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i ziua de 24 iunie 1964 a avut loc 

ara lărgită a Comitetului Central

artidului Muncitoresc Romîn

șefi ai ziarelor centrale, alte cadre de 

partid și de stat.
Plenara C.C. al P.M.R. a examinat

0

i plenară au luat parte membrii și

nbrii supleartți ai Comitetului Central

’artidului Muncitoresc Romîn, minis

conducători ai unor instituții cen

e și organizații de masă, primii șe
lari ai Comitetelor regionale P.M.R., 
i secțiilor C.C. al P.M.R., redactori-

propunerile Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R. privind majorarea salariilor la 

toate categoriile de salariați, reducerea 

unor cote ale impozitului pe salarii, 
creșterea plafoanelor de salarii în func
ție de care se acordă alocația de stat 
pentru copii și a adoptat hotărîri cores
punzătoare.

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R.P.Romîna
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MBiacniADA REPUBLICAM
Fiecare tinăr—

MAI MULTA ATENȚIE

ntrecerile etapei a I I-a a Spartachiadei republicane 
osc un interes deosebit, in majoritatea raioanelor 
orașelor desfășurarea acestei etape constituie o 

•vârâtă sărbătoare sportivă, un prilej de trecere în 
istă a succeselor realizate în sportul de mase și în 

de performanță. Buna pregătire a campionilor 
pei I, modul în care — în majoritatea cazurilor — 
fost pregătite bazele sportive, ca și marele număr de 

setatori 
portante 
cane.
Pmă în
în 25 de raioane, iar în alte 47 competițiile sint în 

rs de desfășurare. In majoritatea raioanelor a fost 
«•.rentă munca de popularizare, de pregătire tehnico- 
ganizatorică a întrecerilor, grija față de creșterea 
ă'estriei sportivilor participant Ia faza a It-a. în 
ioanele Caransebeș, Arad și Timișoara (regiunea 
anat). Slobozia și Videle (regiunea București), Rupea 
egiunea Brașov), Gura Humorului (regiunea Sucea- 
,), Hirșova (regiunea Dobrogea), Balș (regiunea 
(tenia), Tg. Neamț (regiunea Bacău) ș.a. faza a Il-a

Spartachiadei republicane s-a bucurat de un fru- 
ios succes. Acest lucru s-a datorat, îndeosebi, făptu
it că munca de organizare a fazei a ll-a a început din 
reme (încă din luna mai), mobilizîndu-se pentru 
;alizarea sarcinilor toți factorii. Colaborarea cu orga- 

și sindicate a dat roade. In aceste 
în vedere pregătirea bazelor sportive, 
difuzarea materialelor de propagandă,

prezenți contribuie la reușita acestei etape 
d'n desfășurarea primei Spartachiade repu-

momentul de față întrecerile au fost încheia-

izațiile U.T.M. 
aioane s-a avut 
onfecț ion area și

ACTUALITATEA

un purtător 
al Insignei 

de polisportiv!

PROGRESUL-LAZIO ROMA

(Continuare in frag. a

MINDRU

nouă mtoric

Azi, in nocturnă, 
pe „Republicii14

BRAȘOV: Echipa R. P. Romine victorioasă in prima zi
BRAȘOV 21 (prin telefon de la trimisul nostru). In sala Armatei din localitate, plină pînă la 

refuz, în fața unui public inimos și bun cunoscător al voleiului, miercuri seară s-au desfășurat me-: 
ciurile primei etape a turneului internațional feminin de volei. Deschiderea au făcut-o echipele Japoniei 
și R. D. Germane, întîlnire încheiată cu victoria japonezelor, într-o viteza mai'mare și cu scoruri 
mai severe decît era de așteptat: 3-0 (1,1,3). Campioanele mondiale, fără a-și desconsidera
o clipă adversarele, jiicînd continuu în ritm susținut și desfășurînd întreaga gamă a procedeelor teh- 
nico-tactice ale voleiului, au oferit spectatorilor o splendidă demonstrație. De la învingătoare au 
strălucit îndeosebi Kasai Masae, Tanida Kinuko, Miyamoto Emîko și Matzumura Yoshiko. De la 
învinse. care în ciuda drasticului rezultat au dat japonezelor o curajoasă replică, s-au remarcat 
Juge, Marxhaus»1’. Renale Latzel și Renale Schmidt. A arbitrat cuplul Kim San Bok (R. P, D. Co-, 
reeană) — I. Ciulei, (R.P. Rpmlna). In al doilea meci echipa R. P. Romine a obținut o frumoasă 

victorie,'întrecînd cu 3-1 (13-15, r 
15-9, 15-10, 17-15) puternica I ‘
Selecționată a cluburilor din ( 
U.R.S.S. Este un succes cu J ( 
alît mai valoros cu cit el a fost t 
obținut în condiții îngreunate de 
accidentarea pe parcursul parti
dei — în setul doi — a Ilenei 
Enculescu. Echipa R. P. Romine

a început meciul cu timiditate, 
comițind multe greșeli la servi
ciu, găsindu-și. in general, 
greu cadența, fiind astfel, con-

C. FAUR

(Continuare in pag. a 4-a)

internaționali ta scriind

ÎN DESCHIDERE: RAPID— SIEAfill ROȘU
Amatorilor de fotbal din București le este 

rezervat azi un cuplaj deosebit de intere
sant in care, primind replica formației bucu- 
reștene Progresul, va evolua echipa italiană 
Lazio Roma, una dintre cele mai cunoscute 
formații din Italia. Oaspeții sosesc din 
U.R.S.S. unde au întreprins un turneu în
cheiat cu rezultate bune. Partida PROGRE
SUL—LAZIO va începe la ora 19,45.

In deschidere, de la ora 18, se va disputa 
un meci din cadrul campionatului categoriei 

: RAPID—STEAGUL ROȘU BRAȘOV.
Cuplajul are loc pe stadionul Republicii. .

concurs
ciclist
international

Miinc la Constanta

CANOTORI! ROMÎNI LA NOI 
CONCURSURI 

INTERNAȚIONALE

După ce au participat —-la sfirșitul 
săptămînii trecute — cu succes ia o se
rie de regate internaționale, sportivii 
noștri vor lua startul sîmbătă și dumi
nică la alte concursuri de amploare or
ganizate în diferite centre nautice ale 
Europei. Ieri, au părăsit Capitala pe ca
lea aerului, membrii lotului olimpic mas
culin de canotaj academic și echipajul 
feminin de schif 4 4-1 rame, pentru a 
lua parte ia „Regata Amsterdam". Alte 
două loturi mai restrînse de schifiști ur
mează să se deplaseze în cursul zilei de 
astăzi la Moscova și Bydgoszcz (R.P. Po
lonă). De asemenea, un grup de eaiaeiști 
și canoiști vor concura, tot paste două 
zile. în „Regata Poznan",

1NTÎLNIREA DE GIMNASTICĂ
R.P. UNGARĂ - R.P. ROMÎNÂ

(TINERET)

La Budapesta se va desfășura sîmbâtâ 
întîlriirea internațională de gimnastică 
dintre reprezentativele de tineret ale 
R. P. Ungare și R. P. Romine, cu exer
ciții liber alese. Echipa feminină va fi 
alcătuită din Rodica Apăteanu, Cristina 
Doboșan, Viorica Pleavă-Țuțulanu, 
Niculina Gheorghe, Eleonora Florian și 
Ana Moldoveanu. iar cea masculină din 
Gheorghe Condovici. Aurel Gruin. Ale
xandru Silaghi. Anton Socaciu, Marcel 
Simion și Nieolae Bercă.

NOU RECORD DE JUNIORI 
LA PENTATLON

Intr-un concurs de atletism desfășu
rat pe stadionul Republicii din Capi
tală, Silviu Hodoș (C.S.S.) a obținut 
la proba de pentatlon 3013 puncte, 
ceea ce reprezintă un valoros record 
de juniori de categoria 1. Vechiul re
cord era de 2700 p și aparținea lui 
Cornel Stroe din Craiova, din anul 
1962. (N. N1CULAE — coresp.).

Ștefan Haulder — primul 
în concursul de floretă 

de la Milano
(Amănunte in pag. a 4-a)

Un 
torul 
pista 
specialiști ai vitezei pe zgură 
din R. P. Romînă și R.P. Un
gară. Și — spre satisfacția tu
turor — întrecerea a fost cîști- 
gată la echipe de prima forma
ție a R. P. Romîne (Ion Cucu, 
Alex. Pop, Alex. Șinca și Gh. 
Voiculescu) și ia individual 
de ION CUCU. Victoria este cu 
atît mai prețioasă cu cit echipa 
R. P. Ungare este o formație 
redutabilă, rodată în multe con
cursuri internaționale de am
ploare și are în Ferenc Radacsi 
un adevărat as al pistei de 
zgură. Ion Cucu — învins re
cent de sportivul maghiar în în
trecerile din R. P. Ungară — 
și-a luat o binemeritată revanșă. 
In ultima serie a concursului in
ternațional el l-a întrecut după

Mîine începtnd de la ora 17 se desfă
șoară pe șoseaua București — Pitești (în
tre bornele kilometrice 20 și 45) concursul 
internațional de contra- 
cronometru pe echipe — I 
100 km cu participarea e- 
chipei de seniori a R. P. 
Romine, a echipelor olim
pice de tineret, a forma
ției Voința Ploiești, pre
cum și a echipelor Fran
ței (FSGT) si [taliei 
(UISP).

Sala sporturilor din Constanța 
Va găzdui vineri după-amiază 
primele jocuri din cadrul tur
neului masculin internațional.

Competiția este așteptată cu 
un legitim interes. Prezența la 
acest turneu a reprezentativei 
noastre și u echipelor Iugoslaviei 
și R.D. Germane promite jocuri 
de un înalt nivel tehnic. For 
[națiile Iugoslaviei și R.D. Ger
mane cuprind voleibaliști valo
roși, care ori de cite ori au e- 
voliuat în țara noastră au avui 
comportări din cele mai bune

Cit privește echipa noastră, 
sîntem siguri că toți oomponen- 
ții ei sînt animați de dorința 
de a confirma renumele de care 
se bucură voleiul nostru mascu
lin, făcînd meciuri frumoase și 
cucerind primul loc în clasa
ment.

