehnioe, F. 
Boia a reușit să cucerească locul in
tii și medalia de aur. Spectatorii au 
aplaudat cu multă căldură pe sporti
vii romîni pentru evoluțiile lor fru
moase și spectaculoase.

De remarcat că F. Boia este pri
mul sportiv lomin care cucerește o 
medalie balcanică de aur la lupte 
libere.

Iată clasamentul pe națiuni la fie
care categorie de greutate : 52 fcff. : 
1. Turcia; 2. R.P. ROMÎNĂ prin Gh. 
Tăpălagă ; 3. Iugoslavia ; 4. Grecia ; 
57 kg: 1. Turcia; 2. R.P. ROMÎNĂ 
prin Al. Marmara ; 3. Grecia ; 4. Iu
goslavia ; 63 kg: 1. Turcia ; 2. R.P. 

Grecia ;

Atletul Gh. Zamfirescu 
invingător la Budapesta

BUDAPESTA, 19 (prin telefon). — în ziua a doua a con
cursului atletic de la Budapesta, sportivul romîn Gheorghe 
Zamfirescu a repurtat o frumoasă victorie în cursa de 200 m. 
El a parcurs distanța în 21,6 sec Pe locurile următoare s-au 
clasat Mihalfi (R.P.U.) 21,6 și Valeriu Jurcă (R.P.R.) 21,7.

Rezultate excelente au fost înregistrate la aruncarea greu
tății. Campionul european Varju (R.P.U.) a obținut 19,33 m, iar 
polonezii Komar și Sosgornik au aruncat 18,80 m și respectiv 
18.68 m.

Campioanele lumii învingătoare in turneul 
international leminin de volei de la Constan

ROMÎNĂ prin Al. Geantă ; 3.
4. Iugoslavia ; cat. 70 kg. : 1. Turcia ; 
2. Grecia ; 3. R.P. ROMÎNĂ prin C. 
Hathazi : 4. Iugoslavia ; 78 kg: 1. Gre
cia : 2. Turcia ; 3. Iugoslavia ; 4. R.P. 
ROMÎNĂ : 87 kg : 1. R.P. ROMÎNĂ 
prin F. BOLA ; 2. Turcia; 3. Gre
cia ; 4. Iugoslavia ; 97 kg : 1. Turcia ;
2. R.P. ROMÎNĂ prin Șt. Stîngu ; cat. 
grea ; 1. Turcia ; 2. R.P. ROMÎNĂ prin
I. Herman.

LUXEMBURGUL S-A RETRAS DIN 
PRELIMINARIILE TURNEULUI 

OLIMPIC

CAMPIONATUL BULGAR

De pe pistele de atletism
ATLETUL negru John Moon a ob

ținut două 
ternational 
Leverkusen, 
în proba de 
10,4, iar iu
Proba de aruncarea suliței a revenit 
lui Sidlo (R.P.P.) cu 82,27 m. Alte 
rezultate : 1 500 m Norpoth (R.F.G.) 
3:43,1: 3 000 m Traynor (S.U.A.) 
8:14,0: 800 m Rinder (R.F.G.) 1:47,9; 
400 m garduri Haas (R.F.G.) 51.0.

CU PRILEJUL unui concurs de 
atletism desfășurat la Pekin, atletul 
chinez Ni Cih-cin a stabilit un nou 
record al țării sale la săritura în 
înălțime cu rezultatul de 2,20 m. 
Aceasta este a doua performanță mon
dială a anului. Cel mai bun rezultat 
din lume este de 2,28 m și aparține 
atletului sovietic Valeri Brumei.

ÎNTR-UN meci internațional de 
atletism desfășurat la Madrid, echipa 
Spaniei a învins cu scorul de 112—79 
puncte echipa Turciei. Proba de 400 
m plat a revenit atletului turc Gevik 
în 47.6.

ECHIPA 
Suediei a 
192—128 și 
Greciei și 
ciul triunghiular care a avut loc la 
Atena, Grecia a dispus cu 116—85 
puncte de echipa Turciei.

