
Campionatul mondial de șah pentru Juniori

Florin Gheorgluti a trecut pe primul 
Ioc în turneul final al campionatului 
mondial de șah pentru juniori.

Luni, în runda a 5-a, reprezentantul 
nostru l-a întîlnit cu negrele pe fin
landezul Vesterinen. S-a jucat un sis
tem mai vechi din deschiderea spa
niolă. Printr-o serie de amenințări tac
tice Florin Gheorghiu și-a creat o bună 
poziție și, în cele din urmă, a cîștigat 
dama pentru turn și cal, avantaj sufi
cient pentru a obține victoria.

Derbiul turneului final s-a desfășurat 
marți seara cu prilejul întîlnirii GHEOR
GHIU—JANATA. Jucînd cu negrele, Ja
nata a adoptat un sistem de apărare din in
diana veche (varianta Hromadka cu 
Ne7) care, însă, s-a dovedit insuficient. 
Florin Gheorghiu a sacrificat un pion, a- 
tacînd puternic centrul negru. In poziția 
lui Janata au apărut o serie de slăbi
ciuni pe oare campionul romîn lc-a ex
ploatat cu o tehnică ireproșabilă, obți- 
nînd victoria la mutarea 33. Modul cum

a condus partida Florin Gheorghiu a pro
dus o foarte puternică impresie printre 
Specialiștii prezenți la Vranska Banja.

ALTE REZULTATE. Runda a 5-a: 
Janata — Zweig 1—0, Kurajica — 
Lee 0—1, Bojkovici — Zaharov l/2—ljj, 
Adamski — Tan ’/2’—*/2. Runda a 6-a: 
Zaharov—Vesterinen 1—0. Tan — Lee 
0—1, Zweig — Kurajica */2—*/2, Adam
ski — Bojkovici */2—•*/■>.

CLASAMENTUL DUPĂ 6 RUNDE: 
T. GHEORGHIU 5 p; 2. Janata V/2j>-, 
3. Adamski 3‘/2 
harov 3 p; 6—9. Bojkovici, Lee, Zweig. 
Tan 2>/2 p; 10. "

Astăzi este zi dc odihnă pentru parti
cipant!. Joi se va juca runda a 7-a în 
care GHEORGHIU întîlnește cu negrele 
pe 
pe 
se 
Ș> 
în 
Ș<

p; 4—5. Kurajica, Za-

Vesterinen 1 p.

KURAJICA, iar JANATA cu albele 
ZAHAROV. Vineri, în runda a 8-a, 
joacă partidele GHEORGHIU—LEE 
ADAMSKI—JANATA, iar duminică, 
ultima rundă, ZWEIG—GHEORGHIU 
JANATA—BOJKOVICI

Sportivii romîni învingători in concursul
Varna

fi fi
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Sosirea în Capitală a lotului dc caiac-canoc, 
participant la campionatele mondiale

Timp de patru zUe s-a desfășurat 
la Varna un important concurs de 
iahting (clasa Finn) la care au par
ticipat ambarcații din R. P. Romînă, 
U.R.S.S. șl R. P. Bulgaria.

Cele patru regate au fost dominate 
net de reprezentanții R. P. Romîne. 
Pe primul loc s-a clasat P. SVOBODA 
(R.P.R.) cu 5307 p. El a fost urmat 
de colegul său de echipă E. ENOPIAN

cu 4705 p.,
Doicinov
(U.R.S.S.) 2903 p, 
2626 p.

Pe echipe locul 
vară’’, cu care a fost 
au revenit formației 
cu 11.038 p. Urmează 
Sofia 5474 p, Varna 4418 p. etc.

Dîrdîra
(R.P.B.)

(U.R.S.S.) 4.353 p; 
3149 p, Kozlov
Nikitov (R.P.B.)

i și „Cupa de 
dotat concursul, 
R. P. ROMÎNE 
U.R.S.S. 8586 p,

întreceri viu disputate in meciul 
de atletism Norvegia—R. P. Romină

Al. Hi/im a stabilii un nou record la suliță —81,21m
OSLO 28 (prin telefon). — Puțin 

timp după ce sportivii noștri au ajuns 
în capitala Norvegiei a început să... 
plouă. Și ploaia a ținut pînă cu puțin 
timp înaintea începerii concursului, 
imbibind pista stadionului Bislet. în 
afară de aceasta, la Oslo este o tem-

AL. BIZIM

peratură foarte scăzută (16°). Cu toate 
acestea atleții romîni s-au străduit din 
răsputeri să aibă o comportare la 
înălțimea așteptărilor. Ei au fost 
aplaudați cu căldură, de cei aproape 
15000 de spectatori, pentru evoluția lor 
reușită la cele mai multe probe.

Performerul primei zile de concurs 
a fost, fără discuție, reprezentantul

nostru ALEXANDRU BIZIM care a 
realizat un excepțional record repu
blican, aruneînd sulița la 81,21 m, cu 
61 cm mai mult decît vechiul său re
cord. O comportare excelentă a avut 
și NICOLAE MUSTAȚA care, în pri
ma lui cursă pe 10 000 m, a înregistrat 
un foarte promițător rezultat de 
30:02,0

Iată rezultatele probelor de marți : 
100 m: 1. Al. Tudorașcu (R) 10,7; 2. 
A. Simonsen (N) 10,8 ; 3. A. Stama- 
tescu (R) 10,8; 4. E. Hansen (N) 11,0. 
După ce a greșit primul start, Tudo- 
rașeu a avut o plecare foarte bună, 
obținind o victorie clară. 400 m ; 1. 
K. F. Bunaes (N) 47,1 — nou record ; 
2. Gh. Zamjires-cu (R) 48.6 ; 3. D. Wold 
(N) 49,0 ; 4. I. Ferentz (R) 50,0. Zam- 
firescu a avut o comportare frumoasă, 
dar din dorința de a realiza un rezul
tat cit mai bun a greșit și nu s-a re
laxat pe turnanta a doua, alergînd 
crispat ultima porțiune a cursei, și 
deci cu mai puțin randament. 1 500 m : 
1. Z. Vamo-Ș (R) 3:48,2; 2. A. Hamars- 
land (N) 3:48,3 ; 3. A. Barabaș (R) 
3:48,4; 4. R. Sosveen (N) 3:56,4. Cu 200 
m înaintea sosirii a atacat Barabaș, 
prin exterior, alergînd întreaga tur
nantă pe culoarul doi. El a fost ajuns 
și întrecut pe ultima porțiune. Foarte 
bine, din punct de vedere tactic, s-a 
comportat Vamoș. 10 000 
glem (N) 30:01,6 ; 2. N.
30:02,0; 3. Ov. Lupu (R) 
Lundemo (N) 30:07,0.
această distanță, Mustață s-a compor
tat remarcabil. Pe ultimii 300 m a lan
sat un finiș impresionant, dar n-a pu-

m : 1. O. Fu- 
Mwstață (R) 
30:05,0 ; 4. M. 
Debutând pe

(Continuare în pag. a 4-a)

Ivanov,mondiali la sosirea 
Slmion Ismailciuc,

Cei șapte campioni 
Alexandru Iacovici,

Campionii mondiali 
care ne-au adus atitea 
dialele" de caiac-canoc dc la Jajce s-au

și ceilalți sportivi 
succese la „mon-

întors ieri dimineață în Capitală. 
Gara de Nord, ei au fost întîmpinați 
conducători ai UCFS, ai Federației

In 
de 
de

NOI ANTRENORI EMERIȚI, MAEȘTRI EMERIȚI
AI SPORTULUIȘI MAEȘTRI

Ieri la 
UCFS, a 
cadrul căreia au lost decernate unor 
antrenori și ' sportivi, care au obținut 
rezultate deosebite cu ocazia campiona
telor mondiale de caiac-canoc, titlurile 
de antrenor emerit, maestru emerit al 
sportului și maestru al sportului.

Printr-o hotărîre a Biroului Consiliului 
General al Uniunii de Cultură Fizică și 
Sport a fost acordat titlul de antrenor 
emerit antrenorilor NICOLAE NAVA- 
SART și GHEORGI1E CIURCĂNEANU.

Titlul de maestru emerit aț sportului 
a fost acordat următorilor: VASILE NJ- 
COARA, HARALAMBIE IVANOV, AU
REL VERNESCU, ANDREI CONȚO- 
LENCO, ANDREI IGOROV, ALEXAN
DRU IACOVICI, ACI1 IM SIDOROV, 
MIRCEA ANASTASESCU, NICOLAE 

ARTIMOV și ANTON 1VĂNESCU.

prînz, iu sala dc festivități 
avut loc o ședință festivă 

fost decernate

a 
în

Următorii sportivi au primit titlul de 
maestru al sportului : STEFAN POQO- 
RA. ANDREI ICIIIM, ANDREI ZAIIA- 
RENCO, VASILE TIMOFAN, IIILDE 
LAUER, MIRON 1IUSARENCO și COR
NELIA SIDERI.

în Gara da Nord. De la stingă la dreapta: Vasile Nic oară, Haralambie 
Achini Sidorov, Anton Irănescu, Aurel Vernescu

Sporturi Nautice, de numeroși 
din cluburile bucureștcne, de 
prieteni. N-au lipsit, bineînțeles, fotore
porterii, televiziunea, radio-ul, ziariștii 

imensele buchete de flori, dintre 
dc-abia i-am putut recunoaște pe 
dc pe Blisko Jezcro.
cîteva minute după coborîrea din 

Timișoara, după căldu- 
mînS 

întîmpine, 
spre

Șl...
care 
eroii

La 
acceleratul dc 
roase îmbrățișări și strîngeri de 
din partea celor veni ți să-i 
membrii delegației s-au îndreptat 
sala de festivități a Gării de Nord, unde

RADU URZICEANU

(Continuare în pag. a 4-a)

START IN CEA DE A XVI-A EDIȚIE A „CURSEI SCÎNTEII"
• Peste 50 de participant! * Azi: București-Constanța în două 
semietape * Mîine : Constanța - Mangalia - Constanța și cir

cuit în nocturnă la Mamaia

In turneul international de pe stadionul Republicii

Piața Scînteii va găzdui azi la ora 
8 startul festiv în cea de a XVI-a 
ediție a „Cursei Scînteii". Cei mai 
buni cicliști din București, Brașov, 
Ploiești, Cluj și din alte centre se 
vor întrece, timp 
selele care leagă 
tanța, Mangailia,
LITORALUL IȘI

Boxerii romîni au ocupai locul I Ia toate categoriile
Reuniunea finală a turneului interna

țional dc box a oferit publicului bucureș- 
fean. prezent marți seara în „potcoava" 
stadionului Republicii, întîlniri viu dis
putate, unele sensibil egale, în care a 
fost greu să se dea un învingător.

Boxerii romîni au cîștigat și ultimele 
întîlniri. astfel că au ocupat locul 1, la 
toate cele 10 categorii de greutate.