Programul este următorul: 
vineri, de la ora 18: R.P.R.— 
Parul și R.D.G.—Iugoslavia; 
sîmbătă de la ora 18: R.D.G.— 
Farul și R.P.R.—Iugoslavia: du
minică de la ora 9.30: Iugosla
via—Farul și R.P.R.—-R.D.G.

Sesiune jubiliară de comunicări | 
științifice la I. C. F. t

De nenumărate ori atacul repre
zentativei noastre a fost de nestă
vilit, ca și în faza din fotografia de 
față. Cu siguranță, la Constanța, Ni- 
colau, Plocon și colegii lor sa vor 
dovedi din nou „tunari* de temut.

I si Ion Cucu

public numeros și entuziast a fost ieri după a-miază măr
unții interesant concurs internațional de dirt-tr.ack. Pe 
stadionului Dinamo din Capitala au evoluat cei mai buni

Azi după-amiază, încspînd de la ora 16,30, 
Institutul de Cultură Fizică va ține o sesiune 
jubiliară de comunicări științifice în cinstea ani
versării a 20 de ani de la Eliberare

Comunicările vor oglindi principalele realizări 
înfăptuite pe plan științific și didactic în anii 
regimului democrat-popular în domeniul culturii 
fizice și sportului.

Programul sesiunii cuprinde — printre altele — 
temele: a) Contribuția disciplinelor psihologico- 
pedagogice și medico-biologice la fundamentarea 
științifică a educației fizice; b) Dezvoltarea ideilor 
pedagogico-metodice în educația fizică școlară; 
c) Evoluția gîndirii pedagogico-metodice iu pre
gătirea sportivilor.

Sînt invitați profesori de educație fizică, antre
nori și activiști sportivi.

Serban Ioan
(16 ani) —1,95 m

HR1STACHE NAUM

(Continuare în pag. a 4-a)

Ion Cucu — învingătorul concursului internațional de ieri — conduce in serie urmat 
de Alex. Pop și I. Dajka (R.P.U.).

Foto: St. Ciotioș

la înălțime->
• In cadrul întrecerilor junio

rilor bucureșteni, desfășurate pe 
stadionul Republicii, atletul Șer- 
ban loan a stabilit un nou 
cord republican la săritura 
înălțime (juniori I și II) cu 
zultatul de 1,95 m. Vechiul 
cord îi aparținea, din acest 
cu 1,93 m Trebuie subliniat fap
tul că Șerban loan qu are decît 
16 ani.
• La sfârșitul săptămînii trecute 

a avut ioc în Finlanda. în locali
tatea Saarijarvi, un concurs in
ternațional la care au participat 
și atleții noștri Andrei Barabiu} 
și Zoltan Vamoș. în prima zi a 
întrecerilor, luînd startul în pro
ba de 2 000 m, Barabaș a obținut 
un NOU RECORD REPUBLICAN 
cu 5:14,4 fv.r. 5:15.3 Vamoș-1961) 
întrecînd pe valoroșii semifondiști 
finlandezi Salonen (5:14,6), Sala- 
ranta (5:15,0) și Vuorisalo (5:16,8). 
A doua zi el a alergat La 
5 000 m (14:23,0). învingîndu-i pa 
japonezii Funai (14:23,2) $i Wa
tanabe (14:23.8). Vamoș a cîștigat 
3 000 m obst. cu 8:57,8, înaintea 
finlandezilor Rissanen și Kuha 
ft.58.0), Siren 9:14,7.

• Sîmbăta și duminică vor avea 
loc noi întreceri internaționale ia 
care vor lua parte și o serie 
dintre atleții noștri fruntași. Ast
fel, la Berlin vor concura Lta 
Manoliu, Bizim, Gh Popescu, 
Jur că, Astafei. Savin etc., iar la 
Praga. la „Memorialul RosicteV 
vor evolua, printre alții, Z&mJ*- 
rescu, Tudorașcu, Ciochină, Ana

vasite Sălăgean,

ve
in 

re
ce- 
an,



Tribuna experienței pozitive In ajutorul asociațiilor sportiv

Sărbătoare sportivă la Caransebeș
Activiștii sportivi din Caransebeș au 

repurtat, cu prilejul fazei raionale a 
Spartachiadei republicane, un frumos 
succes atît în ceea ce privește popu
larizarea 
zarea ei. 
vreme în 
sport din 
dem noi, 
alte realizări la 
Tocmai de aceea, considerăm că o pri
vire retrospectivă asupra pregătirilor 
care s-au făcut ca șl asupra desfășu
rării în sine a competiției este nece
sară și folositoare.

Să începem cu... începutul. In vede
rea unei largi popularizări a întreceri
lor, întreg orașul și aproape toate co
munele au fost „împînzHe" eu afișe și

competiției cît și în organi- 
Ea va rămîne pentru multă 
amintirea îndrăgostiților de 
acest oraș, constituind, cre- 
un punct de plecare spre 

fel de valoroase.

Notă

Lipsă de preocupare

panouri care „vorbeau" despre apro
piatele concursuri. Pe străzile Caran
sebeșului sau în comune ca Vălișoara, 
Zăvoi, Zorlenț, Poiana Mărului sau la 
Oțelul Roșu puteau fi văzuți numeroși 
cetățeni care citeau și comentau afi
șele și panourile. In centrul orașului 
Caransebeș a fost amenajată o vitrină 
în care se aflau diplomele și fanioa
nele cuvenite cîștigătorilor întrecerilor.

In ziua premergătoare competiției a 
avut loc o ședință, cu președinții co
misiilor raionale pe ramură de sport, 
în care au fost discutate și puse la 
punct toate problemele organizatorice 
și tehnice. La această ședință au parti
cipat și reprezentanții unor organizații 
de mase — U.T.M., sindicat etc. — 
care aii colaborat la organizarea și 
desfășurarea primei faze. Tuturor par- 
ticipanților la ședință le-a fost înmînat 
programul întrecerilor de a doua zi. 
Astfel de programe au primit și dele
gații echipelor participante la între
ceri. Seara, deoarece plouase torențial 
după-amiază, s-a refăcut marcajul te-

renurilor și sectoarelor pe care urinau 
să se desfășoare concursurile (tere
nuri de volei, pista de atletism; etc.). 
O atenție deosebită a fost acordată 
pavoazării terenurilor de sport.

Etapa raională a Spartachiadei repu
blicane a început printr-o impresio
nantă defilare a tuturor sportivilor. Ei 
au parcurs distanta din centrul orașu
lui și pînă la stadion. în sunetele fan
farei.

După cuvîntul de deschidere, pe ga
zonul verde s-a desfășurat o repriză 
de gimnastică executată de o formație 
de 80 de fete. Apoi au început con
cursurile. Rezultatele obținute de con
curenți erau imediat anunțate prin sta
ția de radioamplificare a stadionului. 
Crainicul atrăgea atenția asupra locu
rilor unde se desfășurau cele mai in
teresante probe, asupra performantelor 
realizate de sportivi. La întreceri au 
asistat numeroși spectatori care au 
răsplătit cu vii aplauze frumoasele e- 
volutii ale sportivilor.

între 19 și 21 iunie au fost pro
gramate pe terenurile de sport din 
Suceava întrecerile etapei a doua a 
Spartachiadei republicane. în ziua 
cînd urmau să înceapă diversele 
concursuri, sala sporturilor, stadio
nul Dinamo, arenele de popice etc. 
erau gata să-și primească oaspeții.

A venit ora întrecerilor. Terenu
rile de volei, baschet și arena de 
popice de la Burdujeni erau neîn- 
căpătoare pentru numeroșii specta
tori care asistau la entuziastele dis
pute ale sportivilor suceveni. în 
schimb, pe celelalte baze sportive 
domnea o ...liniște deplină: comi
siile de arbitri așteptau să sosească 
concurenții. După ore întregi 
așteptare, arbitrii au înscris în 

i de concurs ale turneului de 
1 de masă... două sportive, la 
, tism tot
1 panți, la haltere 10 concurenți, iar 

meciurile
Ia Ițcani nu s-au ținut din lipsă 
de jucători. Cum la aceste con
cursuri urmau să participe sportive 
din 16 asociații (Ia tenis de masă) 
și 26 la atletism, precum și concu
renți din 15 asociații la trîntă etc., 
îți pui întrebarea: oare nu au cu
noscut sportivii datele desfășurării 
întrecerilor la care s-au calificat? 
San poate nu au avat echipamentul 
necesar pentru a putea participa la 
concursuri ?

S-a înlîmplat și una și alta și 
asta din cauza lipsei de preocupare 
a tuturor factorilor interesați în 
mobilizarea tinerilor sportivi la în 
trecerile etapei a doua a Sparta
chiadei republicane. Și acest aspect 
negativ este cu atît mai regretabil 
cu cît baza materială și asistența 
tehnică (arbitri, antrenori, instruc
tori etc.) au fost bine pregătite, 
iar mobilizarea concurenților era 
o treabă ușor de realizat dacă acti
viștii UCFS, membrii comisiei oră
șenești de organizare a Spartachia- 
dei și conducerile unor asociații 
sportive nu neglijau această pro
blemă.

de 
foile 
tenis 
atle- 

două, la trîntă 6 partici-

de pe arena de popice de

loan Balaș; „Secția pe ramură de sport

Mai multă atenție 
desfășurării etapei a Il-a

Recent, a apărut în Editura UCFS 
o -nouă lucrare în ajutorul asocia
țiilor sportive : „Secția pe ramură 
de sport", de loan Balaș.

