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Două importante confruntări internaționale
Sfîrșitul acestei săptă-mîni 

găsește pe gimnaștii noștri 
fruntași angajați în impor
tante confruntări internațio
nale. Atît echipa feminină 
cît și cea maecuilină vor sus
ține întîlniri internaționale 
în compania unor reprezenta
tive de țări. -

Prima ia „startul4* selec
ționata feminină, care astăzi 
în orașul Leiden (Olanda) 
întîlnește echipa reprezenta
tivă a Olandei intr-un meci

ale gimnaștilor noștri
amical care prevede numai 
exerciții liber alese. în ve
derea acestui concurs au fă
cut deplasarea în Olanda ur
mătoarele gimnaste : Elena 
Ceampelea, Cristina Dobo- 
șan, Atanasia Ionescu, Emi
lia Liță, Sonia lovan, Elena 
Leuștean-Popescu și Rozalia 
Baizat.

INTR-O ATMOSFERĂ DE INTERES GENERAL,

Au început campionatele școlaret cadrul Spartachiadei republicane
Au început finalele campiona

telor școlare din cadrul Spar
tachiadei republicane.

Stadionul tineretului — principa
lul loc de desfășurare a acestor în
treceri ale tinereții — și-a primit 
sărbătorește oaspeții, peste 1800 
de elevi și eleve din întreaga țară. 
Disputele lor pentru titlurile de 
campioni republicani școlari șt ai 
Spartachiadei republicane au îm
brăcat de la primele „secvențe" un 
caracter pasionant. Lucru firesc. 
Este vorba, doar, de o întrecere în
tre tineri care trăiesc efectiv acest

(Continuare in pag. a 2-a)

Plecarea într-una din seriile probei 
de 60 m plat, fete, cat. II.

Foto : T. Roibu
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Sîmbătă și duminică pe lacul Snagov

IERI ÎN „CUPA D. P. R."
a

(. ......
țar' la ora 17, patinoa- 

cui „23 August" (iar
■ vreme nefavorabilă, 
>1 casca) găzduiește in- 
i .Jin cadrul marelui con- 

‘'fter'rtațional de lupte cla- 
libe'î’e al R. P. Romîne, 

; vor; participa cei mai 
sportivi din Europa. Oas- 
iu început să sosească de 
mineață. Astăzi ei vor face 
imente la patinoar și la 
loreasca.
rația de specialitate a 

lotul luptătorilor noștri 
or evolua la fiecare cate- 
de greutate. La 52 kg: 
yulescu, Gh. Szabad, C. 
a. Gh. Stoiciu, Șt. Șțe- 

kg: I. Cernea, I. Alio- 
4. Cristea, I. Baciu; 63

La „clasice" a

jOț 1 ——----------------------------
’OfS

Finalele campionatelor

republicane de scrimă

și „libere
kg: S. Popescu, M. Bolocan, G. 
Corneanu, P. David, V. Coman. 
70 kg: V. Bularca, I. Gabor, Al. 
Toth, C. Sîrbu. L. Buha ; 78 kg: 
I. Țăranu, G. Regleanu, P. Stroe, 
O. Badea, A. Ficher; 87 kg: 
Gh. Popovici, N. Berceanu, Șt. 
Nestorov, N. Baciu, B. Matias, 
A. Teodoriu; cat. 97 kg : N. 
Marîinescu, C. Bușoiu, N. Pavel, 
G. Mezinca — la lupte clasice, 
iar la „libere" participă urmă
torii sportivi : cat. 52 kg: Gh. 
Tăpălagă, P. Cernău. J. Buzo- 
ianu, T. Pătrașcu, P. Bocu, C. 
Drăgulin ; 57 kg : P. Coman, 
Al. Marmara, N. Cristea, I. Ian- 
cău, P. Venter, D. Dragomir; 
63 kg : P. Poalelungi, Al. Radu, 
Al. Geantă, M. Bădiță, C. Ghcor- 
ghe, I. Tobă, Fr. Gyarmati; 70 
kg: L. Kiss, I. Chirilă, P. Cîr- 
ciumaru. N. Ene, T. Balaș, Al. 
Tampa ; 78 kg: I. Popescu, Șt 
Tampa, C. Uibar, Gh. Marines
cu, V. Opaină, I. Herman II;
97 kg: Fr. Boia, Șt. Stîngu, A. 
Balog, Gh. Ureianu; cat. grea : 
I. Herman I, S. Arțoca, C. Deac.

Concursul internațional de caiac-canoe
• O IMPORTANTĂ „REPETIȚIE" PENTRU... TOKIO • RECORDURI DE PARTI
CIPARE LA TOATE PROBELE • RĂSFOIND LISTELE DE ÎNSCRIERE • PREGĂ

TIRI Șl ANTRENAMENTE...
La sfîrșitul săptămînîi, mul ți din

tre cei mai buni caiaciști și canoiști 
ai lumii se vor întrece pe lacul 
Snagov în cadrul unuia dintie cele 
mai importante concursuri de pre
gătire și verificare pentru Jocurile 
Olimpice de la Tokio. Este, fără în
doială, un eveniment deosebit in 
activitatea sporturilor nautice din 
țara noastră. Cu prilejul competiției 
de sîmbătă și duminică vom reve
dea — alături de numeroși oaspeți 
care ne-au vizitat țara și în anii 
trecuți — pe cei mai valoroși caia
ciști și canoiști romîni in rîndul că
rora se numără mulți campioni 
mondiali, europeni și olimpici.

Competiția se va desfășura Ia 
probele de K 1 — 1000 m, K 2 — 
1000 m, K 4 — 1000 m, K 1 — 500 m 
fete, K 2 — 500 m fete, C 1 — 1000 
m și C 2 — 1000 m, după următo
rul program : sîmbătă serii (dimi
neața) și recalificări (după amiaza); 
duminică : semifinale (dimineața) 
și finalele (după amiaza). De re
marcat faptul că la toate probele 
s-a înregistrat un adevărat record 
de înscrieri, ceea ce va face cu si
guranță ca întrecerile să fie deo
sebit de disputate. La caiac simplu 
vor lua startul 24 de concurenți. 
Printre ei î Borev (R.P.B.), Kemecsei 
(R.P.U.), Rozenberg, Finger, Wenk-

ze, Niedrig (R.D.G.), Holger (R.F.G.) 
și reprezentanții noștri Pocora, Con- 
țolenco, Ivanov, Verneseu, Siderl 
etc. Participare valoroasă și în pro
ba rezervată fetelor î Eva Zdenkova 
(R.S.C.), Kaialina Benko (R.P.U.), 
Marguardt (R.D.G.), Essex (R.F.G.), 
Elena Lipalit, Hilde Lauer, Valentina 
Sergei, Ema Mihăilescu (R.P.R.). lata 
și cîteva din echipajele care se vor 
întrece la K 2 — 1000 m : Lange— 
Krauss (R.D.G.), Szolossi—Kemecsei 
(R.P.U.), Kasabov—Guearguci (R.P.B.), 
V. Nicoarâ — Ivanov Haralambie 
(R.P.R.). La fete (K 2 — 500 m) : 
Hradilova — Ratova (R.S.C.), Ulze— 
Kobuss (R.D.G.), Zimmerman—Esser 
(R.F.G.), Siderl—Lauer, Lipalit—Mi- 
hăilescu, Serghei—Arvai (R.P.R.) etc. 
O luptă sportivă deosebit de atrac
tivă o va oferi desigur proba de 
caiac 4 — 1000 m, unde vor concura 
echipajele R.D.G., R.P.U., R.F.G. și 
cele mai bune din echipajele noas-

lie, dintre care amintim pe cele for
mate din Nicoaiă, Ivanov, Artimov, 
Conțolesco și Verneseu, Ănastuses- 
cu, Turcaș, Sciotnic. Cele doua pro
be ale canoiștilor reunesc, de ase
menea, numeroși sportivi cousacrați, 
candidați olimpici din diferite țâri. 
Iși vor disputa — printre alții — 
întiietatea : Miiller, Eschert (R.D.G.), 
Toro, Hajba (R.P.U.), Ivanov (R.P.B.), 
Bangard, Malinovschl (R.P.P.), Fo- 
land (Franța), Detiewe (R.F.G.) și 
sportivii noștri Simion Ismailciuc, 
Andrei Igorov, Serghei, Rotman, Ma
rian Ionescu, Ichim și Igor Lipalit, 
Calinov, Alexe, lacovici, Sidorov șl 
alții.