Iată acum cîteva aspecte ale întîlniri- 
lor : la cat. muscă s-au întîlnit reprezen
tanții noștri Constantin Chică și Dumitru 
Davidescu. Ciucă a pornit la ofensivă din 
primele secunde dar loviturile sale au 
atins foarte greu ținta deosebit de mo
bilă, pe care i-a oferit-o Davidescu. 
Abia la sfîrșîtul reprizei a doua Ciucă 
a reușit o „serie în plin" care i-a adus 
un avantaj. Davidescu a răspuns uneori 
cu lovituri clare și s-a dovedit a fi un 
adversar dificil El a evitat, însă, prea 
mult lupta, astfel că a pierdut meciul 
la puncte.

La categoria cocoș, Nicolae Puiu, în 
ascensiune ele formă, a întrecut la puncte 
pc C. Crudu.

Surpriza serii a furnizat-o tînărul IV. 
Moldovan, care l-a învins la puncte pe 
A. Olteanu. Moldovan s-a ,,mișcat" bine, 
a fost curajos, a răspuns prompt „cu 
directe" la toate atacurile adversarului. 
Olteanu a fost mai greoi ca de obicei,

Florea Putrașcu a reușit, dar cu difi
cultate, să întreacă la puncte pe Baciu 
In repriza a doua în urma unei „contre" 
de dreapta, Batiu a fost numărat.

Meciul din cadrul categorici ușoară 
s-a desfășurat sub semnul unei sensibile 
egalități. La capătul celor trei reprize 
a fost declarat învingător Dinu. După 
părerea noastră însă, pentru că trebui? 
dat un învingător, acesta era Mihalik, 
care s-a impus prin claritatea acțiunilor 
sale. La categoria semîmi jlocie, Nicu- 
lescii a reușit, după o luptă viu dispu*

tată, să-l întreacă la puncte pc Legman 
(R.D.G.). In prima repriză el s-a lăsat 
dominat de adversarul său. In reprizele 
următoare, bine sfătuit-din colț, a schim
bat tactica, făcînd un box în continuă 
mișcare și contrînd cu directe de dreapta 
la toate atacurile lui Legman. Categoria 
mijlocie mică : II. Low b. ah. II Nico
lae Mof. (N. Moț și-a spart arcada). Cat. 
mijlocie: Ion Monea b.p. Mihai Mariu- 
tan. Cat. semigrea : Parei Menczel 
(R.P.R.) b. p. J. Schlegel (R.D.G.). 
Meciul a fost sensibil egal, dar a fost 
declarat învingător Menczel, pentru un 
plus de combativitate. Cat. grea : V. 
Mariii/an a reușit să-l învingă la puncte 
pe Bitdai (R.P.U.). Victoria sa s-a conturat 
din repriza a doua, cînd plasînd cîteva 
lovituri puternice a reușit să-și pună 
în dificultate adversarul.

700 km împărtiți în următoarele e- 
tape : 29 august, prima semietapă :

Hîrșova (155 km); a 
— Constan-
Constanța — 
(90 km) și 

(44 km); 31
Tulcea (125

Bucu-

MIHAI TRANCA

actuala 
rîndu- 
la o- 
malul

de 4 zile, pe șo- 
Capitala de Cons- 
Tulcea și Brăila.
AȘTEAPTA OAS

PEȚII
Antrenorul Emil Ienoec ne-a tri

mis o scrisoare în care ne vorbește 
despre interesul stîrnit de 
ediție a „Cursei Scînteii" în 
rile oamenilor muncii aflați 
dihnă în localitățile de pe
mării și despre pregătirile făcute de 
organele sportive în vederea primi
rii oaspeților. Un grup de motoci- 
cliști din Constanța, cu eșarfe și fa
nioane, va aștepta caravana ciclis- 
tă la Hîrșova. Prin satele și ora
șele dobrogene au apărut cu multe 
zile în urmă afișe care anunță com
petiția iar cicliștii vor fi întîmpinați 
pe traseu cu flori, stegulețe și fan
fare. Pentru a contribui la dinamis
mul întrecerilor, într-o serie de lo
calități și stațiuni de pe litoral s-au 
instituit sprinturi cu premii, acor
date de G.A.C., G.A.S., de diferite 
întreprinderi și instituții din regiu
nea Dobrogea.
CÎTEVA AMĂNUNTE ORGANIZA

TORICE

Se alcătuiesc numai clasamente 
individuale. Traseul măsoară peste

București 
doua semietapă: Hîrșova 
ța (88 km); 30 august: 
Mangalia — Constanța 
seara circuit la Mamaia 
august: Constanța —
km); 1 septembrie: Brăila 
rești (200 km). Sprinturi cu premii: 
Urziceni, Slobozia, Eforie Sud, E- 
forie Nord, comuna Mihai Viteazu, 
Babadag și Buzău.

Startul tehnic, în prima etapă se 
va da la ora 9, de la km 11,500, de 
pe șos. București — Urziceni.

Joi 5 septembrie,
pe stadionul „23 August"

Iubitorii fotbalului din Capitală vor 
putea asista joi 5 septembrie, pe sta
dionul „23 August", la un interesant 
cuplaj internațional. In prima partidă, 
Petrolul Ploiești va întâlni selecțio
nata Sudanului, iar în cea de a doua, 
Dinamo București va primi replica 
puternicei formații iugoslave O. F. K- 
Beograd.



Spartachiada de vară a tineretului

Imagini de la întrecerile finale
KgMIl'i K’l' M: Hl ......=-------——

Jocuri decisive azi, în turneele finale

din regiunea Hunedoara
Peste 500 de tineii și tineîe din orașele 

regiunii Hunedoara și-au disputat întîie- 
tatea — la Deva — în cadrul etapei regio
nale a Spaitachiadei de vară. Erau cei 
mai buni concurenți dintre cei 102 000 de 
tineri care au luat startul la aceasta popu
lară competiție sportivă de mase.

Cu prilejul întrecerilor finale s-ou re
marcat o serie de elemente tinere și ta
lentate, cum sînt, de pildă: Elena Pavel, 
din Deva, cîștigătoarea probelor de 100 m 
și 400 m, Anuța Batizan, din Hațeg, cam
pioană la 200 m, I. Florinca, din Orăștie, 
campion regional la 1.500 m, C. Nemeș, 
din Alba Iulia, A. Hotoș, din Petroșeni, Foto șl text: L. Mirea

Concursul internațional de motocros de la Varna
In aceeași valoroasă companie de la 

Șipka, U.R.S.S., R.S.C., R.P.U., R.S.F.I., 
R.P.P., motocrosiștii romîni au concu- 
rat sîmbătă la Varna (R.P.B.), reușind 
să se claseze din nou pe primele locuri 
In probele la care au participat (125, 
175 și 250 cmc). Ovidiu Puiu și-a con
firmat, încă o dată, valoarea europeană 
la clasa 175 cmc unde s-a clasat pe 
locul 2 după A. Iakovlev (U.R.S.S.). 
Printre învinșii lui sc află și cunoscu
tul alergător sovietic luri Romanov. Re
marcabil s-au comportat la această clasă 
și „mezinii** echipei: V. Satin locul 5 și 
Al. Ionescu locul 7, care au învins aler
gători de prestigiu internațional. La 
clasa 250 cmc. M. Pop s-a clasat pe

CONGRESUL L.I.H.G. A LUAT IMPORTANTE HOTĂRÎRI
• Modificarea regulamentului de joc • Cum se va desfășura turneul olimpic 

• Campionatul mondial se va disputa separat de campionatul european?
La începutul lunii august s-a des

fășurat în localitatea Montana (Elve
ția) Congresul ordinar al Ligii Inter
naționale de Hochei pe Gheață, la 
care a luat parte și o delegație a fe
derației noastre de specialitate, com
pusă din tovarășii Vasiie Militară 
și Ion Tiron. Acest Congres al
L.I.H.G.  urma să decidă asupra unor 
probleme importante: modificarea 
regulamentului de joc și stabilirea 
sistemului de disputare a turneului 
de hochei de la J.O. din 1964. De a- 
semenea, pe ordinea de zi figurau 
unele propuneri privind organizarea 
în viitor a campionatului mondial.

Recent, am avut o discuție cu tov. 
Vasiie Militarii, secretar general al 
FRHP, care ne-a pus la dispoziție 
o serie de amănunte legate de cele 
discutate și aprobate în cadrul lu
crărilor Congresului. Să ne începem 
relatările despre aceste hotărîri prin 
anunțarea modificărilor aduse regu
lamentului de joc. In această direc
ție este de subliniat faptul că tex
tul vechiului regulament s-a redus 
foarte mult, prin eliminarea unor 
formulări, oare nu aveau de loc da
rul să limpezească textele respec
tive.

In afară de „tăieturile- operate în 
textul regulamentului de joc, Con
gresul L.I.H.G. de la Montana a 
aprobat — așa după cum spuneam 
mai înainte — și modificarea unor 
reguli. Astfel, lovirea atenționată a 
adversarului ou mina sau cu picio
rul va fi sancționată pe viitoc* cu 
ELIMINAREA DEFINITIVA din joc; 
pasarea intenționată a pucului cu îfiîna 
atrage după sine întreruperea jocu
lui și reluarea lui printr-un angaja
ment ce șe va efectua în apropierea 
porții echipei din care face parte ju
cătorul oaire a comis greșeala; inten
ția de a intirzia jocul prin plimba
rea pucului de-a lungul mantinelei 
eu patinele va fi sancționată cu o 
eliminare pe timp de 2 minute, cu 

clasați pe primele locuri la întrecerile de 
tiîntâ. La turneele iinale de handbal, vo
lei și baschet, titlurile de campioane re
gionale au revenit echipelor Voința Pe- 
tioșeni, C.F.R. Alba Iulia, Știința Brad, la 
băieți și formațiilor Sebeșul Sebeș, Știința 
Alba Iulia și Școala sportivă de elevi 
din Deva, la iete.

In fotografie, o fază din partida de 
volei A. S. Cugir. - Metalurgistul Hune
doara, care s-a desfășurat pe terenul 
de sport al Școlii pedagogice din Deva.

locul 6. El a avut de înfruntat pe re
dutabilii I. Grigoriev și V. Arbekov 
(U.R.S.S.), P. Turna și F. Rohn (R.S.G.) 
cunoscuți pe plan mondial pentru per
formanțele lor de valoare.

La clasa 125 cmc Traian Macarie și 
O. Puiu au ocupat locurile 3 și respectiv 
4, fiind învinși la mare luptă de V. Ar
bekov și A. Saveliev (U.R.S.S.) In 
urma reprezentanților noștri s-a clasat
G. Nagy (R.l’.U.) asupra căruia și-au 
luat revanșa după inliîngerea suferită 
duminica trecută. La 350 cmc a învins 
ȘL Gheorghiev, iar la 500 cmc M. Mila- 
dinov, ambii din R.P. Bulgaria.

I. D.

excepția cazului cind jucătorul res
pectiv este „presat** de un adver
sar; dacă portarul aruncă pucul in 
față (lucru interzis de regulament) 
și acesta este interceptat de un ad
versar jocul nu va mai fi întrerupt, 
aplicindu-se legea avantajului.