ÎNTR-UN meci internațional de 
atletism desfășurat la. Edinburg 
echipa Belgiei a învins cu scorul de 
81-75 puncte echipa Scoției. Cu două 

• zile înainte atleții belgieni învinsese
ră Irlanda la Dublin.

victorii în concursul in- 
desfășurat în localitatea 

El a fost cronometrat 
100 m plat cu timpul de 
cea de 200 m cu 21,2.

de atletism (juniori) a 
învins cu scorurile de 

192—97 puncte echipele 
respectiv Turciei în mc-

A luat sfirșit 
turneul internațional de baschet 

de la Messina
(Agerpres). — Turneul 
feminin de baschet de 
fost cîștigat de echipa

ROMA 19 
internațional 
la Messina a 
R. P. Bulgaria; care în meciul decisiv 
a învins cu .scorul de 48—47 (25—21) 
echipa R. S. Cehoslovace. Iugoslavia 
a întrecut cu 
R. P. Romîne, 
50—39 (28-23) 
gară.

Clasamentul 
garia 10 puncte; 2. R. S. Cehoslova
că 9 puncte; 3. Iugoslavia 7 puncte; 
4. Italia 7 puncte; 5. R. P. Romînă 6 
puncte: 
Singura 
mine în acest turneu a fost obținu
tă in dauna reprezentativei R. P. Un
gare cu 52-51.

48—47 (24-28) echipa 
iar Italia a cîștigat cu 
meciul cu R. P. Un-

final : 1. R. P. Bul-

6. R. P. Ungară 6 puncte, 
victorie a echipei ro-

Federația de fotbal a Luxemburgu
lui a anunțat F.I.F.A. că se retrage 
din preliminariile turneului olimpic. 
In această situație, reprezentativa ță
rii noastre, în cazul cînd va învinge 
și la București selecționata Danemar
cei, va juca meciul decisiv al califi
cării cu echipa R. P. Bulgaria.
SE CONTUREAZĂ „SELECȚIONATA

LUMII"

CONSTANȚA 19 
Za trimisul nostru). 
putate in cea de a 
zi a turneului internațional de volei 
feminin au avuț ca trăsătură comu
nă faptul că s-au terminat în trei 
seturi fiecare. Dintre toate meciurile, 
cel mai important a fost cel dintre 
reprezentativele R. P. Romîne și 
R. P. Polone, de victoria căruia de
pindea locul II. Pînă la urmă, acest 
loc a revenit voleibalistelor poloneze, 
învingătoare cu scorul de 3—0 (15—6, 
15-12, 16-14).

Primul set a fost cîștigat 
echipa oaspe care a atacat

I- și variat, surprinzînd adesea 
rită linia a doua a echipei 
De-abia din setul al doilea începe să 
apară pe teren echilibrul de forțe 
așteptat. Scorul este 
me, dar de la 8—8 
desprind, conduc cu 
14—12, și cîștigă cu

șurare oarecum identică a avut 
cel de al treilea set, cînd tabela 
marcaj indica le un moment 7—7. 
aici înainte — spre deosebire de 
tul precedent, cele care joacă i 
bine și acumulează punct după pu 
sînt jucătoarele noastre. Ele corn 
cu 11—8 și 14—9, în special dato: 
unor blocaje mai reușite. Ech 
noastră socotește însă prea devre 
setul ca și cîștigat și de aceea sc 
ritmul de joc. Urmarea : scorul 
vine 14—14 șl în cele din urmă ech 
R. P. Polone cîștigă in prelungiri !

Față de meciul disputat dumir 
seară cu reprezentativa Japor 
echipa noastră s-a comportat cu n 
sub posibilități. Ea a practicat 
joc foarte slab și lent în linia 
doua. Formația R. P. Polone a s 
prins reprezentativa noastră de 
ori cu mingi puse 1 In plus, 
greșit 
spune 
luptat 
pescu 
valoarea sa 
vingătoare s-au remarcat Czaikow: 
Ledwig, Marko.

în celelalte două jocuri, camp 
nele lumii au întrecut formația ni 
tră de tineret cu 3—0 (1,10,4) iar R 
Bulgaria a învins R.S.F. Iugosl. 
cu 3-0 (15,6,8).