în așteptarea oaspeților, organi
zatorii desfășoară intense pregătiri 
la Snagov, iar reprezentanții noștri 
fac ultimele pregătiri pentru ca sîm- 
bâtâ și duminică sâ realizeze o 
comportare cit mai bună.

Din nou rezultate
neașteptate

Știința Timișoara — Di
namo București 2 2
după prelungiri, (meciul 
se va rejuca azi)
C. S. M. Sibiu — Farul 
Constanța 2-1 (2-1) 
Crișul Oradea — Siderur- 
gistul Hunedoara 1-0 (1-0) 
Meciul Steaua — Rapid, 
întrerupt din cauza ploii 
în min. 15 la scorul de 
1-0 pentru Steaua, con
tinuă azi pe stadionul 
„23 August", de la ora 
17,30.

0—0

(citiți cronicile meciurilor în 
pag. a IlI-a)

ii competitori - 
șlii și floristele

înd de azi, fruntașii scrimei 
zeapar pe planșe. Prilejul 
oferit de întrecerile din ca- 
ei de a doua manșe a fi- 
campionatelor republicane, 

ompetitori vor fi floretlștii și 
le. Printre ei, Ionel Drîmbâ 

Haukler, cîștigâtorii recen- 
iee internaționale de la 
și Milano, Olga Szabo și 
icol, fruntașe în concursul 
„Cupa Jantie“ care a avut 

aria.
slalte două concursuri, spa- 
C, Stelian și sabrerul 
vor căuta să folosească 

’v.at în prima manșă a 
din aprilie, pentru a 
lideri ai campionatului.

ie vor avea loc în sala 
politehnic (str. Ștefan

— tramvaiele 13, 14 și tro- 
*5) după următorul pro- 
1ULIE — floretă masculină;

— floretă feminină; 4 IU- 
*>Odă; 5 IULIE — sabie.
*le din preliminarii și se- 
vor avea loc între orele 
la ora 17 — finalele pro-

I. 
ci
ti
se

■
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X
W
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O frumoasă acțiune de lupte libere. P. Poalelungi execută un 
rebur fi iși va învinge adversarul prin tuș.

Timp de trei zile, pe velodromul Dinamo

COMPETIȚIE INTERNAȚIONALĂ DE CICLISM
Vineri, sîmbătă și duminică iubitorii sportu

lui cu pedale vor lua loc în tribunele velodro
mului Dinamo din Capitală pentru a asista 
la concursul internațional de pistă care se a- 
nunță deosebit de interesant. Alături de cei 
mai buni cicliști din țara noastră sînt prezenți 
la aceste „internaționale" pistarzi din Austria, 
Bulgaria, Belgia și Ungaria.

întrecerile încep în fiecare zi la orele 16,30 
și se vor desfășura după următorul program:

Vineri: festivitate de deschidere, viteză —

serii, recalificări și sferturi de finală, armă- 
rire individuală (4 000 m) serii și semifinala 
și 1 000 m cu start de pe loc; sîmbătă : urmă
rire pe echipe (4 000 m) serii și semifinale; 
viteză — semifinale și finala; urmărire îndi-> 
viduală — finala ; cursa italiană — serii; șta- 
fetă perechi (50 de ture cu sprint la 5 ture) ; 
duminică: urmărire pe echipe — finala ; viteză 
— revanșe; cursa italiană — finala; cursă 
cu adițiune de puncte (100 de ture eu sprint 
la 3 ture).



Au început campionatele școlare
din cadrul Spartachiadei republicane

(Urmare din pag. 1)

examen sportiv menit să le aducă sa
tisfacția muncii depuse de-a _ lungul 
unui an școlar (și poate chiar mai 
mult!) și în același timp — să le 
deschidă perspective spre măiestria 
sportivă. De aceea, probele de atletism 
și natație, exercițiile de gimnastică 
și meciurile de handbal, volei, baschet 
și fotbal din această primă zi a fina
lelor s-au disputat într-o atmosferă de 
mare entuziasm, de interes generat.

Păcat însă că vremea, mai ales după 
amiaza, n-a... ținut în totul cu tinerii 
sportivi, creînd probleme atît concureji- 
ților cit și organizatorilor (întrecerile 
în aer liber de ieri după-a.miază au 
tost aminate din cauza ploii).
PRIMII CÎȘTIGÂTORI LA ATLETISM».

Cam în același fimp s-au prezentat 
la start atleții, pe pista stadionului Ti
neretului, și înotătorii, vizavi, pe bloc- 
ste.rturile ștrandului. Și aproape con
comitent au fost cunoscuți și primii 
cîștigători în aceste ramuri sportive.

Deosebit de animate au fost probele 
atletice, la care tinerii concurenți au 
avut și satisfacția unor rezultate destul 
de valoroase. Astfel, constănțeanul 
George Luchian a reușit să arunce 
greutatea de 6 kg la 16,08 m, ocupînd 
detașat primul loc la cat. juniori I 
(al doilea clasat, losif Naghi din Tg. 
Mureș: 13,56). Tot la capitolul „arun
cări" sînt de subliniat rezultatele obți
nute de : Elisabeta Prodan (București) 
40,37 m la disc junioare I (înaintea 
Liviei Oros — Brașov; 39,96 m); 
Olimpia Jinga (Argeș) 12,44 m la greu
tate (3 kg) la junioare 11; Conrad 
Hubner (Banat) 54,35 m și Stelian 
Ghimbelan (Oltenia) 53,40 m (nou re
cord regional) la suliță juniori II. Re
zultate promițătoare s-au înregistrat și 
la sărituri. De pildă, Cornelia Toma 
(Crișana) a sărit 1,51 m la înălțime ju
nioare I. Alături de 
ționate și tinerele 
Hulpea (Argeș) cu 
Balea (Brașov) cu 
celor mai buni la triplu salt s-a soldat 
cu un valoros 14,00 m, realizat de 
Mircea Coras (Banat), la cat. juniori 
1. Cele mai mici săritoare la înălțime 
au oferit o întrecere pasionantă pentru 
locul I, care — pînă la urmă — a re
venit Sandei Tănase (Cluj) cu 1,44 m. 
Cu aceeași performanță au încheiat 
proba Dumitra Radu (București) și 
Elena Proșac (București). Un alt tînăr 
atlet clujean, Ion Negruțiu, a cucerit 
primul loc la juniori II cu o săritură 
de 6,36 m la lungime. In fine, și o 
probă de sprint: 90 mg (juniori II), 
care a stîrnit entuziasmul spectatorilor.

ea se cuvin men- 
săritoare Victoria 
1,48 m și Julieta 

1,45 m. întrecerea

Inccpc întrecerea finală 
pentru titlul republican pe echipe

Azi se dă startul în finala între
cerii care desemnează cea mai bună 
echipă de șah a țării. La Bacău în
cepe turneul final al campionatului 
republican pe echipe, ediția 1964. 
Opt formații își dispută întîietatea: 
Constructorul București — campioana 
de anul trecut — Petrolul Ploiești, 
Spartac București, Progresul Bucu-

De la I.E.B.S
Pentru jocul de fotbal PROGRESUL— 

PETROLUL contînd pentru camp, caiteg. 
A. care se va disputa mîine 3 iulie 
pe stadionul Republicii, biletele se gă
sesc de vînzare la casele de bilete obiș
nuite.