în afară de aceste modificări, 
Congresul a mai aprobat ca spațiul 
porții să fie mărit cu scopul de a fi 
protejat portarul. S-a precizat, de 
asemenea, că o echipă poate înscrie 
pe foaia de arbitraj 16 jucători (ve
chiul text permitea numai 15) din 
care doi trebuie să fie portari. în ce 
privește apărarea unui șut de pena
litate acest lucru este permis numai 
portarului sau rezervei acestuia. în 
regulament s-a introdus și o regulă 
nouă potrivit căreia dacă în ultime
le două minute de joc o echipă, care 
are deja doi jucători eliminați, este 
pasibilă să fie sancționată și cu eli
minarea unuia din cei trei jucători 
de oîmp rămași pe gheață, o astfel 
de eliminare va fi înlocuită ou un 
șui de penalitate.

Acestea sînt principalele modifi
cări aduse regulamentului de joc și 
este evident că ele au scopul de a 
dinamiza jocul de hochei pe gheață, 
de a evita întreruperile, momentele 
statice.

Cîteva cuvinte despre felul în care 
se vor desfășura meciurile de la In
nsbruck în cadrul J.O. de iarnă din 
1964. Cele 16 echipe participante vor 
fi împărțite în două grupe de cite 
8, în cadrul fiecărei grupe jocurile 
disputîndu-se sistem turneu. Pentru 
a se stabili componența acestor două 
grupe vor avea loc în ziua de 28 ia
nuarie 1964 la Innsbruck 8 jocuri de 
calificare în cadrul cărora echipa ță
rii noastre urmează să întilnească se
lecționata S.U.A. învingătoarele vor 
evolua în grupa A, iar învinsele în 
grupa B. în ceea ce privește parti
ciparea hocheișților germani la a- 
cest turneu s-a stabilit ca echipele

La București: Dinamo București —
La Suceava: Rapid București —
Astăzi, la București și Suceava iau 

sfîrșit turneele finale ale campiona
tului republican de handbal în 11. în 
ultima etapă se dispută partide deci
sive, care urmează să desemneze e- 
chipele campioane pe 1962—63 : la 
București Steaua — Dinamo Bucu
rești (masculin) și la Suceava Știința— 
Rapid (feminin). Meciul din Capitală 
are loc pe terenul IV din parcul 
„23 August", la ora 17.15. In deschi
dere (la ora 16.15): CSM Reșița — 
Chimia Făgăraș.

TURNEUL MASCULIN

Partidele de marți sau terminat cu 
rezultatele:

C.S.M. Reșița — Dinamo brașov 
14—11 (7—3). Superiori în atac, unde 
au jucat mai clar, cu acțiuni variate, 
reșițenii au surprins foarte mult pe di- 
namoviști prin contraatacuri. Dinamo a 
avut o apărare prea lentă. Au marcat: 
Barabas 4, IFilhelm 3, Ferenschiilz 3, 
Jochman 3 și Jendl, respectiv Uovlr- 
neanu 3, Oanâ 5, Alliess, Miskes și 
Radu.

Steaua București — Chimia Făgăraș 
19—14 (10—7). Jocul a fost echilibrat 
în prima repriză, mai ales pînă la scorul 
de 7—7. Apoi Steaua s-a distanțat la 
10—7, iar după pauză — grație lotului 
său de jucători omogen și superior ca 
pregătire fizică — și-a impus jocul, 
asigurîndu-și o victorie meritată. Au mar
cat: Nodea 4, Bulgaru 6, Telman, lacob 
4, Circiu, Schmidt 3 (S), Schneider 4, 
Șelaru 3, Țiței 3, Chiujdea, Richter, Mar
tini 2 (C).

Ieri s-a disputat penultima etapă. Re
zultatei®-

Chimia Făgăraș — Dinamo Brașov 
13—10 (6—5). Joc interesant ca desfă
șurare, cu un scor mult timp strîns. 
Abia spre sfîrșit Chimia a reușit să 
se impună. Marcatori : Schneider 7, 
Chiujdea 2, Țiței 2, Lin, TiscMer (C), 
Alliess 4, Dană 2, Nica 2, Pereteatcu, 
Miskes (D).

Dinamo București — C.S.M. Reșița 
10—10 (4—4). Rezultat surpriză. 
C.S.M. a făcut cel mai bun meci de 
pînă acum. Nu-i mai puțin adevărat 
însă, că și Dinamo a jucat sub aștep
tări, mai ales în atac. Joc echilibrat,

R. D. Germane și R. F. Germane să 
dispute două jocuri de baraj care 
vor avea loc la 5 și 6 decembrie la 
Berlin (R. D. Germană) și Fiissen 
(R. F. Germană), formația învingă
toare urmînd să ia parte la turneul 
olimpic.

Paralel cu aceasta. Congresul a 
discutat și unele propuneri de orga
nizare în viitor a campionatului 
mondial de hochei pe gheață. Deși nu 
s-au luat hotărîri în această direcție, 
toți cei prezenți la Montana au fost 
de acord ca la viitoarele campionate 
mondiale să nu se mai organizeze 
jocuri decît pentru grupa A și B. 
De asemenea, s-a propus ca aceste 
campionate mondiale să se desfășoa
re din doi în doi ani, urmînd ca a- 
nual să aibă loc campionatul euro
pean cu participarea tuturor echipe
lor ce se vor înscrie. în același timp, 
va avea loc și un campionat nord-a- 
merican la care vor participa Canada 
și S.U.A., precum și Japonia și Aus
tralia.

în încheiere, tov. Vasiie Militaru 
a ținut să sublinieze că Congresul de 
la Montana a ratificat o hotărîre 
potrivit căreia se pune capăt orică
ror încercări de discriminare. Dato
rită acestui fapt, în cazul cind unei 
delegații i. se va refuza vizele de in
trare, campionatul respectiv va fi 
anulat, fără nici un fel de altă dis
cuție.

GALA INTERNAȚIONALĂ DE BOX DE ASTĂ-SEARĂ
Aștă-seară, pc stadionul Progresul, 

incepînd cli oră 19,30 va avea loc întîl- 
uirea înterbațională de box dintre Pro
gresul și Dunav Rnssc (R. P. Bulga
ria).

Din formația oaspe este , posibil să. 
facă parte boxerii care au evoluat recent 
In cadru! liiț:;ewlui internațional din Ca
pitală; Gh. Garvalov (mușcă), Peter 

evoluția scorului pasionantă : 1-0, 1-1,
2- 1, 2-2, 2-3, Ionescu (D) ratează 14 m,
3- 3, Barabas (CSM) bară, 4-3, Moser 
ratează 14 m, 4-4, 4-5, 5-5, 5-6, 5-7, 
6-7, 6-8, 7-8, 7-9, 8-9, Ionescu ratează 
14 m, 9-9, 9-10, 10-10 J Au marcat : 
Hnat 5, Moser 2, Costache I, Costache 
II, Coman (D), Ferenschutz 5, Barabas 
3, Kalef, Jochman (CSM).

CLASAMENTUL : 1. Steaua 6 p.ț
2. Dinamo Buc. 5 p.; 3. CSM 3 p.; 4. 
Chimia 2 p.; 5. Dinamo Bv 0 p.

TURNEUL FEMININ

SUCEAVA 28 (prin telefon). Turneul 
final feminin a continuat marți cu par
tidele :

Rapid București -—■ Constructorul Ti
mișoara 16—4 (8—1). Echipa din Bucu
rești a fost superioară și în apărare și 
în atac. Timișorcnccle au jucat din nou 
în 9 jucătoare. Au marcat: Oțetea 5, 
lledeșiu 4, Pândele 3, Rotii 2 și Con- 
stantinescu 2, respectiv Talpai 2, Adam 
și Bernalzki.

Știința București — Progresul Bucu
rești 7—4 (4—1). Joc echilibrat, fru-

După 930 de minute de joc...
Turneul internațional de volei fe

minin, recent încheiat la Constanța, 
a cunoscut un frumos succes. Și aceas
ta din mai multe puncte de vedere. 
Cele mat multe partide din cele 5 zile 
de concurs (930 de minute de joc) au 
oferit spectacole de bună calitate, 
mult gustate de publicul spectator. 
Astfel, meciurile R. P. Polonă—Japo
nia, R.P. Romină—Japonia, R.P. Remi
nd—R.P. Bulgaria s-au ridicat la un 
înalt nivel tehnic, prilejuind faze de 
mare spectacol.

Trebuie de spus că inițiativa federa
ției de specialitate de a încredința or
ganizarea acestui turneu orașului Con
stanța s-a dovedit inspirată. Cele 3 000 
de locuri ale Palatului sporturilor au 
fost extrem de solicitate, iar la parti
dele R. P. Romină—Japonia și R. P- 
Polonă—Japonia, sute de amatori au 
fost nevoiți să facă cale întoarsă, 
sala fiind arhiplină.

în acest cadru, turneul a constituit 
pentru echipele participante (excep- 
tînd-o pe cea japoneză) și o excelentă 
verificare a forțelor și potențialului 
de joc in vederea apropiatului campio
nat european. Dintre toate acestea, cea 
mai bine s-a prezentat echipa polo
neză, o formație omogenă, matură, cu 
un joc bine gindit in mai toate fazele. 
Voleibalistele poloneze au o bună pre
gătire fizică, atacă în forță — dar șl 
cu multă variație iar linia a doua, 
fără a avea o mobilitate deosebită, 
dovedește un plasament foarte tun. 
Echipa R.P. Bulgaria, mult întinerită, 
este o formație de elan, care luptă cu 
dirzenie pentru orice minge. Perspec
tivele ei de progres nu sînt de negli
jat. Mai slab s-a prezentat formația 
R.S.F. Iugoslavia. Ea a dovedit lacu
ne atit în atac (lipsă de forță), cit și 
- mai ales — in jocul liniei a Il-a 
(mobilitate, rezistență). Echipa Japo
niei, cîștigătoarea turneului, a demon-

De la I. E. B. S.
I*entr« cuplajnl de fotbal PRO

GRESUL — DINAMO PITEȘTI și 
RAPID — U.T.A. de duminică 1.IX. 
a,c. de pe stadionul „23 Aagust" bi
letele se găsesc de vinzare la ca
sele obișnuite: sir. Ion Vidu, Prono
sport calea Victoriei nr. 2, agenția 
C.C.A, bd. 6 Martie, stadioanele „23 
August", Republicii, Dinamo și Giu- 
lești.

Markov (cocoș), Nedealco Pcncev (ușoa
ră), foști componenți ai formației din 
Russe;

Progresul va alinia următoarea forma
ție în ordinea categoriilor: Al. Bariciu,
1. Manea, D. Fieraru, Gh. Stăncuț, Șt. 
Popoacă, AL, Gănescu, Gh. Constantin,
M. Manuțan, E. Schnapp, Dan Filip.

Steaua București 
Stiinta București u • *

mos, urmărit cu mare interes. Progre
sul a început bine, a condus cu 1—0, 
dar apoi Știința a preluat inițiativa și a 
ajuns la 7—1. In ultimele 10 minute, 
Progresul are o revenire și înscrie 3 
goluri. Au marcat: Leonte 4, Constanți- 
nescu, Jianu, Szoko (S), V. Dumitrescu 
3 și Ghiță.