în Statutul Uniunii de Cultură Fi
zică și Sport se arată că „...activita
tea membrilor asociației sportive se 
desfășoară în secții pe ramură de 
sport. în secția pe ramură de sport 
se însușește și se 
pregătirea fizică și 
ția moral-cetățe- 
nească și politică 
a membrilor sec
ției”. Tocmai des
pre activitatea acestor secții își 
propune să vorbească autorul în 
lucrarea sa, subliniind importanța 
secțiilor pe ramură de sport, ca ve
rigi de bază în activitatea spor
tivă, unde tineretul nostru învață 
abecedarul tehnic al mișcărilor, se 
obișnuiește cu practicarea sistemati
că a exercițiilor fizice, își perfec
ționează deprinderile motrice, cu 
alte cuvinte pătrunde în tainele 
sportului. Secția pe ramură de sport 
apare ca o celulă vie, în care se 
produc în mod sistematic procesele 
vitale ale activității sportive.

Lucrarea, bine concepută și bogat 
ilustrată, cu un conținut complex de

perfecționează 
se face educa-

OIUIIIA /LII IE

(Urmare din pag. 1)

constituirea și instruirea comisiilor 
tehnice, asigurarea corpului de arbitri, 
pregătirea materialelor și instalațiilor 
tehnice, mobilizarea instructorilor 
sportivi și repartizarea lor pe comisii 
etc. Sub conducerea și îndrumarea or
ganelor și organizațiilor de partid în 
aceste raioane au fost obținute reali
zări la nivelul așteptărilor.

Au fost însă și raioane în care etapa 
a Il-a s-a desfășurat ia un nivel ne
corespunzător. Astfel, în raioanele 
Curtea de Argeș (regiunea Argeș), 
Pașcani (regiunea lași), la C.S.O. 
Craiova și C.S.O. Suceava, la clubul 
sportiv raional Progresul București a 
fost evidentă superficialitatea cu care 
organele UCFS au privit pregătirea și 
desfășurarea etapei raionale a Sparta
chiadei. Trebuie spus că nu s-au luat 
pretutindeni măsurile cele mai eficien
te pentru mobilizarea concurenților 
(campionii pe asociații sportive sau — 
în cazul cînd aceștia sînt în imposibi
litate de a participa — concurenții 
clasați pe locul II), pentru pregătirea 
echipamentului, a materialelor spor
tive necesare și nu au fost asigurate [ 
condițiile tehnice regulamentare. ~' 
această cauză la întreceri nu s-au 
zentat toți concurenții calificați, 
curgîndu-se uneori la improvizări 
fost acceptați în concurs concurenți 
care nu se calificaseră, s-a permis 
participarea unor sportivi la mai 
mult de două probe, de asemenea, 
s-au admis sportivi declarați din ofi
ciu campioni ai primei etape etc.). Au 
fost și situații cînd organizatorii n-au 
cunoscut sau 
regulamentul. A fost nevoie ca in 
unele locuri (de pildă, în regiunea 
.Argeș) să se hotărască redisputarea 
fazei raionale la unele sporturi pen
tru ca întrecerilor să li se asigure o

Din 
pre- 

re- 
(au

n-au aplicat întocmai

Turneele selecționatelor divizionare bucuresiene
I. Mărgean (Br.) b.p. I. Grosu (B ), 
V. Perianu (Br.) b. p. 1. Șerban (B.), 
N. Ghibu (B.) b.p. N Stoian (Br.), 
N. Motoc (B.) b.p. P. Zeva (Br.). 
GR. RIZU —■ coresp.

Cea de a doua selecționată divizio
nară a Capitalei a suferit la Craiova 
o categorică înfrîngere. La sfîrșitul 
unor partide foarte disputate, craiove- 
nii au obținut victoria cu scorul de 
7—3. Cele mai frumoase meciuri au 
fost cele dintre M. Geantă—Gh. Ba- 
diu, C. Mihai—C. Ghiță și N. Moț— 
N. Paraschiv în care primii au obținut 
victoria la puncte. Celelalte rezultate: 
Șt. Costescu (C.) b.ab. II Șt. Con
stantin (B.), I. Chiorulescu (C.) b.p. 
C. Negoescu (B.), Gh. Anton (B.) 
b.p. B. Florescu (C.), C. Manolache 
(C.) b.p. I. Baciu (B) ■— decizie dis
cutabilă. I. Pițigoi (B.) b.p. Gh. Bu
zata (C.), Șt. Panduru (C.) b.ab. II 
I. Ivan (B.), V. Trandafir (B.)_ b.p. 
Th. Basarab (C.).

Duminică, la Caracal s-au înregis
trat următoarele rezultate :N. Giju (B.) 
b.p. I. Baronescu (C.), A. Verdeș 
(B.) b.p. Gh. Badiu (B.), Gh. Angliei 
(B.) b. ab. II Gh. Radu (C.), 1. Cră
ciun (C.) b. p. Gh. Anton (B), C. Ne
goescu (B.) b.ab. Il I. Grigore (C.), 
C. Ghiță (B.) b.p. Gh. Petre (C.), 
I. Ena-che (C.) b.p, I. Baciu (B.), I. 
Pițigoj (B.) b.p Gh. Buzatu (C.).

f Zilele trecute, două selecționate di
vizionare de box din Capitală au în
treprins turnee în orașele Galați, Brăi
la. Craiova și Caracal. La Galați, 
sîmbătă seara, pe arena C.S.O. din 
localitate, reprezentativa orașului Ga
lați, la capătul unor dispute echili
brate a terminat la egalitate cu selec
ționata Capitalei: 5—5. Iată rezulta
tele: cat. muscă: Al Dumbravă (G) 
b.p. C. Dincă (B) ; cat. cocoș: D. 
Atfron (B) b.p. Gh. Adobriței (G) ; 
cat. pană : V. Antoniu (B) b.p. N. Bă- 
leanu (G) ; cat. semiușoară: M. Să- 
veanu (G) b.p. I. Negru (B) ; cat. 
ușoară: Șt. Popoacă (B) b.p. C. Vasi- 
liu (G) ; cat. semimijlocie: M. An
gliei (B) b.k.o. 11 M. Tacite (G) ; 
cat. mijloc ie-mică: V. Bogoi (G) b.p. 
1. Grosu (B); cat. mijlocie: I. Șer
ban (B) b.ab. I T. Felea (G) ; cat. 
semigrea : V. Mamir (G) b.ab. III V. 
Staicu (B); cat. grea: O. Cioloca (G) 
b.ab. III N. Motoc (B). M. CONSTAN- 
TINESCU — coresp.

La Brăila, 1500 de spectatori au 
aplaudat duminică victoria boxerilor 
localnici asupra selecționatei bucureș- 
tene. Scor : 6—4. Rezultate : C. Ma- 
covei (B) b.p. N. Vasile (Br.), R. 
Ivanciu (Br.) b.p. Șt. Ispas (Buc.), 
Tr. Nicolae (Br.) b.p. D. Miron (B.), 
N. Deicu (Br.) b.p. 1. Negru (B.), Șt. 
Popoacă (B.) b.p. I. Rodicenco (Br.), 
Gr. Enache (Br.) b.p, Gh. Vlad (Ș.),

probleme, este întregită cu cîtev 
documente de bază necesare sec 
fiilor și cadrelor noastre de spe 
cialitate (graficul planului de pre 
gătire anual, programul antrena 
mentelor și concursurilor, plan di 
pregătire pe etapă etc.) și citevi 
anexe (plan cifric de dezvoltare, 
program săptămînal, calendarul 
sportiv intern), toate menite să ușu
reze studierea lucrării, să ajute efi

cient pe antrenori 
și instructori spor
tivi să muncească 
planificat, să se

obișnuiască să fină o evidenfă stric
tă a activității, a performanțelor 
realizate de elevii lor.

Lucrarea este foarte bine înche
gată, cuprinzînd două capitole dis
tincte : a) Structura organizatorică 
a secției pe ramură de sport și b) 
Conținutul activității secției, fie
care în parte cu subcapitolele ne
cesare care să elucideze importanța 
SECȚIEI PE RAMURĂ DE SPORT, 
ca verigă de bază în sistemul de 
organizare a educației fizice și a 
sportului

„Secția 
bogățește 
cialitate, 
încearcă,
zeze această importantă problemă. 
Ea este remarcabilă mai ales prin 
caracterul său practic, prin modul 
concret în care expune sarcinile ce 
revin secțiilor în fiecare etapă de 
muncă a organizației noastre. Lu
crarea este așadar de un real folos 
pentru conducerile secțiilor pe ra
mură de sport, pentru antrenori, 
profesori și instructori sportivi, 
pentru zecile de mii de activiști 
obștești, care desfășoară o rodnică 
activitate in cadrul mișcării noastre 
sportive.

din țara noastră.
pe ramură de sport" îm- 
literatura noastră de spe- 
fiind prima lucrare care 
și reușește, să sistematic

V. GR.

desfășurare normală, potrivit cerințelor 
regulamentului. In aceste raioane nu 
s-a cerut în suficientă măsură sprijinul 
celorlalte organizații de mase și — de 
multe ori — nu au fost angrenate în 
muncă nici comisiile locale de orga
nizare a Spartachiadei republicane.

Este deci nevoie ca în toate raioa
nele să se acorde mai multă atenție 
organizării și desfășurării fazei raio
nale a Spartachiadei republicane, să 
se asigure condiții optime de desfă
șurare, un cadru sărbătoresc. Muncind 
intens, colaborind cu celelalte organi
zații de mase și cu sprijinul largului 
activ obștesc de care dispune mișcarea 
noastră sportivă, se va putea realiza 
în toate regiunile țării un succes de
plin al tuturor întrecerilor din cadrul 
celei de a Il-a etape raionale a Spar
tachiadei republicane.

Concursuri și rezultate din țară
• Cei mai buni înotători din rîn- 

durile școlarilor î.și vor disputa sîm- 
bătă și duminică la ștrandul Tinere-

I tului etapa pe Capitală a campionatu
lui republican al elevilor. Fruntașii se 
vor califica pentru finalele acestei 
competiții care var avea loc în zilele 
de 1 și 2 iulie la ștrandul Tineretu
lui.