★
Pentru cuplajul de fotbal DINAMO— 

STEAGUL ROȘU și STEAUA—DINAMO 
Pitești care va avea loc duminică 5 
iulie a.c. pe stadionul „23 August', bile
tele se pun în vînzare începînd de vi
neri 3 iulie ’ .......................
obișnuite.

a c. la casele de bilete

★
internationals de box 

care va avea loc în ziua 
ore’.e 10 pe stadionul Re- 
'\ concursul internațional

Pentru gala 
R.P.R.—R.F.G. 
de 5 iulie a.c. _ _ __ ________ ___
publicii și pentr^^c-c^rs^l lrZcir^țlcAC.1 
de lupte care va avea loc în zilele de 
3, 4 și 5 iulie a.c. orele 17 pe patinoa
rul artificial din parcul „23 August', bi
letele se găsesc de vînzare la casele de 
bilete din str. Ion Vidu, Agenția Pro
nosport din cal. Victoriei nr. 2 și sta
dioanele Republicii și Dinamo.

In finală, Florin Drăguieț (București), 
a izbutit un timp de 12,5 și o dată cu 
el și 
rival

victoria asupra principalului său 
Andrei Șepci (Cluj) — 12,7.

...Șl LA NATAȚIE

bazinul olimpic de la ștrandulIn bazinul olimpic de la ștrandul 
Tineretului aceleași dispute pasionante 
prin echilibrul lor. în această privință 
edificatoare este lupta care s-a dat 
în cursa de 50 m bras fetițe, încheiată 
cu rezultate foarte strînse și un record 
republican. Primul loc l-a ocupat Cris
tina Stănescu (București) cu 40,3, dar 
aceeași performanță a fost reușită și 
de Iolanda Gotlieb (București). Pe 
locul trei: Mihalea lonescu (București) 
cu 40,4. Toate trei au realizat timpuri 
superioare vechiului record (40,5).

Nu au lipsit nici surprizele. La 100 
m bras junioare I dubla campioană pe 
1963 Maria Klosz (Tg. Mureș) a fost 
învinsă de bucureșteanca Marina Marin 
cu timpul de 1:26,8, care constituie și 
un record personal. Cea mai bună per
formanță personală a realizat și Cris
tina Ursu (București) la 400 m liber 
junioare II: 5:48,1.

Iată alți câștigători din prima zi:
JUNIORI 1, 100 m bras: George Ma- 

larciuc (București) 1:18,5; 100 m flu
ture: Mihai Zager (București) 1:09,9; 
100 m liber: Cornel Georgescu (Bucu
rești) 1:01,5; JUNIORI II; 100 m bras: 
Ionel Eugen (București) 1:22,2; 100 m 
fluture: Zeno Giurasa (Banat) 1:14,3; 
COPII, 50 m liber: Iosif Mărgeanu 
(Banat) 30,5; 50 m bras: Ștefan Vizi
tiu (București) 37,3; JUNIOARE I, 100 
m fluture: Maria Klosz (Mureș — Au
tonomă Maghiară) 1:37,8; 100 m liber: 
Cristina Balaban (București) 1:10,1 ; 
JUNIOARE II, 100 m bras: Doina Pen- 
țea (Banat) 1:32,0; 100 m fluture; Ag
neta Sterner (București) 1:21,0.

NOTE BUNE Șl LA GIMNASTICA !

Sălile „Dinamo" și „Dorobanți" au 
constituit scenele pe care au evoluat cu 
mult succes gimnaștii și gimnastele. 
Aceștia au întrunit aprecieri unanime 
atât din partea juriului (nu mai puțin 
exigent ca în alte competiții similare) 
cît și din partea publicului care a sub
liniat prin aplauze prelungite pregăti
rea și măiestria precoce a multor con- 
curenți la exercițiile impuse. Alina Go- 
reac (Banat) — 9,60 la sol, Lăcră
mioara Stoinea (Bacău) — 9,25 la pa
ralele, surorile Elena și Maria Crăciun 
(București) — 9,25 la sărituri — iată 
doar cîteva dintre elementele care au 
demonstrat că gimnastica este mult iu
bită în rîndurile școlarilor. La băieți, 
nu se poate vorbi deocamdată decît de 

rești, Electronica București, Crișul 
Oradea, Știința București, Știința Ti
mișoara. în acest tabel, pentru pri
mele 6 echipe, am urmat locul ocu
pat în finala de anul trecut. Revin 
în întrecere studenții bucureșteni și 
colegii lor din Timișoara.

Sînt de prevăzut pentru actuala 
ediție schimbări substanțiale în or
dinea finalistelor. Constructorul, deți
nătoarea titlului, va avea de supor
tat asaltul unor formații în plină afir
mare, cum este Electronica. Decisiv, 
ca și în edițiile trecute, poale fi ran
damentul la ultimele mese, cele ale 
șahistelor.

AZI, MECI DE RUGBI CU APLICAREA 
ULTIMELOR MODIFICĂRI 
ALE REGULAMENTULUI

Astăzi după amiază, de la ora 18.00 
se va desfășura pe stadionul Tine
retului (terenul IV) un interesant joc 
de rugbi între formația Clubului 
sportiv . școlar și o echipă alcătuită 
din arbitri bucureșteni. Meciul va avea 
loc după ultimele interpretări ale re
gulamentului de rugbi și va ajuta la 
cunoașterea mai profundă a modifi
cărilor de joc aduse în ultima vreme. 

punctajul cel mai bun, deoarece între
cerile se vor încheia abia astăzi. Pînă 
în prezent, în frunte se află gimnaștii 
brașoveni cu 264,05 puncte, urmați de 
aproape de clujeni (263,75 p.).

REZULTATE STRÎNSE LA JOCURI

Nu mai puțin interesante au fost 
jocurile de handbal, volei, baschet și 
fotbal. O dovedesc rezultatele strînse 
cu care s-au încheiat majoritatea par
tidelor :

HANDBAL: Ș. M. Odorhei — Ș. M. 
nr. 2 Tg. Mures (b) 7—5, S. M. Odor
hei — Ș. M. Văleni (f) 11—7. FOT
BAL: Șc. prof. R.M.R. Iași — Ș. M. 
nr. 13 București 1—0 (1—0). BAS
CHET: Ș. M. Salonta — Ș. M. nr. 6 
Constanța (f) 57—52 ( 23—26, 50—50), 
Ș. M. nr. 1 Constanța — S. M. nr. 3 
Arad (b) 52—27 (19—4), Ș. M. nr. 1 
Oradea — Ș. M. nr. 4 Galați (b) 
61—60 ( 30—25). VOLEI: Ș. prof. „23 
August" București — Lie. mil. C. Lung 
Mold, (b) 3—1, Ș. M. nr. 1 P. Neamț 
— Ș. M. nr. 14 București (f) 3—1.

întrecerile finale ale campionatelor 
școlare din cadrul Spartachiadei repu
blicane continuă azi și mîine, dimineața 
și după amiază.

STAMA
P. GAȚU
T.-------
D. STANCULESCU

Voleibaliștii noștri mai au de muncit seri 
la Jocurile Olimpicepînă

Turneui masculin de la Constanța a 
fost pentru echipele participante și mai 
ales pentru lotul olimpic ai țării noas
tre, un bun prilej de verificare a nive
lului actual de pregătire. Spunem mai 
ales pentru jucătorii noștri, fiindcă data 
desfășurării turneului a corespuns cu în
cheierea unei etape importante de pre
gătire în vederea participării la turneul 
olimpic unde, din cele trei reprezenta
tive prezente la turneul de la Constan
ța, doar echipa noastră va lua parte.

La turneul internațional de la Cons
tanța au evoluat — după cum se știe 
— reprezentativele ’ ” "
Iugoslavia, R. D. 
Farui constanța.