în penultima etapă :
Constructorul Timișoara — Mure

șul Tg. Mureș 5—4 (5—1). Meci de 
slabă factură tehnică. Victorie meri
tată, asigurată în prima repriză. Au 
marcat : Bernatzki 2, Adam 2, Kiss 
(C),Szocs 2, Szolosi, Preda (M).

Rapid București — Progresul Bucu
rești 14—12 (6—5). Joc bun, frumos, 
victorie obținută la mare luptă. Rapid 
a condus permanent după pauză, cu 
1-2 p. Au marcat : Oțetea 7, Boțan 4, 
Constantinescu 2, Pândele (R), Dumi
trescu 9, Ghiță, Bogan, Aron (P).

CLASAMENTUL : 1. Știința 6 p. 
(40:8); 2. Rapid 6 p. (43:19); 3. Progre
sul 2 p. (25:26); 4. Constructorul 2 p. 
(14:50); 5. Mureșul 0 p.

strat și de data aceasta cu prisosință 
calitățile care i-au adus titlul suprem : 
o excelentă pregătire tehnică, rezis
tență, forță, mobilitate.

Am lăsat în mod special la urmă 
echipa țării noastre întrucît evoluția 
ei, oarecum contradictorie, oferă tere
nul unor discuții mai largi. Compor
tarea voleibalistelor romînce în acest 
turneu — ținind seama de stadiul ac
tual de pregătire — poate fi socotită 
mulțumitoare.

în primele jocuri, echipa a avut o 
evoluție ascendentă, jucînd mai bine 
de la un meci la altul, pentru ca în 
final însă (partida cu formația polo
neză) jucătoarele noastre să fie de 
nerecunoscut. Care este cauza acestei 
curbe contradictorii ?

Este drept, în atacul voleibalistelor 
noastre am reținut unele lucruri bune. 
Mingile trase „în forță” sînt mai des 
alternate cu cele „puse”, se caută cu 
mai multă insistență „diagonale" li
bere. Șl la blocaj, punctul nostru forte 
în meciul cu R.P. Bulgaria și în setul 
cîștigat în fața Japoniei, echipa noa
stră (mai puțin Sonia Colceriu) a rea
lizat un progres (săritură simultană, 
deplasare mai rapidă). La aceste capi
tole, evidențieri merită Lia Vanea, 
și Doina Popescu, cele mai constante 
jucătoare în acest turneu și parțial 
Doina Ivănescu, Ileana Enculescu și 
Elisabeta Goloșie. Sonia Colceriu a di
rijat bine echipa în teren, dar aportul 
ei in atac a fost neînsemnat.

Dar nu trebuie să trecem peste lip
surile dovedite de jucătoarele repre
zentativei noastre, care au ieșit din 
plin în evidență în ultimul meci, eind 
am întîlnit o echipă foarte puternică. 
A pune insuccesul din întîlnirea cu 
R.P. Polonă doar pe seama înfumură
rii și autoliniștirii care au urmat după 
setul cîștigat la japoneze, ar însemna 
că n-am spus totul. De data asta s-a 
văzut clar că serviciul romîncelor nu 
are suficientă forță și deci nu este 
eficace, că mai plătim tribut greșe
lilor la preluare (peste 40 de greșeli 
în tot turneul, care au însemnat tot 
atitea puncte pierdute). De asemenea, 
lipsa de mobilitate in jocul din linia 
a doua — o veche meteahnă a echipei 
— (atenție Lia Vanea, Doina Ivă- 
nescu, Natalia Todorovschi, Elisabeta 
Goloșie) încă nu a fost rezolvată. Asta 
face ca intre cele două linii să existe 
de multe ori un spațiu liber. în sfîrșit, 
s-a observat clar că mai trebuie lu
crat la pregătirea fizică a unor ju
cătoare (D. Ivănescu, N. Todorovschi, 
L. Vanea, E. Goloșie, I. Enculescu), 
cit și la omogenizarea lotului, în- 
trucit în momentul de față nu se poate 
conta decît pe 7—8 jucătoare, ceea ce 
pentru un campionat european este 
foarte puțin.

Iată, deci, cîteva aspecte spre care 
trebuie să se îndrepte atenția antreno
rilor noștri, pentru ca eliminînd lip
surile existente,. echipa feminină a 
țării noastre să șe prezinte cit mai 
bine pregătită la apropiatul campio
nat european.

ADRIAN VASILIU



Duminică intră in luptă și echipele 
de categoria B și €

O victorie care nu ne satisface pe deplin
■Așa cum am mai anunțat, dumi- 

ică 1 septembrie își vor începe ac- 
vitatea oficială și echipele noastre 
e fotbal de categoria B și C. în rîn- 
urile de mai jos reamintim progra- 
îul primei etape în cele două serii 
e B și patru de C.

CATEGORIA B
Seria I

Metalul Tîrgovîște — Poiana Cîm- 
ina, Știința Galați — Flacăra Mo- 
eni, Știința București — Foresta 
ălticeni, Chimia Făgăraș — Unirea 
im. Vîlcea, Știința Craiova — Me
dul București, Ceahlăul P. Neamț
- Tractorul Brașov, C.F.R. Pașcani
- Dinamo Bacău.

Seria a II-a
Ind. Sîrmei C. Turzii — A.S.M.D. 

atu Mare, Fi. roșie Oradea — Mu- 
eșul Tg. Mureș, Jiul Petrila — A. S. 
'ugir, C.F.R. Timișoara — C.S.M. 
ibiu, C.S.M. Reșița — Minerul Lu- 
eni, Minerul Baia Mare — C.S.M. 
lluj, Gaz Metan Mediaș — Arieșul 
urda.

CATEGORIA C
Seria est

Rulmentul Bîrlad — Flamura ro- 
ie Tecuci, Laminorul Brăila — Mol- 
ova Iași, Chimia Onești — Textila 
luhuși, Rapid Mizil — Metalosport 
«alați, Moldova Moinești — Rapid 
ocșani, Unirea Botoșani — Dinamo 
j’ceava.

Seria sud
Flacăra roșie București — C.F.R. 

ioșiori, Tehnometal București — E- 
sctrica Constanța, Victoria Giurgiu
- Muscelul Cîmpulung, Unirea Ră- 
ari — Metalul Pitești, Portul Cons- 
anța — M.I.G. Fieni, Progresul A- 
îxandria — Dinamo Obor.

Seria vest
C.F.R. Arad — Electroputere Cra- 

:>va, Teba Arad — Victoria Călan,

CURIERUL NOSTRU
& Sute și sute de instructori volun- 

irî se ocupă cu dragoste de echipele lor. 
>espre unul dintre aceștia ne-a scris 
)v. C. OLARU, unul din corespondenții 
oștri din Lugoj. „Seriozitatea, price- 
erea și perseverenta cu care muncește 
ent.ru pregătirea echipei de fotbal Șoi- 
iii C.F.R. Lugoj, îl situează pe instruc- 
mil voluntar Cornel lovan, fost fotba- 
st la C.F.R. Timișoara, printre cei 
îai buni instructori voluntari din oraș, 
ezultatelc obținute de echipa sa sînt 
xcelente*. Din cuprinsul scrisorii mai 
flam că în primul an de la înființare, 

a cîștigat campionatul raional de 
:era categorică: din 16 meciuri

ȘTIRI.. REZULTATE..
CUPLAJUL DE DUMINICA DIN 

CAPITALA
Duminică I septembrie se dispută 

n București, în program cuplat pe 
tadionul „23 August" partidele : Pro- 
resul—Dinamo Pitești (ora 14,45) și 
tapid—UTA (ora 16,30).

Ora oficială de începere a tuturor 
•artidelor de categoriile A B și C din 
ară este 16,30.

Singurul meci de categoria B care 
■a avea loc în Capitală se va disputa 
uminică, începind de la ora 10, pe 
tadionul Politehnica (fost C.A.M. Bel- 
edere): Știința București—Foresta 
fălticeni.
121, PROGRESUL BUCUREȘTI—DU- 

NAV RUSSE
Azi după-amiază, începind de la ora 

6,30 pe stadionul Progresul din str. 
Ir. Staicovici va avea loc meciul in- 
ernațional de fotbal Progresul — 
lunav Russe (R. P. Bulgaria). For- 
nația oaspe activează în prima cate
gorie a campionatului bulgar. In des
chidere, de la ora 15, un meci de ju- 
iiori.
MINERUL BAIA MARE—RAPID

BUCUREȘTI 5—3 <1—2)
BAIA MARE 28 (prin telefon). 

Jupă ce au jucat frumos în prima 
epriză și au condus cu 2—1, fotba- 
iștii de la Rapid București, siguri de 
notorie, n-au mai acționat cu ace
iași convingere. în schimb, înainta
ta minerilor, prezentîndu-se în 
nare vervă, a creat numeroase faze 
le gol și a marcat 4 puncte înapla- 
izele celor peste 7000 de spectatori.

Cele 8 goluri ale meciului au fost 
ealizate de M. Sasu (min. 37), Dragau 
min. 53), Vaida (min. 65, 73 și 77) 
>entru Minerul, Jamaisclii (min. 8), 
leorgescu (min. 14 și 63) pentru Rapid.

V. SASARANU-coresp reg.

Pandurii Tg. Jiu — Siderurgistul 
Hunedoara, Electromotor Timișoara
— Minerul Deva, Tractorul Corabia
— Metalul T. Severin, Steaua roșie 
Salonta — Vagonul Arad.

Seria nord
Faianța Sighișoara — Unirea Dej, 

Rapid Tg. Mureș — Chimica Tîrnă- 
veni, Soda Ocna Mureș — Recolta 
Cărei, Minerul Baia Sprie — Meta
lurgistul Baia Mare, Gloria Bistrița
— Dinamo Or. Dr. P. Groza, Textila 
Sf. Gheorghe — Metrom Brașov, y

PREGĂTIRI... PREGĂTIRI...
e în dorința de a se comporta cit 

mai frumos în campionatul catego
riei C, echipa Pandurii Tg. Jiu și-a 
început din timp pregătirile sub con
ducerea antrenorului Tudor Paras- 
chiva. Pandurii au susținut o serie 
de meciuri de verificare obținînd 
următoarele rezultate: cu Metalul T. 
Severin 6—2, cu Victoria Giurgiu
4—2, cu Electroputere Craiova 2—1, 
cu o echipă a taberei de juniori de 
la Rm. Vîlcea 1—3. (Gh. Fometeseu
— coresp.).

e Cu multă atenție s-a pregătit, 
în vederea începerii campionatului 
categoriei C, și echipa Dinamo Ora
șul Dr. Petru Groza. în afară de cele 
patru ședințe de antrenament săp- 
tămînal, fotbaliștii dinamoviști au 
participat și la o serie de jocuri a- 
micale în compania unor echipe de 
categorie regională. Recent ei au 
susținut un joc amical eu Aurul 
Brad de care au dispus cu 7—3 (3—2), 
prin golurile înscrise de Pădureanu 
(3), Cîmpeanu, Sarafis, Mercea și 
Dinu. Pentru Aurul Brad au marcat 
Slecht, Murzacu și Manea. învingă
torii au folosiț următoarea forma
ție: Mătăsaru — Pădureanu I, Ga- 
nea, Diminescu (Todoran, Ghici) — 
Mercea, Nemeth — Dinu (Carasman- 
lachis), Cîmpeanu (Dinu), Pădureanu 
II, Seghedi (Sarafis), Carasmanla- 
chis (Ghiță). (Mihai Domițian — co
resp.).

disputate n cîștigat 15 și a terminal 
unul singur la egalitate, In toate aceste 
jocuri primind un singur gol ! Parti- 
ciptnd apoi la jocurile de baraj. Șoimii 
C.F.R. a promovat in campionatul re
gional.