în urma acestor rezultate clasarr 
tul arată astfel: 1. Japonia. 10 p 
R. P. Polonă 9 p; 3. R. P. Romînă 
4. R. P. Bulgaria 7 p; 5. R.S.F. Ii 
slavia 6 p, 6. R. P. Romînă tin 
5 p.

egal multă vre- 
polonezele se 
14-10, apoi cu

15-12. O desfă-

et
14 preluări de balon. Pu 
că jucătoarele noastre nu 
cu convingere. Doar Doina 
s-a comportat mai aproape 

reală. Din echipa

Duminică, în R. P. Bulgaria s-a des
fășurat etapa a Il-a a noii ediții a 
campionatului republican. Campioana 
țării, Spartak Plovdiv, a înregistrat o 
nouă înfrîngere, fiind întrecută cu 
3—1 de Lokomotiv Sofia. Reținem, de 
asemenea, înfrîngerea formației 
Ț.D.N.A. : 2—3 cu Slavia. Celelalte re
zultate: Lokomotiv Gorna Oreahovița 
— „General Zaimov" 1—0, Spartak 
Varna — Levski Sofia 1—0, Lokomo
tiv Plovdiv — Marek 1—0, Dunav — 
Botev 3—2, Beroe — Cerno More 0—1.

Spartachiada
popoarelor U.R.S.S.

După cum 
pe stadionul 
chipa Angliei 
a restului lumii, în cadrul acțiunilor 
organizate cu prilejul Centenarului fe
derației engleze de fotbal. Comitetul 
special F.I.F.A., întrunit recent în șe
dință la Zurich, a selecționat un lot 
de 22 de jucători din care urmează 
să fie alcătuită echipa restului lumii. 
Din acest loț fac parte următorii jucă
tori: portari: Iașin (U.R.S.S.), Soskic 
(Iugoslavia), Fahrian (R.F.G.); fundași: 
Djalmar Santos (Brazilia), Eixaguirre 
(Chile), Maldini (Italia), Schnellinger 
(R.F.G.), Novak (Cehoslovacia); mij
locași: Pluskal și Masopust (Cehoslo
vacia), Popovic (Iugoslavia), Baxter 
(Scoția); înaiintași : Gariricha și Pele 
(Brazilia), Ropa (Franța), Law (Sco
ția), Rivera (Italia). Di Stefano și 
Gento (Spania), Seeler (R.F.G.), Eu
sebio (Portugalia), Leonel Sanchez 
(Chile).

IN CAMPIONATUL U.R.S.S.
In aceste zile s-au desfășurat ulti

mele meciuri din cadrul turului cam
pionatului categoriei A. seria I. Spar
tak Moscova a întrecut cu 1—0 pe 
Torpedo Rutai-si, același scor înregiș-. 
trindu-se și în meciul Dinamo Mosco
va — Ararat,- în-favoarea primei for
mații. Torpedo Moscova a terminat la Borussia Dortmund, 
egalitate: 1—1 cu Ț.S.K.A. Moscova, • Intr-un meci devenit tradițional 
Duminică s-au desfășurat primele 
jocuri ale returului, încheiate cu ur
mătoarele rezultate: Zenit Leningrad
— Dinamo Leningrad 1—1, Avangard
— Ararat 1—0. în prezent, clasamen
tul se prezintă, .astfel: Dinamo Mosco
va și Zenit Leningrad cu cite 27 p, 
S.R.A. Rostov, 
Ț.S.R.A. — 24 
22 p.

In seria a II-a 
Șinnik Iaroslavl 
tea clasamentului, 
sale victorii: 1—0 cu Trud Voronej și 
2—1 cu Cernomoreț Odesa, această din 
urmă victorie, obținută în deplasare. 
Iată alte rezultate din ultimele două 
etape: S.R.A. Novosibirsk —• Șahtior 
0—2; Uralmaș — Lokomotiv Celea- 
binsk 0—0, Traktor — Ruban 0—1, Re
zervele de Muncă — Alga 2—0, Cerno
moreț — Volga 0—0, Dnepr — Rarpatî 
2—2, Metalurg — Lokomotiv Gomel 
2—0, Rarpatî — Jalgiris 0—1, Meta
lurg — Trud 0—1, Dnepr — Lokomo
tiv Gomel 3—0, Rezervele de Muncă
— Șahtior 3—0, Traktor 
0—0, Ruban 
0—0, Volga — Lokomotiv 2—0, Alga — 
Uralmaș 2—2. Clasament: Șinnik 29, 
Trud, Volga, Rezervele de Muncă și 
Dnepr — toate cu cite 26 p, Ruban 25 
etc.

se știe, la 23 octombrie 
Wembley din Londra e- 
va' întîlril o selecționată

Dinamo
p, Spartak

Minsk și
Moscova

a categoriei 
s-a detașat 

datorită

A echipa 
în frun- 

ultimelor

Daugava
S.R.A. Novosibirsk

IN „CUPA CAMPIONILOR AMERI
CII DE SUD"

Montevideo s-a disputat primul 
din cadrul semifinalelor „Cupei

Argen- 
Buenos 
cu un 
obținut

La 
meci 
campionilor Americii de Sud“. Penarol 
a avut ca adversar campioana 
tinei, echipa Boca Juniors 
Aires. întîlnirea a luat sfirșit 
rezultat surpriză: oaspeții au
victoria cu scorul de 2—1 (1—0)., prin 
golurile marcate de Valentin (min. 28 
și 89). Orlando (min. 75) a înscris pen
tru Penarol. în cealaltă semifinală se 
vor întilni Santos și Botafogo.