Atît selecționata Iugoslaviei cît și e- 
chipa R. D. Germane s-au străduit să 
obțină rezultate cît mai bune în fața 
echipei noastre, campioană a Europei. 
Au jucat cu multă ambiție, au făcut 
apel la toate cunoștințele lor tehnico- 
tactice. Echipa R.D. Germane, cea mai 
tînără dintre participante, a jucat sim
plu, cu atacuri puternice, mai ales din 
zona de 3 metri. Cît privește reprezen
tativa Iugoslaviei, ea a făcut din nou 
dovada cunoscutelor sale calități fizi
ce $i a puterii de luptă. Oamenii de 
bază ai echipei, Zivkovici, Bulatovici și, 
mai ales, Polisaski s-au aflat într-o 
formă bună.

Firește, la sfîrșitul turneului, se cu-

___  Je șuj 
R.P. Romine, R.S.F. 
Germane și echipa
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fie remediate. Jucî 
se pregăti temeinl» 
să se prezinte în

CONSTANTIN A

TURIȘTI!
Noul restaurant „PIATRA CRAIULUI"

CRAI pe șoseaua internațională
Vă oferă :

un sortiment bogat de mîncăruri

r
sF* <■

Vuieți RESTAURANTUL^

PIATRA CUIULUI 

ȘN ÎK flUMclill
Jhj DEALUL CRAI

feteaua. inler’Katirxalii.

jWT ORAOEA-CLUJ

Deservirea promptă și la prețuri convenabile.

și băuturi alese

Deservirea promptă și la prețuri convenabile. Cazarea în corturi, în li
mita locurilor. In zilele de sîmbătă și duminică se pot organiza excursii 
colective pe întreprinderi, piața cazării și consumației putindu-se efectua 
și prin virament, în limita plafonului alocat.
informații, la restaurant, telefon 13 Borod. raionul Aleșd.

Reuniuni de box in cadri 
Spartachiadei republicani 
Reuniunile de box disputate în ca

drul Spartachiadei republicane s-au 
bucurat de un frumos succes. Ultima 
gală, care a avut loc marți seara pe 
„Giulești" a scos în evidentă o serie 
de boxeri talentati, posesori ai unui 
bagaj bogat de cunoștințe tehnice. Cînd 
spunem aceasta ne gîndim la juniorii 
P. Maria (Constr.), Al. Gagiu (Vo-

fața), care au obținut victorii 
gorice, și la seniorii N. ) 
(Progr.) și F. Bandol (Constr.).

Astă-seară, de la ora 19, pe 
dionul Giulești, are loc prima ri 
ne din cadrul etapei a 11-a a 
iachiadei republicane.

MIRCEA BALAȘ-cor

Aspect de la o reuniune de box disputată pe stadionul Giulești în 
Spartachiadei republicane.

DUPĂ TURNEUL DE LA CONSTAN

vine să tragem cîteva concluzii asupra 
evoluției reprezentativei noastre olimpi
ce întîi despre lotul prezentat în cele 
trei jocuri de antrenorii N. Sotir și St. 
Roman. Au fost folosiți Nicolau, Grigc- 
rovici. Drăgan, Plocon, Schreiber, Gan- 
ciu. Coste, lorga, SzUcs, Bărbuță, Che- 
zan, Derzei. accidentat la o mînă, nu a 
putut juca decît în ultimul meci. Szocs 
și Coste au evoluat avînd doar cîteva an
trenamente (din cauza unor accidente) 
iar Fieraru bolnav nu a putut fi utilizat. 
In ce-1 privește pe Vclișteanu, acesta a 
jucat toate meciurile în echipa Farul. 
Așadar cîteva indisponibilități nu au 
dat antrenorilor posibilitatea să prezinte 
lotul în cele mai bune condițiuni.

începutul turneului — primul set cu 
Farul — ne făcea să credem că echipa 
noastră este în bună dispoziție de joc, 
că va avea o comportare la înălțimea 
așteptărilor. In parte, așa a fost. Dar.,, 
numai în parte Pentru că, deși au cîș- 
tigat turneul, jocul prestat de volei
baliștii noștri nu a satisfăcut pe deplin. 
S-a înregistrat o nepermisă seădere de 
concentrare pe parcursul fiecărei întîl- 
niri. După primul set jucat foarte bine, 
cu atacuri variate, în continuă mișcare 
și cîștigat la un scor categoric (15—0 cu 
Farul, 15—6 cu Iugoslavia șl 15—1 cu 
R.D.G. ! !), echipa a slăbit ritmul, au 
început să abunde greșelile, astfel că 
formația noastră a terminat meciurile

Editura UCFS au apărut:
IN PROCESUL ANTRENAMENTULUI SPORTIV

Fiera 
poate 
excep 
slab 1

neașteptat de greu. Mai mult ci 
jocul cu Iugoslavia ea a pierdut se 
cu 6—15 iar în setul IV, după ce a 
cu 7—0 și 9—1, a fost egalată li 
în final, a pierdut setul cu 15—1 
se pot explica toate acestea ’

întîi prin lipsa de concentrare i 
au dat dovadă aproape toți jucăt 
jocul echipei s-au ivit prea mul 
mente de „relaxare”, de care at 
tat adversarii. Apoi au ieșit în e 
deficientele din apărare. Fără i 
că s-a resimțit lipsa lui 
jocul slab al celorlalți nu 
zat. (Doar Drăgan a făcut 
asemenea, un randament
blocajul, făcut în cea mai mar 
defectuos. Procentul de mingi 
rate după ce acestea atingeau 
a fost foarte mic.

Atacul, arma de bază a eehii 
tre, a funcționat sub așteptăr 
Nicolau și Derzei, secundați de... 
au jucat bine. Atacul s-a efectua 
și numai în forță (am văzut puții 
liftate), s-a tras foarte mult în bloc 
vers sau afară. S-a acționat des 
blon, fără fantezie. Trăgători ca 
ber. Bărbuță, Szfics nu au aci 
măsura posibilităților. In mod i 
inexplicabil Schreiber. Iorga șl 
ță au jucat crispați, cu trac, 
randamentul lor a fost nesatisf.

Fără îndoială, turneul internaț 
la Constanța și-a atins scopul 
acela de a verifica forma lotulu 
olimpic. Concluziile sînt cu m 
numeroase decît cele arătate și 
siguri că ele au fost reținute d 
norii lotului. Pînă la Jocurile < 
mal există timp suficient ca def 
semnalate să 
datoria de a 
ca la Tokio 
bună formă.

construit în punctul DEALUL 
Oradea—Cluj SiMBĂTĂ Șl LUNI IN CU
calde și reci

minuturi
DIJBIĂ CONFRUNTARE

prăjituri 
produse zaharoase 
răcoritoare

INTRE REPREZENTATIVELE OL 
ALE R. P. ROMÎNE Șl U.R
Reprezentativa olimpică de 

țăfli noastre apare pentru prî: 
în acest an în fața publicul: 
reștean. Ea va susține sîmbătă 
dul Tineretului, ora 19) și luni 
Dinamo, ora 18,30) o dublă 
internațională in compania 
natei olimpice a U.R.S.S.

Conștienți de valoarea advt 
jucătorii noștri se pregătesc 
seriozitatea la ștrandul Tinere 
conducerea antrenorului Va 
roezi.

Reprezentativa olimpică a 
sosește în Capitală mîine, veni 
Belgrad.



Pînă astăzi, la ora 17,30 Știința Timisoara-Dinamo București NOTE... ȘTIRI

Steaua—Rapid 1-0 0-0 (după prelungiri)

Pe vînt, pe ninsoare, pe orice vreme, 
meciurile de fotbal se 
vrînd parcă să arate că 
și suporterii lui! — nu 
de intemperii. Ieri,

dispută totuși, 
acest sport — 
se prea sperie 
însă, după nu 

știm cîtă vreme, fotbalul a fost făcut 
— în sfîrșil! — K. O. de... ploaie. Cu 
un sfert de oră înaintea începerii me
ciului dintre Steaua și Rapid, din ca
drul sferturilor de finală ale Cupei 
R.P.R., a început să plouă. Dar, eram 
în ultimul timp, iubitorii fotbalului se 
cam obișnuiseră cu acest oaspe, nu 
i-au dat importanță și au așteptat 
fluierul arbitrului...