• Zilele trecute, la consiliul raional 
UCFS Costești ă avut loc ședința co
misiei raionale de fotbal. S-a analizat 
modul în care s-a desfășurat campio
natul raional ediția 1962—1963, sco- 
țîndu-se în evidentă realizările și lipsu
rile manifestate. După cum ne serie 
tov. D. STOICA, membru în comisia 
raională de propagandă, din materialul 
prezentat cu acest prilej de tov. Gh. 
Ni|ă tehnicianul consiliului raional 
UCFS, a reieșit că în această ediție 
au (ost obținute rezultate mai frumoase 
decît in campionatele precedente. Au 
fost remarcați fotbaliștii Gh. Preda, G. 
Apostol (Victoria lonești), Gh. Vije, 
Gh. Ilarco (Unirea Costești), exemple 
de corectitudine pe teren. In ceea ce 
privește cazurile de indisciplină, comi
sia raională de fotbal a luat măsurile 
corespunzătoare. Astfel, Ai. Mușat (Uni
rea Costești) a fost suspendat pe tot 
parcursul turului viitorului campionat 
raional, iar jucătorii 1. Popa (Victoria 
lonești), M. Cristian (Steaua Mozaceni 
Deal) și I. Burcca (Recolta Rociu) au 
fost suspendați pe cite 2—3 etape.

• „Ce frumos e drumul spre stadio
nul nostru din Copou !, ne scrie cilitorul 
nostru V. GHEORGHE din Iași. Plăce
rea Insă dispare atunci etnd ajungem 
pentru că... începe bătălia pentru locuri. 
Intr-adevăr, cu toate că locurile slnt nu
merotate, conducerea C.S.M.S., căiitind să 
viildă un număr mai mare de bilete de- 
cil capacitatea stadionului, nu numero
tează biletele. Și de aceea trebuie să 
vii la meciuri cu 3—4 ore înainte de 
începerea lor. Jgi piere pofta! De ce să 
nu mergem și noi, ieșenii, cu numai 
1Ș—20 de minute înaintea începerii me
ciurilor și să ne ocupăm locurile indi
cate pe bilete așa cum se procedează 
în alte orii se ?“

• La Onești s-a încheiat campionatul 
orășenesc de fotbal, ediția 1962—1963. 
La această competiție, după cum ne 
scrie corespondentul nostru FI. Căl|un, 
au luat startul 12 echipe. Intilnirile s-au 
desfășurat la un bun nivel tehnic, s-a 
jucat frumos și spectaculos. Pe primul 
loc s a situat formația Instalatorul I.I.B., 
care la barajul susținut pentru promo
varea în campionatul regional s-a cla
sat pe locul I. Pentru buna desfășu
rare și în viitor a campionatului orășe
nesc este, necesar să se intensifice mun
ca de educație și de pregătire tehnico- 
tactică a fotbaliștilor și să se asigure 
creșterea numărului de arbitri de fotbal 
și instructori voluntari.

Ștefan Petrescu a realizat la pistol viteză 587 p. ocupînd primul loc în întâl
nirea cu trăgătorii japonezi

Intîlnirca internațională amicală din
tre trăgătorii romîni și japonezi s-a în
cheiat miercuri cu victoria gazdelor 
(4—2). In cele două zile de concurs, 
țintașii ambelor țări au făcut un rodnic 
schimb de experiență, au legat noi prie
tenii. Pe standurile de tragere sau în 
cabine, concurenții și-au împărtășit în a- 
ceste zile unii altora metodele de antre
nament, adaptările armamentului, cele 
mai bune performanțe pe care le dețin 
etc.

Intîlnirea a început cu proba de pistol 
viteză și armă liberă calibru redus 3x40 
focuri, iar în ziua a doua s-au desfă
șurat probele de pistol precizie și armă 
liberă 60 focuri. Trebuie să arătăm însă 
că, deși am învins, rezultatele nu ne mul
țumesc. Cu excepția performanței lui 
Ștefan Petrescu, la pistol viteză, cele
lalte rezultate sînt departe de actualele 
cifre care se obțin pe plan international. 
Atît la armă 3x40, cit și la 60 de focuri 
culcat, concurenții noștri s-au prezentat

Campionatul republican 
pe echipe la lupte

Prima etapă a campionatului republican 
de lupte pe echipe a constituit un ade
vărat succes. In toate cele patru grupe, 
luptătorii s-au străduit, și au reușit, să o- 
tere spectatorilo meciuri interesante, care 
au lost urmărite cu viu inteies. Au excelat 
Îndeosebi sportivii de la „libere", care 
s-au dovedit In real progres. Sîmbătă șl 
duminică la Brașov, Craiova șl București 
(două grupe), iubitorii acestui sport vor ve
dea din nou la lucru echipele preierate. 
In grupa 1 de la Brașov vor evolua echi
pele Steagul roșu. Vagonul Arad, Unio 
Satu Mare și Metalul Buc, iar în grupa a 
II-a, de la Craiova, Voința Tg. Mureș, 
Rulmentul Brașov, C.S.O. Reșița și Electro
putere. La București, în sălile Progresul 
și Rapid, se vor întrece formațiile Chimis
tul Bala Mare, C.F.R. Timișoara, Dina
mo și Rapid (In sala din Giuleștl), și 
Steaua, A.S.M. Lugoj, Constructorul Galați 
șl Progresul în organizarea ultimului club.

După prima etapă clasamentul campio-
natului are următoarea înfățișare :
1. Dinamo Buc. 3 3 0 0 86: 8 9
2. Steaua 3 3 0 0 75:13 9
3. Steagul roșu 3 3 0 0 76:14 9
4. A.S.M. Lugoj 3 2 0 1 45:37 7
5. Metalul Buc. 3 2 0 1 46:50 7
6. Rulmentul 3 1 1 1 42:44 6
7. Unio S. Mare'" 3 1 1 1 40:44 6
8. Constr. Galați 3 1 1 1 40:50 6
9. Chimistul 3 1 1 1 38:52 6

10. Voința 3 1 1 1 40:60 6
11. C.F.R. Tim. 3 1 0 2 45:47 5
12. Progresul 3 1 0 2 40:54 5
13. Electroputere 3 0 2 1 33:59 5
14. Rapid 3 0 1 2 35:61 4
15. Vagonul Arad 3 0 0 3 27:65 3
16. C.S.O. Reșița 3 0 0 3 18:78 3PRONOSPORT ® PRONOEXPRES* PRONOSPORT

29 septembrie 1963: concursul Sport- 
cxpies al trimestrului 111 !

Simbolul acestui concurs, un fotbalist 
în plină acțiune de atac, imprimat pe 
biletele puse în vînzare în agențiile Loto- 
Pronosport, cooperative, O.C.L.-uri, oficii 
P.T.T.R., factori poștali, vînzători vo- 
lanți etc., a devenit deja cunoscut par- 
ticipanților.

Lista de premii este deschisă de im
portantul număr de 18 autoturisme, con- 
tinuînd cu peste 50 motociclete, frigide
re, televizoare, aragazuri și alte diferite 
obiecte care de care mai valoroase și 
utile.

Cele 30 excursii în R. S. Cehoslovacă 
și R. P. Ungară cu petrecerea revelionu
lui la Fraga, constituie de asemenea un 
punct de atracție al acestui concurs.

Peste 31.000 premii în valoare de 
4.500.000 iei Stau în așteptarea fcricițb 
lor câștigători. * 1 2 / >. • •

• în a treia și ultima etapă a cam
pionatului republican al selecționate
lor feminine de regiuni, desfășurată 
la Arad, au fost desemnate următoa
rele cîștigătoare de probe: 100 m
spate: Monica Dimescu (Buc. II) 
1:19,4; 100 m liber: Ingrid Ungur (Buc. 
I) 1:08,7; 200 m bras: Florentina Ram- 
bosec (Buc. I) 3:14,7; 100 m fluture : 
Nicoleta Ștefănescu (Buc. I) 1:17,9; 
4 X 100 m liber: București I 5:14,8; 
100 m bras: Florentina Rambosec 
1:30,7; 400 m liber: Anca Trohani 
(Buc. I) 5:58,7; 4 X 100 m mixt: Bucu
rești I 5:27,3; 400 m mixt: Vasilica 
Rotaru (Buc. I) 6:22,1. Campionatul 
a fost cîștigat de selecționata de se
nioare a orașului București cu 16.385 
p, urmată de: 2. București-junioare 
14.466 p; 3. Banat 11.355 p; 4. Cluj 
10.235 p; 5. Mureș-Autonomă Maghiară 
10.135 p; 6. Crișana 4.720 p.

• Participind la un concurs inter
național disputat ]a Varșovia, alături 
de înotătoare din Suedia, R.D. Germa
nă și R.P. Polonă, Zoe Reznicenco, 
Măriuca Rotaru și Cristina Balaban au 
avut o comportare bună, clasîndu-se 
pe locuri fruntașe. Performanțele au 
fost influențate însă negativ de vre
mea rece și de temperatura scăzută 
a apei. Zoe Reznicenco a cîștigat pro
bele de 100 m (1:24,5) și 200 m (3:02,8) 
bras. Celelalte rezultate: 100 m liber:
1. înger Torngren (Suedia) 1:06,1;...
4. Cristina Balaban 1:09,7; 100 m li
ber: 1. Fircks Barbel (R.D.G.) 1:11,6;
2. Măriuca Rotaru 1:15,3; 400 m mixt:
1. Helga Zimmerman (R.D.G.) 5:50,0;
2. Măriuca Rotaru 5:59,7; 3. Cristina 
Balaban 6:03,0.

• Ieri dimineața a plecat în R.S. 
Cehoslovacă o selecționată școlară de 
înot și polo care va participa la trei,

Nu lipsiți de la acest important și 
popular concurs !

Procurați-vă din timp biletele pentru 
a vă putea înscrie și dv. numele pe lista 
câștigătorilor de premii mari.

Asigurați-vă din timp buletinele abo
nament Loto central și Pronoexpres pen
tru luna septembrie.

Reamintim că buletinele abonament 
Pronoexpres se mai pot procura numai 
pînă marți 3 septembrie, iar cele Loto 
central pînă joi 5 septembrie 1963.

Cu un astfel de buletin abonament par
ticipantul Ion Movileanu din Siliștea, 
corn. Romîni, raion Buhuși, reg. Bacău, a 
obținut premiul de categoria 1 în valoare 
de 24.157 lei.