• Tot la sfîrșitul acestei săptămîni 
se va desfășura „Cupa tineretului" pen
tru săritorii de la trambulină. Con
cursul va fi organizat de S.S.E. nr. 1 
București.

• Lucrările de reamenajare a ștran
dului Obor sînt în toi. Această bază 
găzduiește de cîtăva vreme antrena
mentele înotătorilor și jucătorilor de 
polo de la Școala sportivă de elevi 
nr. 2. Deocamdată este gata doar ba
zinul de 50 m, dar peste o zi-două 
va fi dat în folosință și bazinul de 
20 m care va fi utilizat pentru iniție
rea copiilor. Peste puțină vreme va 
fi terminat și grupul sanitar, după 
care baza S.S.E. nr. 2 va găzdui con
cursuri de înot și jocuri de polo. De 
menționat că la actualele lucrări o 
contribuție importantă o aduc membrii 
tuturor secțiilor S.S.E. nr. 2 prin miile 
de ore de muncă patriotică ce le pres
tează.

• Azi, de la ora 17, se dispută la 
bazinul Dinamo ult'ma etapă a com
petiției de polo „Cupa Dinamo". Se 
vor desfășura. în ordine, meciurile 
Progresul — Rapid și Dinamo — 
Steaua între formațiile de seniori și 
de copii ale acestor cluburi.

• Concurînd In cadrul campionatu
lui de juniori al orașului Cluj, înotă
torul Petru Aron de la Știința Cluj a 
stabilit în proba de 400 ni mixt indi
vidual, un nou record republican pen
tru juniori categoria a Il-a. El a rea
lizat 6:03,9 față de 6:21,0 cît era re
cordul deținut de anul trecut de loan 
Colțea de la Olimpia Reșița. (V. CA- 
COVEANU — coresp.).

® Prima serie a centrului de iniție
re organizat de asociația sportivă O- 
limpia Reșița și-a început activitatea 
la începutul lunii iunie. Instructorii 
centrului sînt mulțumiți de evoluția 
celor 120 de copii. Ei au selecționat o 
serie de reale talente oare vor fi în
cadrate în secțiile de natație ale aso
ciațiilor reșițene. (A. RUDEANU — 
coresp-.}.

e De curînd s-a desfășurat la Ti
mișoara concursul de inaugurare a se
zonului în aer liber. Rezultate mai 
importante: JUNIORI 1: 200 m bras:
1. L. Costa 2:46,2; 2. L. Marcovici 
2:55,0 . 200 m liber: 1. N. Petri 2:30,2;
2. S. Pop 2:32,0; 200 m spate: 1. M. 
Pențea 2:54,8; 200 m fluture: 1. Gh. 
Bohm 3:10,4; JUNIOARE: 200 m li
ber: 1. Codruța Sala 2:52,0; JUNIO
RI II: 66 m liber: 1. Gh. Cun 44,0. 
Toți acești concurenți sînt reprezen
tanți ai S.S.E, Timișoara. (GH. SU- 
HANEC — coresp.).

• Comisia de natație a regiunii Mu- 
reș-Autonomă Maghiară a organizat

la bazinul „1 Mai" din Tg. Mureș t 
concurs popular la care au luat par 
64 de înotători de la clubul Mureș 
și de la asociațiile sportive din loc 
litafe. Cîștigătorii probelor: FETIȚE 
50 m liber: 1. Ioana Samu 51,0; 1 
m bras: Aranca Muscă 1:04,5;
NIOARE : 100 m bras : Elisabe
Naghi 1:43,7; 400 m bras: Mar
Clos 6:36,2; BĂIEȚI: 50 m libei 
Alex. loja 44,0; 400 m liber: P. Afi 
7:41,8; JUNIORI: 400 m bras: 1 
Benedec 6:392 ; 400 m liber: B. G 
vaci 6:04,1 ; SENIORI: 800 m liber 
D. Naghi 10:45,4. (I0AN PAUȘ - 
coresp. regional).
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Dinamoviștii bucureșteni în serie: Victorie meritată a Științei Timișoara:
5-1 (1

[AȘI, 24 (prin telefon de la trimisul 
slru). Nicicînd n-am văzut un 
blic mai deprimat ca cel de azi din 
bunele stadionului din dealul Copou- 

1 Aproape 20 000 de spectatori au 
■.cat supărați și pe bună dreptate, 
ntru că echipa lor favorită a capotat 
r-un mod lamentabil în fața dina- 
jviștilor bucureșteni. Scorul cu care 
t încheiat partida, 5-1 (1-0), aproape 

ne scutește de orice comentariu, 
izdele au greșit în apărare, chiar din 
imul minut de joc: Haidu a înscris 
stingherit aruneînd mingea peste 
Mistantinescu. Zadarnică a fost mai 
oi toată dominarea echipei ieșene I 
dominare sterilă, cu șuturi anemice 

' poartă și, de cele mai multe ori, 
Inise în... înaltul cerului. Fiecare 
■rner obținut de echipa locală (în 
inia repriză 7, în cea secundă 6), 
jcare lovitură liberă din apropierea 
>rții dinamoviste au trezit speranțe 
: egalare. Dar, apărarea bucureștea- 
i, și în special frații Nunweiller, Ivan
i Datcu, au rezolvat în ultimă instan- 
î, orice situație critică. Primele 45 
z minute nu au adus modificarea do
tă de ieșeni pe tabela de marcaj.
La începutul reprizei a doua cade o 

ouă „bombă". în min. 46, o combina- 
e Pîrcălab—Haidu și ultimul înscrie
ii de al doilea gol al echipei oaspe. 
i iar asistăm la dominarea echipei 
jșene. Dar, ca și în prima repriză,

Meciuri inter naționale
'ARUL CONSTANȚA — TOLBUHIN 

(R.P.B.) 3—1 (2—1)
CONST IȚA 24 (prin telefon). — 

Scorul putea li mult mai mare dacă 
ataeantii Farului (îndeosebi Ologu și 
Tufan) nu ar fi ratat foarte mult. E- 
cbipa oaspe- a acționat mai mult pe 
contraatac.

Cele patru goluri ale meciului au 
fost înscrise de Ciobanov (min. 7) 
pentru Tolbuhin, Tuîan (min. 20), Mo- 
roianu (min. 44), Tănase (min. 46) 
pentru Farul.

A arbitrat cu scăpări A. Cojocaru — 
Constanța.

FARUL: Manciu (Gbibănescu) — 
Costin, Tilvescu, Stancu, Gref — 
Neacșu. Bibere — Moroiami (Tănase), 
Tiifan. Biikbssi (Manea). Ologu.

TOLBUHIN: Vladimirov - To- 
nev, Kolev. Kirciumarov, Kirov — Ru- 
sev, Ciobanov — Enev, Ingev, Gos
podinov, Traikov.

L. BRUCKNER — coresp.
A. S. CUGIR — E. S. V. INGOL

STADT (R.F.G.) 1-1 (0-1)
CUGIR 24 (prin telefon). O partidă 

de factură tehnic bună, în care echipa 
gazdă a inițiat atacuri mai periculoase 
dar nu a fructificat o serie de ocazii 
clare. Cele două goluri ale meciului 
au fost înscrise din lovituri de la 11 m

Sc apropie îaza finală a campionatului
republican

S-au încheiat întrecerile din serii 
ale campionatului republican de ju
niori. Competiția insa nu s-a terminat : 
trebuie desemnata echipa campioană. Pen
tru aceasta, cîștigătoarele celor 12 serii 
(C.S.M.S. Iași, Știin|a Galați, Petrolul Plo
iești, Farul Constanța, Viitorul Electronica 
București, Dinamo Pitești, Electroputere Cra
iova, Știința Timișoara, U.T. Arad, C.S.M. 
Cluj, Arieșul Turda, Steagul roșu Brașov) 
împreună cu echipele clasate pe locul II 
in patru serii (Siderurgistul GalăfT — s. II, 
Rapid București — s. IV, Știința București — 
s. V, C.F.R. Timișoara — s. VIII) vor lua 
parte la turneul final.

Primele meciuri eliminatorii (pe terenuri 
neutre) se vor desfășura duminică 28 iu
nie după următorul program:

BACĂU : C.S.M.S. Iași — Știința Galați 
FOCȘANI : Petrolul Ploiești — Siderurgis

tul Galați.
FETEȘTI : Farul Constanța — Știința Bucu

rești.
BUCUREȘTI : Viitorul Electronica _ Rapid 

București
ROȘIORI : Dinamo Pitești — Electroputere 

Craiova.
LUGOJ : Știința Timișoara — U.T. Arad 
ORADEA : C.F.R. Timișoara — C.S.M. 

Cluj.
SIGHIȘOARA : Arieșul Turda — Steagul 

roșu Brașov.
In caz de egalitate după 90 de minute, 

jocurile se vor prelungi cu două reprize a 
cite 15 minute. Dacă egalitatea persistă 
ee va califica echipa cea mai tînără. 
Sferturile de finală sînt programate între 
5—12 iulie.

Publicăm mai jos clasamentele finale la 
5 serii, uimind ca în numărul viitor să le 
redăm pe celelalte șapte.