L-a așteptat, se pare, și ploaia, care 
în acel moment s-a dezlănțuit de-a bi- 
nelea, oferindu-ne o mostră de ceea 
ce se spune că ar fi fost, cîndva, po
topul. In asemenea condițiuni, cînd te
renul era pur și simplu inundat, s-a 
jucat totuși un sfert de oră, cele două 
echipe străduindu-se să facă față ploii 
torențiale și terenului plin cu apă. 
Firește, n-a mai putut fi vorba de un 
control al balonului, de o precizie în 
pase, ci de o luptă continuă de a îm-

pinge balonul înainte, cu cîțiva metri 
chiar, prin băltoacele de pe teren.

După o serie de atacuri ale Rapi
dului, stopate de apărarea adversă, 
dar și de... teren, în min. 8, după o 
combinație Raksi-Creiniceanni, ultimul 
a trimis spre poarta lui Andrei un 
șut-centrare.

In loc să boxeze mingea, portarul 
rapidist a încercat s-o rețină, dar dez- 
ecbilibrîndu-se n-a reușit s-o atingă 
decît cu vîrful degetelor și s-o „de
pună*- într-o băltoacă, din apropierea 
liniei porții. Pavlovici, care 
faza, a tras cu sete, reuișind 
trimită balonul în plasă.

S-a mai jucat timp de 7 
după care, arbitrul cehoslovac 
Waclaw constatînd că terenul
nit impracticabil, a oprit meciul. Așa
dar, am asistat la un... avans al me
ciului. ,

Partida va fi reluată astăzi, tot pe 
Stadionul „23 August", la ora 17,30, 
de la scoruil de 1—0 pentru Steaua și 
din minutul 15, cînd ea a fost între
ruptă.

urmărise 
astfel să

minute, 
Korelus 
a deve-

HUNEDOARA, 1 (prin telefon). — 
Un mare număr de spectatori — apro
ximativ 15.000 — au aplaudat fru
moasa comportare a echipei timișorene, 
care printr-un joc tehnic, spectaculos, 
a reușit să țină în șah pe campionii 
țării. Știința a dominat majoritatea 
timpului, dar ratările din prima re
priză și începutul celei de a doua au 
făcut ca scornii să rămînă alb, deși 
echipa timișoreană merita să cîștige cu 
prisosință.

Dinamoviștii au deziluzionat, mai 
ales înaintașii (în frunte cu Pîrcălab), 
care în decursul celor 120 minute de 
joc s-au complăcut în încercări sterile 
de a pătrunde spre poarta lui Popa. 
La slabul randament al acestui com
partiment a contribuit șl linia de mij
locași care a acționat lipsită de ori
zont, nefiurnizînd atacului mingi uti
lizabile. De remarcat faptul că în de
cursul întregului meci înaintașii dina- 
moviști nu au șutat nici măcar o dată 
în cadrul porții. In schimb apărătorii 
și în special frații Nunweiller au fost 
la înălțime, oprind cu promptitudine 
numeroase atacuri declanșate de timi
șoreni.

In min. 6, Manolache scapă singur, 
încearcă să ridice balonul peste Datcu,

dar acesta respinge în ultimă instanță. 
In min. 16 la o centrare a lui Mano
lache, Mițaru trimite de la 6 metri 
peste poartă. Același Mițaru trage prea 
încet, în min. 30, de la numai 7 m 
și Datcu poate respinge. In min. 48, 
Surdan se pripește și ratează, deși se 
afla la numai 5 metri de poartă. Ultima 
ocazie a formației studențești este ra
tată în min. 60 de Lereter care a șu
tat, din apropiere, peste poartă.

Puținele ocazii ale dinamoviștilor au 
fost ratate de Frățilă în min. 70 
cînd a trimis cu capul peste bară, de 
la numai 3 m, la o centrare a lui 
Pîrcălab — și în min. 71, la o ezitare 
a apărării timișorene.

Alex. Toth (Oradea) a condus în 
general bine următoarele formații:

ȘTIINȚA : Popa - Surdan, Mihailă, 
Răcelescu, Botescu - Lereter, Bîtlan- 
R. Lazăr, M. Popa, Manolache, Mițaru.

DINAMO : Datcu - Popa, Nunweiller 
III, Nunweiller IV, Ștefan (din min. 
58 Ivan) — P. Emil (din min. 58 Ște
fan), O. Popescu-Pîrcălab, Nunweiller 
VI, Frățilă,

Conform 
rejoacă joi.

SFERTURILE DE FINALA ALE CAM
PIONATULUI REPUBLICAN DE 

JUNIORI

— B. M. —

Constanța Z-l (Z-l)

Haidu.
regulamentului, meciul se

VOICU ALBU - coresp.

PITEȘTI 1 (prin telefon). Cei peste 
4000 de spectatori prezenți pe sta- 

> dionul din localitate au asistat la un 
joc frumos, cu multe faze reușite. De
sigur că nimeni nu putea să anticipeze 
o victorie a sibienilor datorită faptului 
că echipa din Constanța a prezentat o 
formație în care au evoluat toți titu
larii. Și cu toate acestea, fotbaliștii din 
Sibiu au obținut — pe merit — victo
ria și calificarea în semifinalele „Cupei 
r: p. r.“.

încă din primele minute se observă 
cci Parul — probabil obosită — joacă 
lent1 și fără nerv, în timp ce sibienii

STIATI CĂ...
...echipa de fotbal Stejarul U.I.L. 

Ciurea a cîștigat campionatul orășe
nesc Iași, fără să fi suferit nici o în- 
frîngere pe parcursul celor 18 partide? 
Și golavera jul este edificator : 101—91 
De remarcat o curiozitate: în echipă 
joacă 3 frați (Bordeianu) — așa că 
Dinamo București nu e singura 1 —
„distribuiți" pe aceleași posturi ca și 
frații Nunweiller. (V. Diaconu — 
coresp.).

...pe stadionul din Cărei a avut loc 
festivitatea de premiere a echipei Re
colta, care a promovat in categoria B 
după o absență de un an? Cu această 
ocazie asociațiile sportive din localita
te au prezentat un variat program 
sportiv: la gimnastică, atletism, scri
mă. handbal în 7 și... fotbal! La a- 
ceastă din urmă disciplină s-au îniîl- 
nit echipele promovate în categorii su
perioare, Recolta Cărei (în B) și Mi
nerul Baia Mare (în A). Rezultat: 
3—2 (0—2) pentru... Bt (T. Silaghi 
— coresp.).

sînt „spirt", combină frumos în timp 
și se apropie foarte periculos de poar
ta lui Ghibănescu. Se remarcă întreaga 
echipă și în mod special înaintarea, 
unde Biscă produce de multe ori pani
că în caretd advers.

Constănțenii opun acestui iureș si- 
bian o apărare bine organizată, care 
rezistă însă țină în min. 14, cînd ace
lași Biscă îl servește excelent pe 
Dombrovski și acesta înscrie plasat: 
1—0 pentru C.S.M. După acest gol, 
Farul are o zvîcnire și în min. 31 ega
lează prin Ologu. C.S.M. nu cedează 
pasul ci, dimpotrivă, iese la atac cu 
aceeași hotărîre și după 
nute reușește să ia din 
rea prin golul marcat 
Retscher.

După pauză jucătorii 
intră deciși să cîștige, luptă 
decît în primele 45 de minute și, ca 
urmare, jocul se mută în jumătatea de 
teren a sibienilor, dar aceștia se apără 
cu mult calm. Cu toată dominarea ne
tă a constănțenilor în această parte 
a întîlnirii, rezultatul rămîne favorabil 
formației C.S.M. Sibiu.

De remarcat arbitrajul foarte 
prestat de brigada bucureșteană 
dusă de Petre Constantin.