PBONOEXPHES

La tragerea concursului Pronoexpres din 
28 august 1963, au fost extrase din urna 
următoarele numere :

Se efectuează 39 extrageri separate de 
terminații, cu același bilet putîndu-se ob
ține două sau mai multe premii, în cazul 
cînd la "tragere se vor repeta terminățîile 
la două sau mai multe extrageri.

inexplieabil de slab, deși condițiile at
mosferice au fost excelente, iar pregăti
rea lor a început cu mult mai devreme 
decît în anii trecuți. Chiar și la pistol 
viteză aveam pretenția unui rezultat mai 
bun. Puțin a lipsit însă (Yamamoto a 

Activitatea internă și internațională
• BUCUREȘTI I A CÎȘTIGAT CAMPIONATUL SELECȚIONATELOR DE 
REGIUNI « ZOE REZNICENCO DUBLA ÎNVINGĂTOARE ÎN CONCURSUL 
DE LA VARȘOVIA • PLECAREA UNEI SELECȚIONATE ȘCOLARE IN 

R. S. CEHOSLOVACA

Azi, ultima zi la LOTO-CENTRAL

avut in ambele manșe rateuri) ea să fim 
învinși și in această probă in care sintem 
recunoscuți pe plan mondial.

După victoria japonezilor in proba de 
pistol liber, unde au fost de departe mai 
buni, ne gîndeam că la armă 60 de 
focuri, oaspeții vor fi depășiți categoric. 
Lucrurile s-au petrecut altfel. Nici I. 
Sîrbu, nici Rotaru, Ferecalu sau Glares- 
cu nu_ au reușit măcar să atingă cifra 
de 585 p. Intr-un cuvint, rezultatele din 
ultima vreme și din acest concurs ne 
îngrijorează.

De la oaspeți ne-au plăcut Yamamoto, 
Matsui, Yoshikava și lnokuma.

Iată rezultatele: pistol viteză: 1. Șt. 
Petrescu 587 p; 2. Yamamoto 586 p; 3. 
Kanoki 583 p-, 4. M. Dumitriu 582 p;
5. I. Tripșa 579 p. Pistol precizie: 1.
Matsui 558 p; 2. Yoshikava 552 o; 3.
N. Bratu 544 p. Armă liberă calibru re
dus 60 focuri culcat: 1. Ynokuma 587 
p ; 2. I. Sîrbu 581 p ; 3. S. Saito 581 p ; 
4. L. Cristescn 577 p-, 5. N. Rotaru 
577 p. Armă liberă calibru redus 3x40 
focuri, pozifia culcat: 1. L. Cristescu 
389 p; 2. I. Sîrbu 387 p; 3. Ishii 387 
p; poziția în genunchi: 1. I. Sîrbu 382 
p; 2. I. Olărescu 380 p; 3. Ishii 374 
p.; poziția în picioare: 1. V. Enea 359 p;
2. I. Olărescu 357 p; 3. I silii 357 p. 
Pe trei poziții: 1. 1. Olărescu 1121 pj 
2. Takao Ishii 1113 p; 3. |. Sîrbu 
1118 p.

V. GODESCU

concursuri ce vor fi găzduite de ora
șele Fraga, Plzen și Olomouk. Au 
făcut deplasarea: Codruți Sala. Ga
briela Talpan, Anca Trohani, Maria 
Klosz, Monica Dimescu, Gabriela 
Tărnăuceanu, V. Horvath, VI. Moraru,
H. Pischl, V. Malarciuc, A. Șopterian, 
M. Potoceanu, la înot și D. Racoveanu, 
Gh. Zamfirescu, Dan Lăzărescu, B- 
Băjertaru, O. Păun, C. Cismaru, I 
Unc, R. Lazăr, Al. Dumitrescu, I. 
Popa și V. Țăranu, la polo. Sportivii' 
romîni se vor întilni cu selecționate 
ale cluburilor școlărești din R. S. 
Cehoslovacă.

FINALELE 
CAMPIONATULUI POPULAR 

DE ÎNOT SE DISPUTA LA TG. MU
REȘ

Sîmbătă și duminică se dispută la 
Tg. Mureș întrecerile finale ale campio
natului popular de înot, la care vor par
ticipa sportivi din 15 regiuni (va ab
senta regiunea Suceava). Probele con
cursului sînt: 100 rn spate, 100 t» liber, 
100 m (luture, 100 m bras și 4 x 100 ui 
mixt pentru băieți și fete.

Se mai primesc înscrieri pentru centrul
de inițiere de la „Tineretului"

Direcțiunea centrului de învățare a 
înotului de la ștrandul Tineretului din 
Capitală anunță că se mai primesc în
scrieri pentru ultimul ciclu care se va 
încheia la 14 septembrie. Doritorii se 
vor prezenta la casele ștrandului. Amin
tim că pînă acum cursurile au fost frec
ventate de 5.400 de copii.

31 42 35 18 22 37
Numere de rezervă : 25 24
Fond de premii : 392.137 lei.
Trageiea următoare va avea loc Ia 4 

septembrie a-c. în orașul București.
PREMIILE ÎNTREGI ȘI SFERTURI 

DE LA TRAGEREA LOTO CENTRAL
DIN 23 AUGUST 1963

Categoria I : 4 variante a 14668 lei și 
2 variante a 3667 lei ; categoria a H-a : 
10 variante a 5500 Iei și 8 variante a 1375 
lei ; categoria a III-a : 19 variante a 3435 
lei și 9 variante a 858 lei ; categoria a 
IV-a; 19 variante a 2949 lei și 23 variante 
a 737 lei ; categoria a V-a : 45 variante a 
1248 lei și 54 variante a 312 lei ; categoria 
a Vl-a : 65 variante a 864 lei și 78 variante 
a 216 lei ; categoria a VII-a : 102 variante 
a 589 lei și 87 variante a 147 lei : categoria 
a VUI-a : 98 variante a 614 Iei și 83 va
riante a 153 lei; premiul special B : 3 va-. 
liante sfert a 6000 lei ; premiul special C : 
1 variantă întreagă a 9601 lei și 1 variantă 
sfert a 2400 lei.

Rubrică redactată de Loto-Prono- , 
sport.

ent.ru


SOSIRfA ÎN CAPITAIĂ A IOTULUI DE CAIAC-CANOE, 
PARTICIPANT LA CAMPIONATHL MONDIALE
(Urmare din pag. 1)

ttu fost salutați de către tov. AUREL 
DUMA, președintele Uniunii de Cultură 

, Fizică și Sport, care i a felicitat căldu
ros pe sportivii care au adus țării noastre 
victorii atît de răsunătoare și le-a urat 
succes în activitatea viitoare și în spe
cial în pregătirea pentru cea mai mare 
competiție a anului viitor, Jocurile Olim
pice de la Tokio. La încheierea micii fes
tivități, membrii delegației care ne-a re
prezentat la Jajce au înmînat tovarășu
lui președinte Aurel Duma trofeul primit 
pentru ocuparea primului loc în clasa
mentul general pe națiuni.

I-am „răpit" apoi pe cîțiva dintre 
proaspeții campioni mondiali ccrîndu-le 
să ne comunice cîteva impresii din în
trecerile la care au luat parte. Am în
ceput cu triplul campion mondial, VASI- 
LE NICOARĂ.

„Stnt nespus de bucuros ■— și-a înce
put Nicoară declarațiile — că munca 
noastră, eforturile depuse în antrena
ment, și-au găsit o răsplată atît de feri
cită. Și spun acest lucru din capul locu
lui, pentru a sublinia că „secretul" vic
toriilor noastre trebuie căutat —- în pri
mul riad — in antrenamentele sîrguin- 
cioase, în perseverență, în tenacitate, tn 
dragostea pentru sportul pe care-l prac
ticăm. E un „secret"... simplu și care 
stă Ia înde mina oricărui sportiv, este 
calea cea mai sigură spre succese".

L-am căutat apoi pe AUREL VERNES- 
~GU, omul pc care specialiștii I au nu
mit la Jajce „caiacistul-rachetă". A im
presionat acolo, în special, maniera în 
care el a concurat. în ultimul schimb al 
ștafetei. Pînă la el, echipa noastră se 
găsea pe locul 4 ! Vemescu a primit șta
feta cu o întîrziere de 4 secunde fală de 
forma [ia sovietică și făeînd o cursă ex
cepțională a realizat o performanță unică, 
aceea de a recupera o asemenea diferen
ță pe distanța de numai 500 metri !

„Imi pare rău că la proba de 1000 
metri n-am avut un culoar lingă Han

ÎNTRECERI VIU DISPUTATE
(Urmare din pag. I)

tut rezista decît pînă în apropierea 
liniei de sosire, cînd a și fost întrecut 
de Fugien. 110 m garduri : 1. Weum 
(N) 14 3 ; 2. J. Guldbransen (N) 14,7 ;
3. V. Jurcă <R) 14,8 ; 4. N. Macovei (R) 
14,8 ; ÎNĂLȚIME : 1. Al. Spiridon (R) 
2,05; 2. C. Porumb (R) 2.01 ; 3. S.
Hytten (N) 1,95; 4. O. Sangvik (N)
1.95.  Fiind accidentat la călcîi, Spiri
don ne-a dat emoții la 1,90 m, unde 
a trecut din a doua încercare. Apoi 

-însă a .avut positfilitatea să-și dove
dească din plin valoarea. TRIPLU :
1. O. Bergh (N) 15,45 ; 2. O. Viscopo- 
leanu (R) 15,41; 3. S. Ciochină (R)
15,38 ; 4. M. Jensen (N) 15,35. O probă 
în care, în mod normal, victoria tre
buia să ne revină. Ciochină, favorit 
indiscutabil, nu s-a comportat însă pe 
măsura așteptărilor. DISC : 1. S. Hau
gen (N) 56 29 — nou record ; 2. R.
Skautvedt (N) 54,78 ; 3. V. Sălăgean 
(R) 50.19 : 4. C. Drăgulescu (R) 45,29. 
SULIȚA : I. Al. Bizim (R) 81,21 -
■nou record ; 2. T. Pedersen (N) 79,96 ;
3. Gh. Popescu (R) 77,83 ; 4. M. An-

De ce a fost răpit Di Stefano
La 26 august, în plin centrul Ca- 

racas-ului a oprit un automobil din 
oare a cobcirît un bărbat cu alură 
de sportiv. Imediat el a fost încon
jurat de zeci și sute de persoane. Era 
bine cunoscut, mai ales după ce in 
ultimele zile toate ziarele venezue- 
lene ii publicaseră fotografia în pri
ma pagină. Vestea s-a răspîndit cu 
repeziciune. Alfredo di Stefano, ce
lebrul centru atacant al nu mai puțin 
celebrei echipe de fotbal Real Ma
drid, a fost eliberat. Frontul de eli
berare națională din Venezuela, orga
nizație politică care luptă împotriva 
regimului dictatorial al președintelui 
Betancourt, își respectase angaja
mentul anunțat.

Răpirea lui Di Stefano, sosit în Ca
racas cu Real Madrid pentru a par
ticipa la un turneu internațional, de 
către un grup de membri ai „Forțe
lor armate de eliberare" din Vene
zuela (F.A.L.N.) a produs, cum era 
și de așteptat, o mare vîlvă. După cum 
au declarat reprezentanți ai F.A.L.N. 
prin telefon diferitelor redacții de 
ziare, această acțiune a avui un ca
racter politic. Ea trebuia să atragă 
din nou atenția opiniei publice mon
diale asupra lipsei de drepturi demo
cratice și situației interne din Ve
nezuela.