SERIA I

1. C.S.M.S. Iași 14 13 0 1 103:13 26
2, C.F.R. Pașcani 14 7 2 5 26:26 16
3. Unirea Botoșani 14 7 1 6 24:41 15
4. Dinamo Suceava 14 7 0 7 29:23 14

Moldova Iași 14 6 1 7. 21:28 13

-O) cu C.S.M.S.-lași
toate acțiunile gazdelor rămîn nefruc
tificate. Acționînd în continuare pe 
contraatac, dinamoviștii produc pa
nică în careul ieșenilor. în min. 59, 
Frățilă îl pune în cursă pe Pîrcălab 
care de la jumătatea terenului își pre
sară pe drum pe toți adversarii și mar
chează cel de al treilea gol. Trec doar 
60 de secunde și din nou Pîrcălab, în 
același stil, scapă de toți urmăritorii 
adverși și se oprește în poarta Iui 
Constantinescu, înscriind astîel cel de 
al patrulea gol. Ultimul gol al echipei 
Dinamo este opera lui Haidu care pro
fită de o ezitare a lui Motoc. în acest 
fel, în min. 75 scorul ajunsese de 5-0 
pentru bucureșteni. Din acest moment, 
publicul a început să părăsească tri
bunele, pe de o parte nemulțumiți de 
jocul prestat de echipa ieșeană, iar pe 
de altă parte speriat de furtuna și 
ploaia care s-au dezlănțuit. Ultimele 
minute aparțin gazdelor care reușesc 
să înscrie golul de onoare prin De- 
leanu (min. 88).

Observatorul federal la acest meci, 
Bazil Marian, ne-a declarat la înche
ierea jocului: „Partida, în general, nu 
s-a ridicat la un nivel superior. Acest 
fapt se datorește în primul rînd gaz
delor care s-au prezentat timorate de 
faima adversarului, greșind nepermis 
de mult atît la capitolul „tehnică" cît 
și în special la capitolul „tactică".

Dinamo București și-a organizat 

acordate de arbitrul Petre Sotir — 
Mediaș (care a condus bine) în urma 
unor faulturi in cadeu.

Au înscris: Mack (min. 20) pentru 
E.S.V. Ingolstadt și Munteanu (min. 
55) pentru A. S. Cugir.

M. V1LCEANU -coresp.

VICTORIA GIURGIU — AMICIȚIA 
RIEHEN (Elveția) 3-0 (3-0)

GIURGIU 24 (prin telefon). Cu toa
te că au jucat foarte frumos în cîmp, 
oaspeții au părăsit terenul învinși, din 
cauza totalei ineficacități la poartă. 
Punctele au fost marcate de Crăciun 
(min. 13), Grozea (min. 17 și 20).

TUDOR lON-coresp.

ȘTIRI...
• Meciul Steagul roșu Brașov — 

Dinamo Pitești care trebuia să se dis
pute duminică a fost amînat, întrucît 
Dinamo Pitești va întîlni sîmbătă, pe 
teren propriu, echipa italiană Lazio 
Roma.

• Jocul Progresul București —> Pe
trolul Ploiești, restanță din etapa â 
XVII-a, se va disputa joi 2 iulie a.c. 

de juniori
6. Foresta Fălticeni 14 6 1 7 31:42 13
7. Textila Buhuși 14 3 2 9 16:47 8
8. Ceahlăul P. Neamț 14 3 i :10 21:51 7

SERIA A II-A

1. Știința Galați 18 15 2 1 93:12 32
2. Siderurgistul Galați 18 11 1 6 40:22 23
3. Rulmentul Bîrlad 18 10 2 6 53:31 22
4. Dinamo Bacău 18 9 2 7 34:34 20
5. Rapid Focșani 18 8 2 8 38:31 18
6. Laminorul Brăila 18 8 2 8 34:32 18
7. Metalosport Galați 18 8 0 10 29:48 16
8. FI. roșie Tecuci 18 7 1 10 40:49 15
9. Chimia Onești 18 4 2 12 14:64 10

10. Petrolul Moinești 18 1 2 15 24:82 4

SERIA A III-A

1. Petrolul Ploiești 14 12 2 0 50: 9 26
2. Ș.S.E. Nr. 2 București 14' 9 1 4 43:18 19
3. Metalul Tîrgoviște 14 6 5 3 31:17 17
4. Poiana Cîmpina 14 7 1 6 26:23 15
5. Flacăra Moreni 14 4 3 7 13:24 11
6. Ș.S.E. Ploiești 14 4 1 9 22:30 9
7. C.S.S. Brașov 14 4 1 9 22:43 9
8. Rapid Mizil 14 2 2 10 17:60 6

SERIA A IV-A

1. Farul Constanța 14 11 1 2 35:10 23
2. Rapid București 14 8 3 3 42:11 19
3. Electrica Constanța 14 6 5 3 35:35 17
4. Dinamo București 14 6 1 7 27:25 13
5. Portul Constanța 14 4 4 6 19:18 12
6. Flacăra roșie Buc. 14 4 4 6 20:21 12
7. Dinamo Victoria Buc. 14 5 1 8 22:52 11
8. Tehnometal București 14 1 3 10 15:43 5

SERIA A V-A

1. Viitorul Electr. Buc. 14 9 4 1 37: 8 22
2. Știința București 14 10 2 2 35:13 22
3. Steaua București 14 8 4 2 54:11 20
4. Progresul Bucuieșli 14 7 3 4 24:13 17
5. Metalul București 14 7 0 7 25:23 14
6. Victoria Giurgiu 14 5 1 8 21:34 11
7. C.S.Ș. București 14 2 2 10 9:30 6
8. Unirea Râcaii A4 0 0 14 4:77 0

bine apărarea și a lansat contra
atacuri periculoase prin Haidu și Pîr
călab. făcînd de cinci ori „mat" a- 
părarea echipei gazdă. Relaxată, în- 
trebuințîndu-se cît a fost necesar, e- 
chipa dinamovistă a făcut din nou do
vada maturității ei, reușind să reali
zeze cu minimum de efort maximum de 
randament".

Meciul a fost condus bine de O. 
Comșa (Craiova) care cu acest prilej 
a sărbătorit un jubileu : a 500-a partidă 
din activitatea sa.

C.S.M.S.: Constantinescu — V. Po
pescu, Motoc, Vornicu. Deleanu — 
Ștefănescu, Danileț — Matei, Ogescu 
(min. 61 Țapu), Pop, Milea.

DINAMO: Datcu (min. 67 Uțu) — 
Popa, Nunweiller III, Nunweiller IV, 
Ivan — P. Emil, Ștefan — Pîrcălab. 
Frățilă (min. 67 Lucescu), Nunweiller 
VI, Haidu

DINAMO BUCUREȘTI — virtuală

C. MANTU

campioană după meciul de ieri

1. Dinamo Buc. 24 17 3 4 58:22 37
2. Steaua 24 14 1 9 65:37 29
3. Rapid 23 13 3 7 42:31 29
4. Farul 24 11 3 10 28:32 25
5. Steagul roșu 23 8 8 7 27:22 24
6. Progresul 23 9 5 9 38:44 23
7. Dinamo Pit. 24 10 3 11 25:31 23
8. Petrolul 23 9 0 10 26:18 22
9. Știința Cluj 24 10 2 12 36:36 22

10. Crișul 24 8 6 10 23:38 22
11. U.T.A. 24 8 5 11 27:41 21
12. C.S.M.S. 24 9 2 13 36:43 20
13. Știința Tim. 24 7 5 12 29:41 19
14. Siderurgistul 24 6 4 14 21:45 16

FOTOC RITICĂ

Să fie oare vorba de jocul de-a „prinselea pe cocoțate" executat de 
adulți ? Nicidecum ! Este o „imagine" a modului cum unii spectatori brașo
veni înțeleg să „intre" pe stadionul Tractorul. Luîndu-l pur și simplu cu 
asalt !

Fotoreporterul amator Eugen Bogdan care ne-a trimis clișeul nu a reușit 
să identifice numele ...cocoțaților. Dar ei, desigur, se vor recunoaște. Și 
ar trebui să se simtă...

Pronosport • Pronoexpres • Pronosport
Se atrage atenția participanților la 

concursul Pronosport nr. 26, etapa din 
28 iunie a.c. că meciul VI. (Steagul 
roșia—Dinamo Pitești) se înlocuiește 
cu meciul U.R.S.S.—R.D. Germană (se
lecționatele olimpice), care se desfă
șoară la Varșovia. Este al treilea joo 
care se dispută între cele două selec
ționate în vederea calificării la tur
neul final olimpic de la Tokio. ,

Iată programul complet al concursu
lui Pronosport de duminică : ,

I. Știința Tim.—Dinamo București 
(cal. A)

II. U.T.A.—Steaua (cat. A) ,
III. Progresul—Farul (cat. A)
IV. Rapid—C.S.M.S. (cat. A)

V. Petrolul—Știința Cluj (cat. A) 
VI. U.R.S.S.—R.D.G. (prel. olimpice)

VII. Siderurgistul—Crișul (cat. A)
VIII. Vasas—M.T.K. (camp. R.P.U.)
IX. Egyelertes—Szallitok (Cupa vară

R.P.U.)
X. Lang—Budafok (Cupa vară

R.P.U.)
XI. Dunaujvaros—Borsod (Cupa

vară R.P.U.) 
XII. Jaszbereny—Szolnoki MAV

(câmp. R.P.U.)

PREMIILE CONCURSULUI 
SPECIAL PRONOEXPRES

în urma omologării variantelor de
puse Ia concursul special Pronoexpres

nr. 25 din 17 iunie a.c. au fost stabi
lite următoarele premii : PREMII 0- 
BIȘNUITE ÎN BANI: Categoria I: 0.2 
variante a 50.288 lei; Categoria a Il-a: 
10,2 variante a 10.682 lei; Categoria 
a III-a: 92,2 variante a 1.272 lei; Ca
tegoria a IV-a: 633 variante a 238 lei; 
Categoria â V-a: 1.994,9 variante a 
75 lei; Categoria a VI-a: 9.235,3 va
riante a 22 lei.

PREMII SUPLIMENTARE ÎN O- 
BIECTE ȘI BANI: Categoria I: 0,1 va
riante; Categoria a Il-a: 8,3 variante; 
Categoria a III-a: 25,6 variante; Ca
tegoria a IV-a: 54,8 variante; Catego
ria a V-a: 69,3 variante; Categoria a 
VI-a: 372,6 variante; Categoria a Vll-a: 
927,8 variante; Categoria a VIII-a: 
1.313,3 variante.