C.S.M. t Bîlcă — Ene, Fischer, 
Retscher, Buzeșan — Mureșan, Lutk — 
Nunu, Dombrovski, Bîscă, Văcaru.

FARUL : Ghibănescu — Costia, 
Stanca, Tîlvescu, Gref — Neacșu, Bibe- 
re —- Moroianu, Zamfir, Biikossi, 
Ologu.

numai 3 mi- 
nou 
cu

conduce- 
capul de

de la Farul 
mai mult

bun 
con-

N. ȘERBANOIU
I. UDRESCU — coresp.

GIMNASTICA

Cei mai tineri 
învingători

In orașul Reșița s-a desfășurat recent 
faza finală a ediției a doua a con
cursului republican al copiilor, la care 
și-au dat întîlnire cei mai buni dintre 
tinerii gimnaști ai țării. In concursul 
rezervai fetelor, pe echipe a cîștigat 
"namo București (108,55 p.), urmată 

C.S.M. Reșița (107,05 p.) și Viito- 
l București (106,00 p). Întrecerea in- 
'iduală a evidențiat buna pregătire 
îcaterinei Minculescu (Dinamo Buc.), 

isată pe primul loc cu 27,50 p. Au 
urmat-o Marcela Miu (Viitorul) 27,25 
p. și Silvia Cășaru (Dinamo Buc.), 
lată rezultatele înregistrate la băieți: 
echipe — Dinamo Buc. 112,30 p., Viito
rul Buc. 110,65 p„ C.S.M. Cluj 109,30 
p; individual compus; D. Torok — 
28,45 p„ V. Mezei — 28,20 p„ P. Nea- 
gu — 28,15, toți Dinamo București.

Duminică 5 iulie urmează să se dis-. 
pute sferturile de finală ale campio
natului republican de juniori. Progra
mul, comunioat de F. R. Fotbal, este 
următorul:

BUZĂU: Știința Galați — Petrolul 
Ploiești.

BUCUREȘTI : Viitorul Electronica — 
știința București (stadionul Dinamo, 
ora 9).

TURNU 
Craiova — :

MEDIAȘ: 
roșu Brașov.

Jocurile din provincie încep 
17,30.

In caz de egalitate după 90 
nute, jocul se prelungește cu două 
prize a cîte 15 minute; daca și după 
120 de minute egalitatea se menține, 
pentru semifinale se califică echipa cea 
mai tînără.

SEVERIN: Electroputere 
Știința Timișoara.
C.S.M. Cluj Steagul

la

de

ora

mi-.
re-

S-A MODIFICAT PROGRAMUL 
RESTANȚELOR

Crișul - Siderurgistul Hunedoara 1-0 (0-0)
CIMPIA TURZII 1 (prtn telefon).— 

Peste 2 000 de spectatori au ținut să 
tie prezenți la meciul din sferturile 
de finală ale „Cupei R.P.R." care a 
opus echipele Crișul Oradea și Siderur
gistul Hunedoara. Ei au asistat la un 
joc frumos la care șl-au adus contri
buția îndeosebi fotbaliștii hunedoreni. 
Aceștia au practicat un fotbal modem, 
deschis, în continuă mișcare, cu lan
sări de mingi în adîncime. Jucătorii 
Crișului au răspuns printr-un joc lent 
și au abuzat de faulturi.

In prima repriză Siderurgistul domi
nă copios și orădenii se apără cu 6—7 
oameni. In min. 31 Humelnicu șutează 
puternic la poartă dar Weichelt sal
vează trimițînd balonul în corner.

Fotbaliștii hunedoreni se mențin în 
atac și în repriza secundă iși creează 
situații favorabile pe care însă Damian 
(min. 54) și Covaci (min. 63) le ra
tează.

In min. 71 portarul Siderurgistului 
iese inoportun la o minge expediată 
spre poarta sa de la distanță și Da
mian. înscrie trimițînd mingea cu ca
pul peste portar t 1—0 pentru Crișul.

Deși a pierdut, repetăm, echipa Si
derurgistul din Hunedoara a făcut o 
partidă bună, din rîndurile jucătorilor 
evidențiindu-se în mod special Humel
nicu, Hristu și Molnar. De la Crișul 
Oradea s-au remarcat Pojoni și Solo
mon.

Meciul a fost condus foarte bine de 
arbitrul Iosif Ritter (Timișoara).

malis, HercuX, Tătarii, Molnar — Popa, 
Hristu, — Humelnicu, Covaci, Damian 
(min. 72 Constantin), Vasiu.

Ultimele două restanțe din campio
natul categoriei A se vor disputa azi 
și mîine. Azi, la Brașov, se va disputai 
partida Steagul roșu — Dinamo Pitești,.

Meciul Progresul București — Pe
trolul Ploiești care trebuia să aibă lo<S 
azi se va disputa mîine, pe stadionul 
Republicii din Capitală, cu începere da 
la ora 19.P. ȚONEA - coresp.

CRIȘUL t Weichelt — Al. Georges
cu, Pojoni, Solomon, Sacaci 11 — Da
mian, Vlad — Bakos, Sacaci 111 
(min. 50 Boia), lacob, Mănescu.

SIDERURGISTUL t Mălai - Kara-

Iată-l pe învingător trecînd peste un obstacol.
Foto: T. Roibu

modern, călăria. Terenul înmuiat a pus 
concurenții la grea încercare, ei tre- 
bfttnd să dea dovadă de multă gîndire 
tactică pentru parcurgerea în bune con-, 
dițiuni a traseului. Proba s-a disputata 
pe un parcurs de 1200 m presărat cui 
20 de obstacole. De remarcat că nici) 
un concurent nu a parcurs distanța 
fără penalizări. Teodor Sîrbulescu 
(Știința), pe calul Salcia, a mersfoar-, 
te bine, realizînd timpul de 2:44,6— 
1070 p. Acest punctaj a mai fost rea-< 
lizat și de concurentul Gavril Puș« 
caș (A.S.A. Brașov), pe calul Merzuh,- 
dar el s-a clasat pe locul secund deoa-, 
rece a înregistrat un timp mai slabii 
2:57,5. O plăcută surpriză a consti
tuit-o evoluția tînărului Paul Sîrbu 
(Steaua II), care după mai mulți ani 
de „triatlon" a luat acum startul 
primul său concurs de pentatlon. Pe 
calul Salcia, el a făcut o cursă cura
joasă, realizînd al treilea punctaj al 
zilei: 1065, cu timpul de 3:01,2. Peste 
1000 de puncte a mai realizat și Du-, 
mitru Țintea (Steaua I) pe calul Mer- 
zuh, care are satisfacția de a fi stabilii 
cel mai bun timp al probei: 2:36,7, 
dar cele 60 de puncte penalizare au 
decis punctajul final — 1040.

In sala de sport, a Institutului polii 
tehnic, de la ora 12, este programată 
astăzi proba de scrimă, iar mîine la' 
poligonul Tunari de la ora 9 — a treia 
probă a campionatului, tirul.

(C. m-1

Pe o ploaie tomnatică, ieri diminea
ță s-a desfășurat pe terenul amenajat 
în cartierul Floreasca prima probă a 
campionatului republican de pentatlon

Duminică: concurs special PRONOSPORT
IV.încheierea ediției 1963/1964 a cam

pionatului categoriei A la fotbal este 
marcată prin organizarea unui intere
sant concurs special PRONOSPORT. 
Concursul special de duminică 5 iulie 
prezintă o listă de premii suplimen
tare, mult sporită față de precedentele 
concursuri de același gen.

Punctele principale de atracție ale 
concursului special PRONOSPORT din 
5 iulie le constituie acordarea a :

— CINCI CĂLĂTORII LA JOCU
RILE OLIMPICE DE LA TOKIO ȘI A

— UNUI AUTOTURISM „TRA
BANT*.

în afara acestor valoroase și intere
sante premii se mai acordă și altele, 
totalul cîștigurilor oferite suplimentar 
la acest concurs fiind de 200.000 lei.