Și nu se poate spune că scopul nu a 
fost atins. Timp de 48 de ore Di Ste

sen. L-aș fi putut supraveghea mult mai 
bine. El concurînd însă pe culoarul 2 
iar eu pe 7, nu i-am putut controla 
cursa, fiind atent mai mult la favoritul 
probei, Rosberg, aflat pe culoarul 8, 
lingă mine. Antrenamentul meu s-a axat 
în acest an pe proba de 500 m. Cum însă 
la J. O. se merge pe 1000 m mă voi an
trena pe această distanță și sper că pînă 
la Tokio voi anula cele 2 sutimi care 
m au separat de Hansen. In orice caz, 
victoriile de la Jajce miau dat aripi 
pentru Olimpiadă".

Multiplul nostru campion SIMION IS- 
MA1LCIUC ne a descris cu multe amă
nunte întrecerea finală a canoclor de 
simplu: „A fost o cursă grea — ne 
spune el. Am întîlnit adversari puternici 
ca maghiarul Ilajba, sovieticul IU mici, 
reprezentantul R. D. Germane M tiller și 
— mai ales — Lowe, din R.F.G. Am ple
cat din start degajat, pe locul 4—5. 
Treptat, am început să atac și la jumă
tatea cursei aveam un avans de două 
bărci. Convins că am cîștigat cursa, am 
slăbit, puțin ritmul, rezervîndu-mi forțele 
pentru finiș. Acest lucru mi-a prins bine, 
pentru că, pe la 900 de metri, am avut 
de respins un atac puternic al lui Ldtve, 
pe care pînă la urmă l-am învins cu a- 
proape o secundă. Ca unul dintre spor
tivii cei mai vîrstnici și cu mai multă 
experiență ai lotului, vă rog să scrieți tn 
ziar un lucru pe care țin să-l spun tutu
ror tinerilor, atît de la caiac-canoe, cit 
și din alte ramuri sportive: singura cale 
care duce spre înalte performanțe este 
munca, seriozitatea tn antrenamente și 
în viată, perseverența, ambiția de a te 
depăși tntr-una pe tine însuți".

Cît despre antrenorii GH. GIURCĂ- 
NEANU, RADU JIUȚAN și NICOLAE 
NAVASART, ne-am mulțumit ieri, la 
sosire, doar să le stringent mina cu 
căldură. Pentru impresii și învățăminte 
de la „mondiale", coloanele noastre le 
stau la dispoziție, cu un spațiu mai 
larg...

ÎN MECIUL DE ATLETISM
denes (N). Pină la ultima arun
care a condus Popescu. Apoi Peder
sen a obținut 79,96 m dar aruncarea 
sa a fost destul de dubioasă în pri
vința semnului pe pămînt. A urmat 
Bizim, care pînă atunci avusese 3 
aruncări „neînfipte", care nu lăsaseră 
semn pe pămînt, și deci neregulamen
tare. încordîndu-și toate forțele el a 
realizat excelenta performanță de 
81,21 m, Superioară cu peste 3 metri 
normei olimpice din acest an. 4x100 m:
1. România (V. Popescu, Stamp te seu, 
Jurcă, Tudorașcu) 41,3; 2. Norvegia 
După prima zi puntajul era: 
ROMlNIA-NORVEGIA 54-52.

Ziua a doua a întîlnirii Norvegia — 
R. P. Romînă, desfășurată pe ploaie, a 
prilejuit dispute foarte strînse. Ca și 
la prima ediție a acestei întîlniri, cea 
din 1955, victoria echipei norvegiene 
a fost decisă de ștafeta de 4 x 400 m.

Iată rezultatele tehnice : 200 m : 1. 
Bunaes (N) 21,6; 2. Gh. Zamfirescu 
(R) 21,8; 3. V. Jurcă (R) 22,1; 4. Si
monsen (N) 22,1; 800 m : 1. Bentzon
(N) 1:52,2; 2. St. Beregszaszi (R) 1:52,3;

fano și răpitorii săi au fost căutați 
de peste 508 de polițiști. în acest 
timp, potrivit declarațiilor fotbalistu
lui spaniol de origină argentiniană, in 
cadrul conferinței de presă pe care a 
ținut-o imediat după eliberarea sa, 
el „a fost foarte bine tratat" și a 
jucat tot timpul Șah cu paznicii săi. 
Agenția FVance Presse a relatat de 
asemenea că răpirea lui Di Stefano 
a reprezentat în același timp un pro
test al poporului venezuelean față de 
execuțiile unor elemente progresiste 
în Spania și de politică antidemocra
tică a regimului franchist.

Este semnificativ faptul, consemnat 
de unele ziare occidentale, că acțiu
nea curajoasă a patrioților venezue- 
leni se aseamănă foarte mult cu aceea 
a patrioților cubani care, la 7 februa
rie 1958, pe vremea dictaturii lui Ba
tista, au răpit pe campionul mondial 
de automobilism, Juan Manuel Fan
gio, invitat să participe la „Marele 
Premiu al orașului Havana". La fel 
ca și Di Stefano, Fangio a fost eli
berat după 48 de ore în care timp 
în Havana au fost difuzate zeci de 
mii de manifeste cerind guvernului 
Batista să se preocupe de soarta su
telor de mii de șomeri cubani din 
acea vreme în Ioc de a organiza curse 
automobiliste.

JUNIORII ROMÎNI 
AU DEBUIAI VICTORIOȘI
LA JOCURILE BALCANICE

DE BASCHET
LOM 28 (prin telefon). Miercuri a 

început în localitate prima ediție a 
Jocurilor balcanice de baschet-juniori, 
la care participă echipele R. P. Ro
mine, Greciei, Turciei, R.S.F. Iugo
slavia și reprezentativa țării gazdă, 
R. P. Bulgaria. Formația romînă a 
fost programată să joace în prima 
zi cu Turcia, joi cu R. P. Bulgaria, 
vineri cu R.S.F. Iugoslavia și sîm- 
bătă cu Grecia.

In prima partidă, sportivii romîni 
au avut o frumoasă comportare, dis- 
punînd de reprezentativa Turciei cu 
54—50 (29—25). La închiderea ediției 
se joacă meciul R. P. Bulgaria — 
Grecia.

FOTBAL
START IN CAMPIONATUL 

CEHOSLOVAC

Și. în R- S. Cehoslovacă a început 
campionatul de fotbal. Invingînd cu 
3—2 în prima etapă pe Spartak Soko- 
lovo și cu 2—0 pe Slovan Bratislava 
în cea de a doua etapă, în fruntea cla
samentului s-a instalat echipa C.K.D. 
Praga, cu 4 puncte. Iată rezul
tatele înregistrate : etapa I : Slovan 
Bratislava — Spartak Kralove 1—0, 
Tatra n Preșov — T. Z. Trinec 2—0, 
Banik Ostrava — Slovnaft Bratislava 
0—0, Dukla — Motorlet 4—0, Jednota 
Trencin — SONP Kladno 1—0, Spar
tak Brno — V.S.S. Kosice 2—2 ; etapa 
a Il-a : Spartak Sokolovo — Motorlet 
3-1, Banik—V.S.S. Kosice 1—0, SONP 
Kladno—Spartak Brno 1—1, Spartak 
Kralove — Tatran 5—1, T.Z. Trinec

NORVEGIA-R. P. ROMlNĂ
3. Solberg (N) 1:52,4; 4. C. Bloțiu (R) 
1:53,4; 5 000 m: 1. A. Barabaș (R) 14:15,2;
2. Z. Vainoș (R) 14:17,0; 3. Benum (N) 
14:17,4; 4. Tellesbo (N) 14:18,4; 3 000 
m obst. ; 1. I. Dăndărău (R) 8:56,0;
2. V. Caramihai (R) 8:56,6; 3. Ellefs-
sether (N) 9:14,8; 4. Stoerdal (N)
9:15.8; lungime : 1. N. Popovschi (R) 
7,39; 2. M. Calnicov (R) 7,31; 3. Flat- 
hen (N) 7,30; 4. Bergh (N) 6,95; pră
jină : 1. Hovig (N) 4,62 — nou record;
2. Forde (N) 4,50; 3. A. Savin (R) 
4,20; 4. P. Astafei (R) 4,20; greutate:
1. Andersen (N) 16,61; 2. Florensen (N) 
16,31; 3. A. Raioa (R) 16,09; 4. C. Crețu 
(R) 15,99; 4 x 400 m : 1. Norvegia
3:13,5 — nou record ; 2. Romînia 3:15,7.

Scor final : Norvegia — Romînia 
108 — 104.

IN CITEVA RINDURI
ECHIPA feminină de volei a Japo

niei și-a început turneul în R. P. 
Bulgaria, jueînd la Sofia cu repre
zentativa țării. Voleibalistele japo
neze au repurtat victoria cu scorul 
de 3-1 (15-17; 15-9; 15-4; 15-4). Me
ciul a avut loc pe stadionul Vasil 
Levski și a fost urmărit de 10 000 de 
spectatori.

SĂRITORII de Ia trambulină din 
U.R.S.S. și-au început de pe acum 
pregătirile în vederea Jocurilor Olim
pice de iarnă de la Innsbruck. Ei se 
antrenează Ia Leningrad pe o tram
bulină confecționată din material plas
tic. La concursul desfășurat recent, 
cea mai blană săritură a fost realizată 
de Piotr Kovalenco, eu 54 m.

ÎN PISCINA de pe insula Mar
gareta se desfășoară în prezent me
ciul de natație dintre echipele orașe
lor Budapesta și Moscova. Iată pri
mele rezultate înregistrate : 100 m li
ber : Sumțov (Moscova) 56,9; 200 m 
bras: Kolesnikov (Moscova) 2:37,7; 
100 m liber femei: Takacs (Budapesta) 
1:05.2; 100 m fluture femei: Mada- 
rasz (Budapesta) 1:13,7.

ETAPA a 5-a a Turului ciclist a] 
R. P. Polone, Paronin—Rybnik (211 
km), a fost cîștigată de polonezul 
Palka, care a realizat timpul de 
5 h 29:04,0. în clasamentul general 
individual conduce Kudra (R. P. Po
lonă), urmat la 1:07,0 de Palka și la 
2:01,0 de Zielinski (R. P. Polonă).

CU ETAPA Ljubljana — Maribor 
(123 km), cîștigată de italianul Gre- 
gori în 3 h 27:25,0, a luat sfîrșit Tu
rul ciclist internațional al Iugoslaviei. 
Ediția actuală a competiției a reve
nit ciclistului iugoslav Boltezar, ur
mat de coechipierii săi Raszborsek și 
Spaninger.