• Meciurile de baschet au fost 
marcate de surprize : echipa Tadji- 
kistanului a învins selecționata 
R.S.F.S. Ruse, una din pretendentele 
la primul loc, cu 53—47, iar echipa 
Gruziei a ciștigat cu 59—57 în fața 
selecționatei Moscovei, in rindul că
reia joacă, de asemenea, mulți inter
naționali.

• Campionatul unional de pentatlon 
modern s-a încheiat cu victoria lui 
Victor Zaharenko, 
4 386 puncte. El a 
sament de fostul 
Igor Novikov și

care a totalizat 
fost urmat în cla- 
campion mondial 
Ruben Grigorian.

Canotorii rom ini

ADRIAN VASILI

Pe scurt

INTlLNIRI INTERNAȚIONALE

în turneul internațional de la Me
xico City echipa locală Universidad a 
făcut meci egal cu Valencia (Spania): 
1—1.

La Roterdam, Fejenoord a dispus cu 
2—1 de Saragoza (Spania).

Echipa maghiară Gyor Vasas a întîl- 
nit la Viena pe Wiener Sportklub. 
Fotbaliștii maghiari au obținut victo
ria cu 3—1. Alte rezultate: Stuttgart 
— Mantova 5—2, Werder Bremen — 

. Honved Budapesta 2—1.
• In finala Cupei R. F. Germane, 

S. V. Hamburg a învins cu 3—0 pe

an plecat la Jajce

în Angliă, în care se întilnesc cîștigă- 
toarea campionatului și a Cupei An
gliei, Everton (campioana Angliei) a 
întrecut cu 4—0 pe Manchester Uni
ted.

Luni a plecat spre Jajce (Iugoslavia) 
delegația sportivilor romîni care va 
participa la campionatele mondiale și 
europene de caiac-canoe. Printre spor
tivii romîni care ne vor reprezenta 
la aceste importante competiții se gă
sesc numeroși sportivi care dețin di
ferite titluri de campioni olimpici, 
mondiali și europeni și care au obți
nut o serie întreagă de succese in în- 
tîlnirile internaționale : Nicoară, Iva
nov, Vernescu, Artimov, Conțolenco, 
Igor și Ichim Lipalit, Dumitru Alexe, 
Sidorov, lacovici, Kalinov, Ismail- 
ciuc etc.

Primele întreceri ale campionate
lor mondiale și europene din acest 
an vor avea loc la 23 august și se vor 
încheia duminică.

CONCURS INTERNATIONAL DE GIMNASTICĂ LA BUDAPESTA
— 2 sportivi romîni au îndeplinit norma olimpică

BUDAPESTA, 19 (prin telefon). — 
în capitala R. P. Ungare s-a desfă
șurat simbătă, duminică și luni un 
concurs internațional de gimnastică, 
la care au luat parte sportivi din 
Bulgaria, R. D. Germană, Ungaria și 
Romînia. Țara noastră a fost repre
zentată de gimnastele Sonia Iovan, 
Elena Tutan și Viorica Pleavă, iar Ia 
băieți de Petre Miclăuș și Anton Ra
dar. întrecerea băieților a luat sfirșit 
duminică seara și ea s-a încheiat cu 
victoria gimnastului maghiar Csany, 
care a realizat la individual compus 
115,65 p. Sportivii romîni, probînd 
progresul în care se află de la un 
concurs la altul, au obținut rezultate 
remarcabile, îndeplinind amîndoi 
norma olimpică. Astfel, Radar, clasat 
pe locul 3 la individual compus cu

110,30 p, a realizat atît norma pentru 
1963, cît și pentru 1964. De asemenea, el 
a îndeplinit norma olimpică la inele cu 
18,90 p (locul 2). Deși nu era planifi
cat ca Petre Miclăuș să concureze cu 
exercițiile impuse, el a evoluat totuși 
și cu exercițiile impuse (cu excepția 
barei), realizînd la „sărituri" nota 
18,90 cu care îndeplinește norma olim
pică pentru anul 1963. Iată primii cla
sați pe aparate : cal Csany 18,95, 
Miclăuș 18,60; inele Csany 19,40, Ra
dar 18,90, sărituri Csany 19,25; Miclăuș 
s-a clasat pe locul 2 cu 18,90; paralele 
Csany 19,35; bară Csany 19,85; Radar 
— pe locul trei cu 18,70; sol Csany 
18,85 ; Radar pe locul 4 cu 18,15.