Programul concursului este alcătuit 
din mciurile ultimei etape a campiona
tului categoriei A și din cinci jocuri 
foarte echilibrate ale campionatului 
primei categorii din R. P. Ungară. Iată 
în întregime programul concursului 
special de duminică :

V. 
VI.

Steaua—Dinamo Pitești (câmp, 
cat. A).

Faruil—Petrolul (camp. cat. A). 
C.S.M.S. Iași—-U.T.A. (cap. cat. 

A).
.VII. Siderurgistul—Știința Timișoara 

(camp. cat. A).
.VIII. Komlo — Ferencvaroa (camp. 

R.P.U.).
IX. Tatabanya—M.T.K. (camp. RPU)
X. Gyor—Csepel (camp. R.P.U.). 

Szeged—Dorog (camp. R.P.U.). 
Vasas—Diosgyor (camp. R.P.U.).

XI.
XII.

PRONOEXPRES

tragerea concursului Pronoexpres

I.

II.

III.

Știința Cluj—Rapid (camp. cat. 
A).
Dinamo Buc.—Steagul roșu
(camp. cat. A).

Crișul—Progresul (camp. cat. A).

La _
nr. 27 din seara zilei de 1 iulie 1964, 
an fost extrase din urnă următoarele 
numere:

44 8 41 33 23 42
Numere de rezervă : 21 32
Fond de premii : 44)8.699 lei
In urma tragerii la sorți premiul 

suplimentar în valoare de 25.000 lei 
a revenit participantei Pîrva-n Elisabeta 
din Pitești, cîștigătoare și a unui pre
miu de categoria a Il-a la concursul 
nr. 26.

Tragerea următoare are loc miercuri 
8 iulie a.c. la Tulcea.

LOTO - CENTRAL
Premii]; ÎNTREGI și SFERTURI de 

Ia tragerea Loto-Central din 26 iu
nie a.c.

Premiul suplimentar I: 1 variantă 
sfert a 64.941 lei; Premiul suplimen
tar II: 1 întreg a 12.988 lei; Categoria 
I: 2 întregi a 28.574 lei și 2 sferturi 
a 7.143 lei; Categoria a Il-a: 12 a 
4.926 lei și 10 a 1.231 lei; Categoria a 
111-a: 15 a 3.442 lei și 23 a 860 lei; 
Categoria a IV-a: 63 a 930 lei și 55 
a 232 lei; Categoria a V-a: 66 a 904 
lei și 52 a 226 lei; Categoria a Vl-a: 
81 a 719 lei și 73 a 179 lei; Categoria 
a VH-a: 172 a 342 lei și 146 a 85 lei; 
Categoria a VIII-a: 175 a 312 lei și 
213 a 78 lei.

Cîștigătorul premiului suplimentar I 
sfert în valoare de 64.941 lei este Toa- 
der Tudorei din Brăila.

In atenția câștigătorilor la concursul 
Special Pronosport din 5 iulie!

Taloanele II ale buletinelor cîștigă
toare la premiile obișnuite în bani se 
depun: pînă joi 9 iulie 1964, ora 13,00, 
în orașele reședință regională, iar în 
celelalte localități pînă vineri 8 iulie 
a.c.

Rubrică redactată de Lolo-Prono- 
sport.
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5» Cupa prieteniei 

la motocros
it Pregătiri olimpice pe toate meridianele'

Duminică dimineața, 
traseul de motooros de 
Bra?ov se vor întîlni în 
drul „Cupei prieteniei" i 
tocicliști romîni cu oaspeți 
de peste hotare. Alături de 
sportivii noștri, vor lua star
tul. o serie de valoroși aler
gători din Austria, R. P. 
Bulgaria, R. D. Germană și 
R. F. Germană. Lotul sporti
vilor din R, D. Germană, este 
format din șapte alergători 
de la Dinamo Berlin și patru 
alergători de la Dinamo A- 
polda. Austria este reprezen
tată de cinci motocicliști, 
iar R. F. Germană și R. P. 
Bulgaria de cîte patru spor
tivi. Lotul R. P. Romîne va 
cuprinde peste 20 de alergă
tori dintre cei mai în formă 
la ora actuală. Antrenorii 
Gheorghe Ioniță, Gheorghe 
Zdrinca, Miliai Sărăteanu și 
Mircea Cernescu vor defini
tiva azi lotul sportivilor ro
mîni...

pe 
: la 
ca- 

mo-

IERI seară, la Oslo, atletul norve
gian Pedersen a stabilit un nou record 
mondial la suliță cu 87,12 m (o. r. 
Lievore — Italia 86,74 m).

LA CAMPIONATELE de 
R. P. Polone, desfășurate recent 
Bialystok s-au înregistrat 
foarte bune. Iată cîteva dintre ele: cat. 
cocoș: Trebicki 335 kg; cat. pană: 
Kozlowski 365 kg; cat. ușoară: Baza- 
nowski 430 kg. (record mondial); cat. 
semigrea: Palinski 475 kg.

ÎNOTĂTORUL vest-german Klein, 
actualul recordman mondial pe 200 m 
liber (1:58,4), a declarat că în prezent 
se pregătește să corecteze din nou 
recordul lumii pe această distanță. 
Potrivit calculelor antrenorului, Klein 
va fi primul înotător din lume care va 
coborî recordul sub 1:58,0. In plus, el 
are mari posibilități să doboare și recor
dul pe 100 m liber (54$). La 
Tokio, Klein va participa la trei 
probe: 100 m, 200 m și ștafeta de 
4x200 m liber.

JOHN KONRADS, cunoscut pentru 
recordurile sale mondiale obținute acum 
cîțiva ani la natație a luat startul în 
proba de 1500 m dar, „debutul" nu 
a coincis așteptărilor. După numai 900 
m a fost nevoit să abandoneze. Medicii 
declară că starea sănătății lui Kon-

haltere ale 
la 

rezultate

rads lasă mult de dorit și este puțin 
probabil să i se admită participarea 
în concursuri.

ATLET II selecționați în lotul olimpic 
al R.P. Polone au participat zilele tre
cute la un concurs de verificare desfă
șurat pe stadionul Legia din Varșovia. 
Cel mai bun rezultat a fost obținut de 
Edmund Piatkovski, care a aruncat 
discul la 60,10 m. Alte rezultate: 400 
m garduri: Bugala 52,8; 200 m: Fotk 
21,4; triplu salt: Malcherczik 15,96 m; 
ciocan: Rut 64,35 m.

COMITETUL de organizare a Jocu
rilor Olimpice de la Tokio a anunțat că 
pînă în prezent s-a primit confirmarea

participa vineri și sîmbătă la New 
York la primul concurs de selecție în 
vederea alcătuirii echipei S.U.A. pen
tru Jocurile Olimpice. învingătorii la 
fiecare probă vor fi considerați titu
lari în echipa olimpică, iar ceilalți can
didați vor fi cunoscuți după cea de-a 
doua reuniune de selecție programată 
la începutul lunii septembrie la Los 
Angeles. La fiecare probă vor participa 
13 atleți. Cei care nu vor intra în 
primii șase nu vor avea dreptul să ia 
parte la cel de-al doilea concurs de 
selecție. Excepție se va face numai 
pentru cîțiva sportivi, printre care și 
sprinterul Bob Hayes.

„Trofeul Tașmajdanii la handbal feminin
BELGRAD 1 (prin telefon). — Marți 

seară — pe un timp neobișnuit de 
rece — a început tradiționala compe
tiție de handbal feminin ' ‘ ~ 
ma idan“.