Turneul zonal feminin de șa

Alexandra Nicolau și Margareta Teodoresi 
invingătoare in primele runde

La Loclz, în R.P. Polonă, a început 
duminică primul turneu zonal european 
al noii ediții a campionatului mondial 
feminin de șah. La acest turneu, țara 
noastră este reprezentată de maestreie 
ALEXANDRA NICOLAU, MARIA PE
REVOZNIC și MARGARETA TEODO- 
RESCU, alături de care își dispută cele 
trei locuri, care asigură calificarea la 
viitorul turneu al candidatelor, jucă
toare cunoscute din alte șase țări alo 
Europei.

In urma tragerii Ia sorți, s-a stabilit 
următoarea ordine de concurs : 1. Maria 
Perevoznic, 2. Merele Ilaahr (Danemar
ca), 3. Miroslatva Litmanowicz (R.P.P.),
4. Kristhina Iloluj țR.P.P.), 5. Marga
reta Teodorescu, 6. Evelin Kruutz

PE GLOB
— Jednota 1—1 ; Slovnaft — Dukla 
1—1.

ÎNTÎLNIRI INTERNAȚIONALE
Echipa de fotbal C.S.M. Cluj, care 

se află în turneu în U.R.S.S., a sus
ținut încă două întilniri. La Vinnița, 
C.S.M. a fost învinsă cu 2—1 de echipa 
Lokomotiv din localitate, iar la Jito- 
mir fotbaliștii clujeni au fost întrecuți 
cu 2—0 de formația Polesie.

★
In turneul internațional de fotbal 

pentru juniori de la San Remo, Ata- 
lanta a învins cu 2—1 (1—1) pe 
Ț.D.N.A. Sofia.

■A
Turneul internațional de la Casa

blanca a fost cîștigat de echipa iugo
slavă Partizan Belgrad, care în finală 
a dispus cu 4—2 (2—2) de echipa spa
niolă Saragosa.

★
Intr-un meci contînd pentru „Cupa 

Rappan", Standard Liege a terminat 
la egalitate (1—1) cu echipa italiană 
Fiorentina.

★
In cadrul unui turneu pe care l-a 

întreprins în Spania, A. S. Monaco, 
campioana Franței, a pierdut cu 4—0 
în fața formației de categorie B. Ma
laga.

★
Cîteva rezultate înregistrate în 

campionatul Braziliei, seria Rio de Ja
neiro : Botafogo — Fluminense 1—0 ; 
America — Flamengo 3—1, Olaria — 
Bangu 1—6, Vasco de Gama — Madu- 
reira 1—1.

ÎNTRUNIT în stațiunea balneara polone
ză Swinoujscie, comitetul de organizare 
a ,,Cursei Păcii' a hotărît ca cea de a 
XVlI-a ediție a acestei tradiționale com
petiții cicliste să se desfășoare anul vi
itor pe un traseu în lungime de aproxima
tiv 2000 km împărțit în 14 etape. „Cursa 
Păcii' va începe cu o probă pe circuit (80 
km) la Varșovia, urmînd să continue prin 
Berlin pînă la Praga.

UN NOU record european de sărituri la 
schi nautic a fost stabilit de sportivul el
vețian Pierre Clerc, cu prilejul unui con
curs internațional desfășurat pe lacul Zouc 
(Elveția) cu participarea unor concurent! 
din Austria, R.F. Germană și Elveția. Re
zultatul său, 40,22 m întrece cu peste 8 ni 
performanța celui de al doilea clasat. 
Sportivul elvețian se pregătește în prezent 
în vederea campionatelor mondiale de să
rituri la schi nautic care urmează sâ aibă 
loc la începutul lunii septembrie în loca
litatea franceză Vichy.

LA MOSCOVA s-a întors motociclistul Via- 
ceslav Djomin, care a străbătut 180 000 km 
într-un „tur al U.R.S.S.' pe motocicletă. A- 
ceastă performantă a fost realizată în șase 
luni.

INTR-UN comunicat dat publicității la 
Londra, Uniunea europeană de tenis , de 
masă a anunțat că, din cauza refuzului 
guvernului Marii Britanii de a acorda vize 
de intrare tuturor participanților (de pildă 
sportivilor din R.D.G. n.r.), ediția de anul 
viitor a campionatelor europene de tenis 
de masă nu se va mai desfășura în capi
tala Marii Britanii. Comunicatul precizează 
că organizarea campionatelor va fi încre
dințată numai unei țări care va permite 
accesul tuturor echipelor înscrise.

DEȘI a împlinit 41 de ani, fostul record
man mondial la atletism. Emil Zatopek, con
tinuă să alerge zilnic între 8 și 10 km. 
Recent, participînd la o cursă pe distanța 
de 5000 m Zatopek a fost cronometrat cu 
timpul de 14:15,0. Cu acest rezultat el nu 
este departe de acel 14:06,6 care, în urmă 
cu 11 ani, i-a adus medalia olimpică de 
aur la Helsinki.

FOSTUL campion mondial de box Floyd 
Patterson a anunțat că nu se va retrage 
din activitatea sportivă, ci va continua 
să boxeze. „Am primit sute de scrisori 
după înfrîngerea de la Las Vegas — a 
declarat Patterson ziariștilor — și în toa
te mi se cere să fac o ultimă încercare ca 
să recuceresc titlul mondial'.

IN CIUDA bilanțului nesalisfâcător al re
centului turneu întreprins în Europa, con
ducătorii federației braziliene de fotbal 
au pregătit un nou turneu al reprezentati
vei Braziliei, care urmează să aibă loc în 
anul 1965. Au fost programate Jocuri în 11 
țări : Scoția, Țara Galilor, Suedia, Dane

(R.D.G.), -7. Liisa Sirka Vuorenț
(Finlanda), 8. Henrietta Konarkow; 
(R.P.P.), 9. Alexandra Nicolau, 10. Ii 
Veselă (R.S.C.), 11. ILallraud A'ot« 
(R.D.G.), 12. Kveta Eretova (R.S.( 
13. Eva Karakas (R.P.U.).

Prima rundă a adus și primele s 
cese pentru reprezentantele noasti 
Teodorescu a cîștigat la Veselă și , 
colan, cu negrele, după o partidă 
luptă, la Kraatz. Perevoznic a avut 
liberă. In runda următoare, Nicolau 
cîștigat rapid la Vuorenpăa, Percvoz 
a învins-o pe Ilaahr, Margareta Tco 
rescu trebuind să se mulțumească 
remiza în partida cu Noivara, campioc 
II.D. Germane. A treia zi de concurs 
adus o nouă victorie pentru Alexani 
Nicolau, care a întrecut-o, cu negre 
pe Konarbouska, în timp ce Percvoz 
se lasă surprinsă de o combinație 
mat și pierde la Litmanowicz. Mărgări 
Teodorescu a întrerupt într-o poziție . 
perioară partida cu Eretova.

După trei runde, în fruntea clasam, 
tului se află ALEXANDRA NICOL.' 
și Eva Karakas cu cîte 3 puncte, 
mate de Margareta Teodorescu l'/2 ( 
Maria Perevoznic 1 (din două partid 
etc.

La ora cînd închidem ediția, sc disț 
tă una din partidele decisive ale t 
neului, EVA KARAKAS — MARGAfl 
TA TEODORESCU. Alexandra Nicol 
are zi liberă.

DE DE PISTELE 
DE ATLETISM

• Cu prilejul campionatelor 
atletism ale R. P. Polone de la Bj 
goeizez, Iosef Schmidt a realizat 
triplu salt 16,99 m, la numai 4 
de recordul mondial care-i aparți 
Foik a parcurs 206 m plat în 2 
iar Cieply a aruncat ciocanul 
64,59 m.

Alte rezultate: 400 m Badent 
46.3; 1500 m Baran 3:42,8; suliță Si< 
80,30 m.

• Restabilit după accidentul su 
rit, cunoscutul atlet francez Mici 
Jazy și-a făcut reintrarea evolui 
la Stockholm în cadrul unui conci 
internațional. El a obținut victoria 
proba de 1 000 m.

La 31 august Jazy va participa 
Stockholm la alt concurs după c< 
va încerca, la 3 septembrie, să at< 
recordul mondial in proba de 1 nu

marca, U.R.S.S., Polonia, Cehoslovacia, 
goslavia. Spania, Portugalia și Man 
Portugalia este singura țară vizitată 
turneul din acest an care a fost inclusa ( 
nou în itinerarul fotbaliștilor brazilieni 

DOUA echipe de fotbal american, Oakla 
Raiders și Kansas City Chiefs, au susții 
săptămîna trecută un meci în'orașul Se 
tie, fondurile strînse urmînd să serveas 
pentru plata cheltuielilor de spital ale f< 
tului recordman mondial la săritura cu p 
jina, Brian Sternberg. După cum se șt 
Sternberg este în prezent paralizat ca 
mare a unui accident.

DI STEFANO la clubul portughez Beniî 
Lisabona ? Nu este vorba de nici un trai 
fer al centrului atacant de la Real Madr 
ci pur și simplu de apariția în rîndur 
juniorilor clubului portughez a jucă’oru 
de culoare Gilberto Ferreira da Silva, fc 
tele lui Eusebio care, pentru talentul sc 
a fost supranumit „Di Stefano". Se vorbi 
te de pe acum de promovarea sa în p 
ma garnitură a campioanei Portugaliei

ECHIPA studenților sovietici care va 1 
parte la Universiada organizată anul ace: 
la Porto Alegro, în Brazilia, numără 63 
membri. Atleții vor fi în număr de 17 
printre aceștia Valeri Brumei, Igor Tt 
Ovanesian, Ozolin, Lusis, Tamara Pre.

CAMPIONATELE mondiale de pentatl 
modern ce se vor desfășura anul acesta 
Elveția, la Berna și Macolin între 22— 
septembrie, vor reuni sportivi din 21 
țări. 17 dintre acestea vor fi prezente 
echipe complete : Australia, Austria, Bi 
zilia. Statele Unite. R.F. Germană, Frani 
Marea Britanic, Mexic, R.D. Germană, R 
Ungară, Japonia, R.P. Polonă, R.P. Romir, 
U.R.S.S., Suedia, Finlanda și Elveția. D 
nemarca. Italia, Africa de Sud și Tunis 
vor trimite numai cîte un sportiv sau d'

SONNY LISTON, campion al lumii la c 
tegoria grea, a sosit vineri la Stockholm 
prima etapă dintr-un turneu în țările sca 
dinave și R.F. Germană.

HAROLD WILSON, lider al partidului lab 
rîst din Anglia, într-o discuție purtată 
ziariștii sportivi a declarat : „Este adev 
rat că în Anglia există multe stadioa: 
și baze sportive, însă în ceea ce prlveș 
instalațiile și amenajările lor ele au r 
mas printre ultimele din lume".

„TIMPUL de 2 minute pentru proba de 8 
m plat femei este posibil de realizat’ — 
declarat de curînd atleta olandeză Gerc 
Kraan —- campioană a Europei la aceas 
probă. „Aceasta pentru faptul că noi, f 
meile, am preluat o serie de metode < 
antrenament pe care pînă nu de mult 
foloseau doar bărbații'

CEL MAI vechi membru al C.I.O., Ang 
lo Bolanakis (Grecia), care a fost coop! 
în organele de conducere în anul 1910, 
murit zilele trecute la vîrsta de 86 ani,
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