PREMII LEGATE DE SPORTEX- 
PREȘ: Categoria I: 2 variante; Cate
goria a Il-a: 10 variante; Categoria a 
III-a: 57 variante.

PRONOEXPRES
La tragerea concursului Prono

expres nr. 26 din seara zilei de 24 iu
nie 1964, au fost extrase din urnă ur
mătoarele numere:

6 17 26 42 29 4
Numere de rezervă: 5 18 
Fond de premii: 451.392 lei 
Cele trei autoturisme oferite la tra

gerea specială a concursului Prono
expres nr. 25 din 17 iunie 1964 au fost 
obținute de către Munteanu Grigore

2-1 (2-0)
REȘIȚA 24 (prin telefon de la tri

misul nostru). Cînd în min. 5 al par
tidei Știința Timișoara — Steaua, Mir
cea Popa a înscris primul gol al stu
denților, miile de timișoreni — veniți 
în localitate s-au bucurat și... nu prea. 
Și-au amintit cum cu trei zile în urmă, 
în jocul cu Crișul, Manolache deschi
sese scorul în același minut. Dar echi
pa timișoreană cu atîta a rămas în 
acel meci...

Dar iată că încurajați de succes, stu
denții mențin inițiativa. „BătrînuTe Le
reter desfășoară o activitate neobosită 
la mijlocul terenului, îndeplinind rolul 
omului de legătură între compartimen
tul defensiv (care joacă cu trei fun
dași centrali : Mihăilă, Răcelescu. Bît
lan) și atac. în min. 19 timișorenii de
pășesc cu succes un moment psihologic 
(Pavlovici a trimis balonul de două 
ori în bara verticală la aceeași fază) 
după care ies din nou la atac cu mingi 
lungi, trimise rapid spre aripi. în min. 
28 Lereter își mărește raza de acțiune, 
pătrunde în forță pe partea dreaptă 
a terenului și ajuns în apropierea li' 
niei de fund centrează pe jos în fața 
porții lui Suciu. Petescu vrea să in
tercepteze balonul dar, venit în plină 
viteză, îl lovește prea tare și-l trimite 
în plasă spre stupefacția portarului mi
litarilor ieșit și el la intercepție.

Replica „oaspeților11 este destul de 
modestă și aceasta în primul rînd din 
cauza liniei de atac care, deși încearcă 
diferite formule (S. Avram schimbă 
cu Pavlovici), nu construiește nimic și 
greșește tactic ne folosind schimbările 
de direcție (Creiniceanu n-a fost a- 
proape de loc jucat).

Repriza secundă începe cu un atac la 
poarta lui Suciu, iar apoi inițiativa

cu Steaua
trece un timp de partea bucureștenilor. 
O combinație rapidă (min. 50) Raksi— 
S. Avram îl pune în poziție de șut pe 
ultimul dar Botescu îi „suflă* balonul 
în ultima fracțiune de secundă. După 
aproape un sfert de oră, Știința revine 
în atac dar vîrfurile M. Popa și Mano- 
lache nu-și sincronizează niciodată in
tențiile ușurînd sarcina apărătorilor 
militari. în min. 79 oaspeții reduc din 
handicap : Raksi șutează prin surprin
dere din colțul drept al careului de 16 
m trimițînd balonul în plasă, jos, la 
colț : 2—1. (Jltirna parte a meciului se 
desfășoară aproape în întregime la 
poarta timișorenilor care, amenințați 
să fie egalați acționează nesigur. Cu 
toate acestea fluierul final al arbitru
lui M. Vasiliu-Ploiești consfințește vic
toria meritată a Științei.

ȘTIINȚA : Curcan (min. 82 P. Popa) 
Surdan, Mihăilă, Răcelescu, Botescu, 

Lereter, Bîtlan, R. Lazăr, M. Popa, Ma- 
nolache. Mițaru.

STEAUA: Sueiu — Negrea, Peteseu 
(min. 33 Crișan), D» Nicolae, Cojocaru, 
Jenei, Koszka. S. Avram, Pavlovici, 
Raksi, Creinieeanu.

G. N1COLAESCU

Sferturile de finală 
ale „Cupei R. P. R.* 

la fotbal
Miercuri 1 iulie se vor disputa sfer

turile de finală ale „Cupei R.P.R.". 
Iată programul :

CRAIOVA: C.S.A1. Sibiu — Farul 
Constanța.

CÎMPIA TURZII: Siderurgistul Hu
nedoara — Crișul Oradea.

HUNEDOARA: Dinamo București—> 
Știința Timișoara.

BUCUREȘTI (Stadionul „23 Am 
gust") : Rapid — Steaua.

Partidele vor începe la ora 17.15 
pentru a se face loc eventualelor pre
lungiri. în caz că rezultatul se men
ține egal și după 120 minute de joc, 
meciul se rejoacă a doua zi în aceeași 
localitate.

De la I. E. B. S.
• Pentru cuplajul de fotbal de as

tăzi. RAPID — STEAGUL ROȘU și 
PROGRESUL — LAZIO (Italia), de pe 
stadionul Republicii, biletele se găseso 
de vînzare la casele din str. Ion Vidu, 
Pronosport cal. Victoriei nr. 2, agenția 
C.C.A, bd. 6 Martie, stadioanele Repu
blicii „23 August", Dinamo șl Giulești.

lncepînd de mîine aceleași case vor 
vinde bilete pentru cuplajul de fotbal 
RAPID — C.S.M.S. IAȘI și PROGRE
SUL — FARUL de duminică 28 iunie, 
pe stadionul ,23 August".

din București, Marinescu Constantin 
din București și Niță Ion din Bucu-. 
rești.

Tragerea următoare va avea loc la 
1 iulie 1964 la Eforie Sud.

PREMIILE ÎNTREGI ȘI SFERTURI 
de la tragerea Loto-central din 

19 iunie 1964

Premiul suplimentar 11 1 variantă a 
52.487 lei și 1 variantă a 13.121 lei; 
Premiul suplimentar II: 1 variantă a 
6.561 lei și 4 variante a 1.640 lei; Ca
tegoria Ii 12 variante a 4.811 iei și 
12 variante a 1.202 lei; Gategoria a 
11-a: 44 variante a 1.387 lei și 32 va
riante a 346 lei; Categoria a IlI-arj 
98 variante a 600 lei și 89 variante a 
150 lei; Categoria a IV-a160 va
riante a 377 lei și 125 variante a 94‘j 
lei; Categoria a V-a: 100 variante a 575 ’ 
lei și 102 variante a 143 lei; Categoria,, 
a VI-a: 410 variante a 148 lei și 308( 
variante a 37 lei; Categoria a Vll-a iu 
326 variante a 184 lei și 259 variante a j 
46 lei; Categoria a VIII-a : 195 vai 
riante a 282 lei și 242 variante a 7® 
lei. i|

Premiul suplimentar I a revenit par-1 
ticipantului Bereș Ioan din Comuna 
Sînpaul, regiunea Mureș Autonomă 
Maghiară.

Rubrică redactată de Loto-Prono— 
sport,



O nouă vulerie

internațională la scrimă
iiiinjHiiiiiiiiiiiniiimiiiiiiuumiimiiiuiiniHiiiiiiiii

Concursul 
internațional 

de parașutism 
de la Moscova

Ștefan Haukler-primul în concursul 
de floretă de la Milano

Și în turnau] desfășurat în sala spor
turilor din Milano, de data aceasta 
doar cu participarea floretiștilor ro
mîni (3) și italieni (7), sportivii noș
tri s-au comportat excelent întrecînd 
toate așteptările.

Astfel, trăgătorul Ștefan Haukler a 
reușit să termine pe locul I, realizînd 
7 victorii. El i-a depășit net pe ruti- 
națîi floretiști italieni Pinelli și Vaselli 
(victorii cu 5—1) Șt a cîștigat destul 
de concludent la Carpanetta. Lucarelli 
și La Raggione, cu 5—3. Cel mai dis
putat asalt — urmărit de o asistență 
numeroasă — a fost cel sus
ținut in compania lui Bergamini. 
Haukler a cîștigat și acest asalt, cu
5—4, după ce italianul, care a fost 
mai calm la început, a condus cu 4—1 
și, practic, avea victoria asigurată. In 
acest turneu, Haukler a pierdut doar 
un singur asalt, la Santi, cu 3—5, 
datorită in special neatenției.

Deși s-a resimțit după turneul de 
săptămîna trecută, de la Bologna,
1. Drinibă a concurat și el bine, ter- 
minînd pe locul IV cu 5 victorii : 5—2 
cu Lucarelli și Santi, 5—3 cu La Rag- 
gione și Csipler și 5—1 cu Pinelli.

Iată și clasamentul primilor opt cla
sați in acest turneul 1. Hauklar 7 »/

A început 
concursul internațional 

de tir de la Moscova
MOSCOVA 24 (prin telefon). Io ca

pitala Uniunii Sovietice se desfășoară 
un concurs de tir 1a care participă 
loturile olimpice din R.P. Ungară. R.D. 
Germană. R.P. Romînă, R.S. Cehoslova
că, R.P. Bulgaria, R.P. Mongolă și 
U.R.S.S. Concursul a fost inaugurat cu 
proba de armă liberă calibru redus 60 
focuri culcat seniori. Primul loc a re
venit concurentului sovietic Samburkin, 
care a totalizat 586 p. I. Sîrbu s-a cla
sat pe locul 7 cu 581 p.. iar echipa 
țării noastre a ocupat locul 5.