La ora cînd închidem ediția con
cursul continuă.

TENIS : Echipa de tenis a S U.A. a 
vins cu 4—1 echipa Mexicului în final< 
nei americane a Cupei Davis. Selecție 
S.U.A. va întilni echipa reprezentativ 
Angliei, care, după cum se știe, îu ' 
zonei europene a eliminat cu 3—2 
Suediei.

Au luat sfirșit campionatele intern 
nale de tenis ale R.F. Germane. Prob 
simplu masculin a revenit australia 
Martin Mulligan, care în finală a d 
cu 6—0 ; 0—6 ; 8—6 ; 6—2 de coechij 
său Bob Hewitt. La feminin, primul 1 
revenit lui Schuurman (Af.S.) învingă 
cu 2—0 în partida cu Turner (Austria

BOX : Intr-un meci amical de box, 
pionul european al categoriei cocoș, 
moun Ben Aii, a întîlnit la Șan Rem 
fostul deținător al centurii, italianul 
rro Rollo. După 10 reprize întîlnirea s-c 
minat la egalitate.

HOCHEI PE GHEAȚA : Congresul lig 
ternaționale de hochei pe gheață a 
nut candidatura Finlandei de a org 
campionatul mondial în 1965. In eve 
litatea că federația finlandeză ar r 
organizarea, atunci campionatul va 
loc în R.F. Germană sau Elveția.

POLO PE APA : Jocurile turneului 
național de polo pe apă pentru m 
Adriaticei' __ —îz
Iată rezultatele înregistrate : Iugoslavi 
R.D. Germană 2—1 ; ” ”
5—2 ; Iugoslavia—R.P.

Germană sau Elveția.

au continuat în orașul
• . • t 

Italia—R.P. Bul 
j—4 , luyuaiunu—».». Ungară 4—2. . 
următoare a competiției se va desf 
la Dubrovnik.

CICLISM : A început Turul ciclist in 
țional al Iugoslaviei. Prima etapă, < 
șurată pe circuit în jurul Belgraduli 
km), a revenit alergătorului Gunthei 
(R.D. Germană) cu timpul de 2 h 3! 
El l-a învins la sprintul final pe coec 
rul său Ekstein. Pe locul trei a sos 
goslavul Boltezar cronometrat cv 
39:40,0. Pe echipe etapa a fost cîș 
de R.D. Germană, urmată de Iugos 
Italia, R P. Polonă, R.P. Bulgaria et

LUPTE : Continuîndu-și turneul în 
Bulgaria, echipa de lupte clasice a 
Germane a evoluat la Sofia în com 
selecționatei orașului. Luptătorii bulge 
terminat victorioși cu scorul de 4. 
puncte.

CANOTAJ : Federația poloneză de 
taj a alcătuit lotul reprezentativ car 
face deplasarea în Iugoslavia pen 
participa la campionatele mondiale d 
iac-canoe. Din lot fac parte, printre 
Jablonski, Bielawski, Janusz, Kalka, Os 
Mandalska și Traszaka.

HALTERE : La Helsinki s-a disputa 
ciul internațional de haltere dintr< 
prezentativele Finlandei și R.D. Ger 
Gazdele au terminat învingătoare cu 
de 4—3. Cel mai bun rezultat a fost 
gistrat la cat. grea de finlandezul 
non care a realizat la cele trei 
465 kg. , f ,

VOLEI : S-a încheiat turneul interne 
masculin de volei de la Istanbul. Pe 
loc s-a clasat echipa Turciei, care 
vins în ultimul meci cu 3—1 echipi 
nulul. Locurile următoare au fost o< 
de Izrael, Iran, R.F. Germană și Gr<

X X Redacția și administrația; str. Vasile Conta nr, 16, telefon 11.10.05, Interurban 72, nr, 1—2. întreprinderea Poligrafică .Informația*, str. Bre-zoianu 23—25.