A urmat proba de pistol precizie. A 
cîștigat Razkazov cu 559 p., urmat de 
Latișev 554 p. și Grlscin 549 p. Con- 
curenții romini au obținut următoare
le rezultate : G. Maghiar 543 p, T. 
Jeglinschi 540 p, N. Bratu 533 ,p, N. 
Flarriaropol 518 p și M. Grosaru 496 p. 
Locul I pe echipe l-a cucerit formația
U. R.S.S. cu 2206 p. Echipa noastră 
a ocupat locul 4 cu 2112 p. La armă 
liberă calibru redus 3x40 focuri, poziția 
culcat, a cîștigat Kosîreva (U.R.S.S.) 
cu 393 p. Trăgătorii noștri au totali
zat : T Cogut 389 p, St. Caban 386 
p, N. Rotaru 385 p. T. Ciulu 385 p, 
M. Antal 385 p și V. Enea 371 p. Lo
cul I pe echipe a revenit formației 
R.D.G cu 1556 p.

La poziția în genunchi a cîștigat 
Gherasimenko cu 388 p. Concurenții 
noștri au Înregistrat următoarele cifre: 
T. Ciulu 378 p, Șt. Caban 378 p, N. 
Rotaru 376 p, M. Antal 373 p și V. 
Enea 365 p. Pe echipe: U.R.S.S. 1585 
p. Poziția în picioare: I. Samburkin 
369 p; N. Rotaru a totalizat -359 p,
V. Enea 357 p, T. Ciulu 355 p. T. Co
gut 343 p și St. Caban 335 p. Pe trei 
poziții a cîștigat Samburkin cu 1137 
p urmat de Niazov 1134 p, și Demido 
1130 p. N. Rotaru a totalizat 1120 p. 
Ciulu 1118, Caban 1096 și Enea 1092. 
Locul 1 pe echipe: U.R.S.S. 4520 p.

CUNOSCUTUL fotbalist francez Kopa, care 
prin contract mai avea de jucat un an la 
echipa Reims, a primit recent dezlegarea, în 
urrna retrogradării formației Reims în di
vizia B. După cum a decilarat Ko.pa, el ar 
dori să-și continue activitatea în Franța, 
dar nu va refuza un contract favorabil în 
altă țară.

PRIMA femeie din iutne... polo istă ! In
tr-adevăr, intr-un meci disputat recent de 
echipa de polo pe apă a Oxforăului a evo
luat și sportiva Claire Lucas, singura femeie 
într-o formație alcătuită numai din bărbați. 
Studentă ia Facultatea de agricultură din 
oraș, Claire a înscris două din cele cinci 
goluri ale echipei sale, care a cîștigat 
cu S—3.

îN CADRUL pregătirilor pentru apropiatele 
Jocuri Olimpice, sportivii japonezi pot fi 
întîlniți în aceste zile în multe colțuri aie 
lumii, angrenați în competiții amicale. Dar 
și cei râmași acasă au asigurată o bogată 
activitate competiționălă. In orașull Niigata 
s-au desfășurat de curînd finalele celei de 
a XlX-a Spartachiade a Japoniei, la care 
au participat peste 1800 de sportivi. în
trecerea a fost cîștigată de către echipa

ȘTEFAN HAUKLER

2. Pinelli 5 v; 3. La Raggieme 5 v; 
4. 7. Drinibă 5 o; 5. Santi 5 v: 6—7. 
Bergatnini și Csipler 4 v; 8. Lucarelli 
4 0.

Toate ziarele italiene de specialitate 
din Bologna și Milano au comentat în 
termeni foarte elogioși evoluția scri- 
merilor romini pe care ii socotesc prin
tre cei mai valoroși din Europa. Fostul 
campion mondial Mangiarotti, care a 
urmărit evoluția serimerilor noștri în 
ambele turnee, apreciază că victoriile 
pe care le-au realizat reprezentanții 
R. P. Romîne se datoresc unei tehnici 
avansate și unei foarte bune orientări 
tactice.

Boxerii romîni au
Selecționata noastră olimpica de box 

a părăsit aseară Capitala, indreptîn- 
du-se spre Zagreb, unde va susține 
sîmbătă seara un meci amical cu re
prezentativa R.S.F. Iugoslavia.

Echipa noastră, condusă de antreno
rul I. Chiriac, se prezintă astfel: C. 
Ciucă, N. Puiu, C. Buzuliuc. M. Cir- 
ciumaru I. Dinu. C. Niculescu. H. 
Leov, 1. Monea, Gh. Negrea și V, Ma- 
riuțan.

Federația iugoslavă de box a alcă-

Echipa R. P. Romine I și Ion Cucu 
au cîștigat concursul internațional de dirt-track

(Vrmare din pag. 1) 

o luptă pasionantă pe F. Radacsi, 
terminînd astfel neînvins întrecerea. 
Cele cinci victorii repurtate de Ion 
Cucu (el i-a întrecut în aceste 
cinci serii pe toți sportivii ma
ghiari și pe cei romîni) ne-au dovedit 
că deși nu se află în plenitudinea 
forțelor el este capabil să se concen
treze în momentele dificile, să se dă
ruiască pentru a aduce culorilor țării 
o victorie de prestigiu.

Trebuie remarcată de asemenea, com
portarea lui Alex. Șinca care a repur
tat două victorii în serii și a lui Alex. 
Pop — constant pe parcursul întregu
lui concurs. Echipa maghiară a avut 
doi concurenți deosebit de burți în F. 
Radacsi și I. Dajka pe care i-a se
condat bine Z. Nagyvaradl.

prefecturii din Niigata, care a cucerit am
bele premii : al împăratului, la bărbați 
împărătesei. Ia temei. Performanțe valoroase 
au realizat îndeosebi halterofilii.

CU O ETAPĂ înainte de sfîtșîlnl competi
ției, se cunosc deja cele trei echipe dia 
dfvteia 8 a caspioaduhsî itaHa.n care vor 
activa ia sezonul viilor în prima divizie:

câfLțE i <t|o|s c|e|p|
Varese, Cagliari și Fogg ia. Ziarele subli
niară faptul că nici ana dintre tormațiila 
care a« retrogradat anul trecui in „,8" 
nu as reușit să reintre în plutonul echipe
lor fruniașe.

FAMILIA franceză fauffret-Franqois (22 
ani), Pierre (27), Jeau-Paul (34), Marc (23) 
și tatăl Martin (64) — este unica familie 
din lume care poate alinia pe teren o

Sărbătorirea centenarului 
'nașterii lui Pierre de Coubertin

•— Corespondentă telefonică din Paris —
In întreaga Franță, ca și. în numeroa

se țări ale lumii, continuă sărbători
rea Centenarului naștflrii lui Pierre de 
Coubertin '$î aniversarea a 70 de ani de 
la inaugurarea Jocurilor Olimpice mo
derne. '■ " f

Marți: seara, în marele amfiteatru al 
Sorbopși, același loc unde, la 23 iunie 
1894, în cadrul unui congres interna
țional, s-a proclamat reluarea Olimpia
delor intice‘’în forma lor modernă, 
a avut "loc o ședință solemnă. 
A fost o seară emoționantă, în 
cursul căreia figura marelui pe- 
tîhgog și prieten al tineretului, Pierre 
de Coubertin, a fost evocată cu multă 
căidură. In aulă erau pretenți mem
bri ai C.I.O., președinți ai comitetelor 
olimpice naționale, președinți ai federa
țiilor internaționale și numeroase alte 
personalități ale vieții sportive din 
Franța și din întreaga lume. Țara 
noastră a fost reprezentată de tovarășul 
Aurel Duma, președintele UCFS și al 
Comitetului Olimpic Romîn.

Ședința a început-printr-o alocuțiune 
a președintelui QI.O., Avery Brundage.

A vorbit apoi dl. Maurice Herzog, 
secretar de stat pentru problemele tine
retului și sportului din Franța.

In continuare am asistat la o 6erie 
de demonstrații de gimnastică executa
te de studenții Școlii normale superioa
re de educație fizică și de sportivi frun
tași ai Franței, la prezentarea de către 
artiștii Operei din Paris a cîtorva frag
mente dintr-un balet de inspirație spor
tivă și am ascultai texte de Pierre de 
Coubertin citite de Jean Marchat, so
cietar al Comediei Franceze.

Miercuri la prîtiz, a avut loc la 
„Hotel de Viile'4 o recepție oficială in

plecat la Zagreb
tuit pentru partida cu echipa țării noas
tre următoarea formație, în ordinea 
categoriilor . Mirkovici, Mehovici, 
Brandalek, Jelacici, Dragisicî, Tamassi. 
Todorovici, Jelesici (Kahriinan), Mili- 
vojevici, Damianovici.

La această întîlnire va oficia ca ar
bitru neutru polonezul Federovici.

Din partea tării noastre var face de
plasarea arbitrii 1. Boamfă și M. Va- 
siliu.

Iată acum clasamentele finale. E- 
chipe: 1. R. P. ROMINA 1 37,.puncte; 
2. R.P. Ungară 31 puncte; 3. R. P. 
Romînă II 18 puncte..

Individual : 1, ION CUCU, 15..puncte; 
2. F. Radacsi (R.P.U.) 11 p; 3. I. 
Daika (R.P.U.) 10 p; 4. Alex. Pop 
9 p; 5. Alex. Sinea 9 p; 6. Z. Nagy- 
varadi (R.P.U.) 8 p; 7. M. Alexart- 
drescu 8 p; 8. R. Jurcă 5 p; 9. Gh. 
Voiculescu 4 p; 10 C. Radovici 4 p.

Un merit deosebit în obținerea aces
tei victorii îl are ing. Ștefan Șerbă- 
nescu care a pregătit echipa noastră. 
Următorul concurs internațional are loc 
duminică dimineață începînd de la ora
10. Participă sportivi din R. P. Un
gară, R. P. Bulgaria și R. P. Ro
mînă.

echipă completă în „Cupa Davis’ la tenis. 
Cel mai tînăr din familia Jauffret, Fiangois, 
a fost selecționat în echipa Franței în 
întîlnirea cu Africa de Sud. Toți ceilalți 
membri ai familiei de tenismeni s-au mul
țumit să facă „galerie" pentru Francois.

SURPRIZĂ în caraptoaatul de gimnastică 
al R.D. Germane. La feminin, titlul de 
campioană a iosî cucerit recent la Halle 

de către toarte tânăra sportivă Erika Barth, 
ia vârstă de numai 17 ani, care a reușii 
valoroasa performanță de a învinge prin
tre altoie pe cunoscutele Radochla, Fost, 
Storc-ke. Fără îndoială, mulți dintre iubi
torii de gimnastică din țara noastră șî-o 
amintesc pe Erika Barth de la campiona
tele iuternațxoaato de gimnastică aie țării 
noastre, desfășurate anul trecut la Bucu
rești, 

cadrul căreia Le Golf, vicepreședinte 
al Consiliului Muriicipal 31 Parisului, 
Avery Brundage, președintele C.1,0. 
și Wilfrid Baumgartner, fost ministru, 
președintele comitetului de organizare 
a Centenarului, au. evocat pe Pierre de 
Coubertin și au salutat răspîndirea tot 
mai largă și maî viguroasă a idealuri
lor olimpice în întreaga lume.

Paralel cu; acesje festivități, în 66 
de orașe ale Franței, numele lui Pierre 
de Coubertin a lost, atribuit unor străzi, 
licee, stadioape și centre sportive.

Prezent la Paris cu ocazia festivită
ților consacrate aniversării a 100 de 
ani de la nașterea lui Pierre de Cou
bertin, inițiatorul Jocurilor Olimpice 
moderne, Aurel Duma, președintele 
Uniunii de Cultură Fizică și Sport, a 
făcut un schimb de păreri privind re
lațiile sportive: dintre cele două țări 
cu Maurice Herzog, secretar de stat 
pentru problemele tineretului și spor
tului din Franța.

RADU URZICEANU

Echipa li P. Pominc victorioasa 
in turneul feminin de volei
(Urmare din pag. 1)

dusă în permanență în primul set. In 
al doilea, fetele s-au pus cu siguranță 
pe picioare, s-au mobilizat cu maxi
mum de voință după accidentarea 
Ilenei Enculescu, jucînd din ce în ce 
mai variat în atac, cîștigînd clar setul. 
Ca și în setul al treilea, de altfel, în 
care conduse inițial cu 3-0 și 5-3, au 
egalat la 5, au condus cu 6-5, au fost 
din nou egalate și iarăși conduse, cu 
'9-6, dar au egalat și au terminat setul 
printr-o serie impetuoasă. Formidabil a 
fast setul ultim și formidabilă a fost 
revenirea din final a echipei noastre, 
care — la început — relaxîndu-se ce-

Scurte știri externe
C.ONCL1RS INTERNAȚIONAL 
DE ATLETISM LA ZURICH

Peste 20 000 de spectatori au asistat 
ia Zurich la un important concurs in
ternational de atletism la care au par
ticipat unii dintre cei mai valoroși at- 
ieți din lume. Proba de săritură în 
înălțime a revenit recordmanului mon
dial Valeri Brumei (U.R.S.S.) cu 2,24 
in, (cea mai bună performanță mon- 
(lialfi. a sezonului). Cu mare interes a 
țostl urmărit „duelul" sportiv din proba 
de 5 000 m în care s-au întîlnit renu- 
jniții recordmani Bolotnikov (U R.S.S.) 
Și australianul Ron Clarcke. După o în
trecere pasionantă, Bolotnikov s-a deta
șat în ultimul tur terminînd învingă
tor cu timpul de 13:38,6.

Clarcke s-a clasat pe locul doi cu 
timpul de 13:39,0. urmat de Roelants 
(Belgia) — 13:43,4 și iugoslavul Cer- 
van — 14:07,4. Alte rezultate înregis
trate : 100 m plat Ottolina (Italia) 
1:0,3.; 110 m garduri Corrnachia (Ita
lia) 14.0; 200 m Berruti (Italia) 20,8; 
ciocan Matusek (R. S. Cehoslovacă)

DUPĂ ultimele date ale comitetului de 
organizate a J.O. de la Tokio, la întrece
rile olimpice vor li prezenti 7500 de spor
tivi din 80 de tari. Cea mai mică delegație 
va li cea a Mcmacoului în care va figura 
doar un halteroirl.

FEDERAȚIA DE BOX din R.P. Poland pre
conizează să trimită la Tokio o echipă al
cătuită din 3 membri. Este interesant de 
remarcai faptul că antrenorii au stabilit 
câ în perioada dinaintea J.O. pugillștîi po
lonezi nu vor susflne nici o întîlnire inter
națională. Singura verilicare a boxerilor 
polonezi va avea loc cu ocazia campio
natelor naționale, care se vor desfășura 
in luna Iulie.

MARINA POPOVICI, soția cosmonautului 
sovietic Valeri Popovici. a bătut recordul 
mondial de viteză pe un parcurs de 100 
de kilometri în circuit pentru aparatele 
ușoare intre 1750 și 3000 da kilograme. 
Aviatoarea a pilotat un reactor de con
strucție cehoslovacă, L 29. realizînd o 
■performantă de 600 km pe oră. Vechiul re
cord era de 519,480 km și aparținea avia
toarei Sharpe (Anglia).

MOSCOVA 24 (prin telefon). — 
niinieă dimineața a avut loc desclz 
rea festivă a concursului internați) 
de parașutism sportiv, la care p^ 
eipă 8 țări cu 9 ecliipe.

Concursul a programat luni pr 
probă : salt de la 1000 de metri, ir 
vidual, cu 4eschidere îutirziată a 
rașutei la JO .fecunde și aterizane 
punct fix. .Proba desfășurată în < 
diții nefavorabile (furtună) a fost 
tigată de F.r, Schall (fț.D.G.) cu 
de puncte. Sportivii romîni s-au cli 
pe următoarele locuri : 26. Gh. Ia

■ 362 p.; 29. I. Negroiu 355 p.; 34. 
! Țurcanu . 3Ț3 iP-:l 35. I. Roșu 333
■ 37. Șt. Băcăoa^tu 329 p. La fete 

de concurentei), aceeași probă a I 
oîștigată de . I.. Srjires.tova (U.R.S 
cu 398 de puncte. Concurentele r 
sire s-au clașat pe următoarele loci 
9. A. IVă-stase 373 p.; 15. E. Pope 
353 p.; 22. E. Bățăoanu 300 p.; 
E. Mineulescu 240 p.

Marți s-au desfășurat primele d 
manșe din proba salt de la 2 000 
meLri cu deschidere întîrziată a pr 
șutei pînă la 30 seaunje și evoli 
iar ntiereuri a avut loc. manșa a tr 
Sportiviii noștri au concurat la aces 
probă mai aproape de. valoarea 
reală, reușind să realizeze evoluț 
impune în timpi, de 12—14 see. 
băieți și 12,8^15 la fete. Claoasu 
fele definitive nu au fost încă ml 
tuite.

va mai muit deeft trebm» p pert 
adversarelor să aibă int,.-'Aiva și 
conducă cu 13-3. De la acest scor 
remontat jucătoarele noastre piuă 
13-13, luînd și conducerea cu 14- 
Deși au mai fost conduse cu 15- 
victoria selecționatei R. P. Romîne 
a mai putut fi pusă nici o clipă la 
doială. Bravo fetelor I Cele mai bit 
Goloșîe, Lăzeanu, Ivănescu, Eticule: 
(R.P. Romînă): Glarașimenko,Tișkei 
și Pogorelskaia (Sel. club. U.R.S.S.). 
condus F. Pisică șl V. Mocanii (R 
Romînă). Joi, în etaj» a doua au 
partidele: R.P.R. — R.D.G., RP 
Coreeană — Sel. club. U.R.S.S.

65.58 m ; prăjină Tomașek.fR. S. Cel 
slovacă) 4,70 m ; lttngitf Ovanez 
(U.R.S.S.) 7)67 m.

START LA WIMBLEDON

A început tradiționalul turneu tul 
-național de tenis de la Wimbledon, 
prima zi, cea mai măre surpriză a f 
nizat-o jucătorul grec Kalogheropou 
care l-a eliminat cu 13-11; 3-G; G 
0-6; 6-0 pe americanul Froehling. TI 
mas Lejus (U.R.S.S.) l-a învins
6-3;  6-2; 6-2 pe Allan Fox (S.U.A 
Danezul Utrich a dispus cu 11-9; 6
6- 3 de Stanley 'Matthews, fiul celeb;
lui jucător de fotbal. Alte rezult, 
mai importante: Kuhnke (R.F.G.) 
Wilson (Anglia) 6-1; 3-6; 1-6: 6-2; 6 
Metreveli (U.R.S.S.) — Sorian (I 
gentina) 6-3; 3-6; 6-1; 6-4; Ban
(Brazilia) — Lihaciov (U.R.S.S.) 6
7- 5; 6-1; Pickard (Anglia) — Rulst 
(S.U.A.) 3-6; 3-6; 6-4; 7-5; 9-7,

O ploaie torențială a împiedicat d< 
fășurarea întîlnirilor cuprinse în tiu
II. Au avut loc totuși două jocuri: 
feminin Catt (Anglia) a dispus de S 
kova (Cehoslovacia) cu 6-4, 6-2, 
la masculin Bartels (Franța) a învi 
pe Fernandes (Filipîne) cu 9-7, 6
6-3

LA 21 AUGUST: CEREMONIA 
APRINDERII FLĂCĂRII OLIMPII

Delegația comitetului de organiza 
a Jocurilor Olimpice de la Tokio 
pleca la 14 august in Grecia pentru 
asista la ceremonia aprinderii flacă- 
olimpice. Această festivitate va av 
loc la 21 august în străvechea locali ta 
Olimpia. Flacăra olimpică va fi tran 
portată cu avionul și va face escală 
capitalele a 12 țări, tirmînd să soseasi 
în insula Okinawa la 6 septembrie. I 
aici ștafetele o vor purta pe două tr 
see pină la Tokio, unde va fi aurim 
la 10 octombrie în cadrul festivîtăl 
de deschidere a Jocurilor Olimpice.

(Agerpres)
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