în prima partidă s-au 
zentativele feminine ah 
și R.P. Ungare, care au 
cu un rezultat de egalitate: 7—7 
'(3—3). Handablîstele romînce, au do
minat și au tras mai mult la poartă, 
dar s-au izbit de apărarea dîrză a 
echipei maghiare. Aceasta, deși mai 
slabă, a știut totuși să speculeze eî-

„Trofeul Taș-

întîlnit repre- 
R.P. Romine 
încheiat jocul

A început concursul 
internațional de tir 

de ia Budapesta
BUDAPESTA 1 (prin telefon). In 

capitala R.P. Ungare se desfășoară 
un important concurs internațional de 
tir ia care participă trăgători fruntași 
'din Austria, R. S. Cehoslovacă, R. P. 
Romină. R. P. Polonă, Italia, R. S. F. 
Iugoslavia și R. P. Ungară. In prima 
zi s-a tras proba de armă liberă ca
libru redus 60 focuri, culcat. La între
ceri au luat parte 54 de concurenți. 
Trăgătorii romîni au realizat cifre sub 
posibilitățile lor, deși vremea a fost 
frumoasă.

lată rezultatele: armă liberă calibru 
redus 60 focuri culcat, seniori: 1. 
Loncar (R. S. P. Iugoslavia) 593 p: 
2. Jakosits (R. P. Ungară) 590 p) 
B. B Bella (R. P. Ungară) 589 p’,„ 
10. Șt. Caban (R.P. Romînă) 586 p... 
15. M. Ferecatu 582 p... 22. I. Olăres 
cu 581 p... 29. N. Rotaru 579 p... 33. 
T. Ciulu 577 p... 36. G. Antonescu 576 
p... -39. M Antal 574 p... 45. Gh.
Vasilescu 571 p.

întrecerile continuă joi și vineri eu 
proba de armă liberă calibru redus 
3 x 40 focuri.
iiiiiiniiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiuiiijiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiir

FOTBAL PE GLOB

teva greșeli ale apărării adverse și, în 
final, să smulgă un rezultat de egali
tate prin golul înscris dintr-un dificil 
unghi de Jona în ultimul minut de joc. 
Golurile au fost marcate de i Irina 
Naghi, Ana Boțan 3, Constanța Dumi
trescu 2 și Aurora Leonte pentru echi- 
la R.P. Romîne, Jona 3, Romhanyi, 
Giba, Schmidt și Cserkine pentru for
mația maghiară.

în meciul al doilea, echipa feminină 
a Iugoslaviei a făcut un joc foarte 
bun și eficace, a condus cu 5—1 și 
10—6 și a cîștigat cu 13—7 (7—3) 
în fața selecționatei R.S. Cehoslovace.

Miercuri seara au fost înregistrate 
două rezultate surprinzătoare : R. P. 
Ungară — Iugoslavia 7-6 (5-4) și
R. S. Cehoslovacă — R. P. Romînă 
8-5 (5-3).

In concursul internațional de atletism de la Zurich, în proba de 5000 m au 
fost obținute rezultate excepționale. Victoria a revenit atletului sovietic 
Bolotnikov, care, într-un finiș impresionant, a întrecut pe australianul Clarke 
și pe belgianul Roelants. In fotografie, de la stingă la dreapta: Clarke, 

" ' Bolotnikov.
Foto: A .S. L. Lausanne

Roelanis și

de participare din partea a 85 de țări. 
Termenul de înscriere expiră la 16 au
gust, și organizatorii speră că vor pri
mi adeziunea altor 15 comitete olimpice 
naționale. Se prevede ca numărul par- 
ticipanților la cea de-a 18-a Olimpia
dă să fie de aproximativ 7 500.

PESTE 200 de atleți americani vor

Cum se va desfășura turneul de polo la J. 0.
întrecerile de polo pe apă din ca

drul J.O. se vor desfășura în zilele de 
11, 12, 13 octombrie (dimineața, după- 
amiaza și seara), 14, 15. 17 și 18 
oct. (numai după-amiaza). Competi
ția va avea loc în bazinul Metropoli
tan (capacitate 3000 de locuri) la 3.1 
km depărtare de satul olimpic și in 
bazinul Gimnaziului Național (13 000 
locuri) in imediata apropiere a satu
lui.

Turneul de polo va începe cu des
fășurarea meciurilor din cadrul gru
pelor (formate din 3—4 echipe). Co
mitetul de organizare va stabili pentru 
fiecare grupă cite o echipă „cap de 
serie", pe baza rezultatelor de la pre
cedentele 1. O., ale diferitelor campio
nate continentale, meciuri internațio
nale etc. Celelalte formații înscrise sor 
fi repartizate prin tragere la sorți.

In cadrul grupelor fiecare echipă va 
fuca cu toate celelalte formații. Pri
mele două clasate (2 puncte pentru

victorie, 1 punct pentru meci nul) se 
vor califica pentru un nou turneu ne 
grupe și apoi pentru turneul final. Me
ciurile susținute, în grupe, intre echi
pele calificate nu se vor mai repeta. 
Rezultatele lor rămin valabile pentru 
întreaga competiție.

Vor fi alcătuite clasamente separate 
pentru preliminarii și finală, In caz de 
egalitate de puncte, ordinea în clasa
ment va fi decisă de golaveraj. Dacă 
golaverajul a două echipe va fi egal 
se va juca un nou meci.

CONCURSUL de selecție al pentat- 
loniștilor australieni a luat sfirșit cu 
rezultate excelente. Pe primul loc s-a 
clasat Macken cu 5567 p. Un aseme
nea punctaj nu a fost încă realizat 
de nici un pentatlonist din lume! Nu 
am primit însă amănunte despre lungi
mea și dificultatea traseelor la călărie 
și alergare. Pe locul al doilea s-a 
clasat McMicken cu 5047 p și Mitchel- 
son cu 4921 p.

LOTUL OLIMPIC de lupte libere al 
R. D. Germane a întrecut la Berlin 
reprezentativa Suediei cu 4,5—3,5. 
In aceeași zi, la Basel, lotul olimpic 
al R. F. Germane a întîlnit reprezen
tativa Elveției, pe care a învins-o cu 0_ 2

INTR-UN CONCURS internațional 
desfășurat la Tampere (Finlanda) at
letul polonez Sidlo a aruncat sulița 
la 83.01 m.

ATLETA norvegiană Berit Toinen 
(în virstă de 20 de ani) a sărit 6,44 ni 
la lungime în cadrul unui concurs or
ganizat în orașul Honefoss. (Este a 
doua performanță mondială a anului).

A ȘAPTEA ediție a cursei cicliste orga
nizata anual de asociația sportivă „Kol- 
gospnik' din Cerkassî (R.S.S. Ucraineana) a 
avut un traseu deosebit. Pe distanța a 746 
kilometri, cei 50 de participant au trecut 
prin localități legate de viața și activitatea 
marelui poet revoluționar Taras Șevcenko, 
de la a cărui naștere s-au împlinit 150 de 
ani.

DOUA din meciurile susținute de repre
zentative de tenis a Africii de sud în ca
drul zone! europene a «Cupei Davis* (cu 
Norvegia, Ia Oslo și cu Franța, la Paris) 
au suferit întreruperi din cauza manifesta
țiilor de protest împotriva prezenței in 
competiție a sportivilor dintr-o țară în care 
este practicată discriminarea rasială. După 
cum se știe, fenismanii sud-africani au fost 
eliminați în meciul desfășurat la Paris cu 
scorul îinal de 3—2.

MARTIN LAUER, fost campion european 
la 110 mg și component al echipei olimpice 
germane de atletism la Roma, a abandonat 
atletismul, după cum se știe, ca urmare a 
unui grav accident. El s-a dedicat muzicii 
ușoare, iar recent a cucerit și un premiu în 
acest domeniu : .Discul de argint" cu me
lodia... „Ce a fost o dalâ nu se mai în
toarce".

ÎN FRANȚA se acordă anual premiul Os
car pentru cei mai bun fotbalist al sezo
nului. Zilele trecute, Nestor Combin (Lyon) 
a fost distins cu acest titlu pentru activi
tatea sa în sezonul 1963/1964. Se afirmă că 
Juventus Torino „îi face curte" fotbalistului 
francez.

CAMPIONATUL de gimnastica al Ceho
slovaciei a fost cîștigat la individual com
pus feminin de Vera Ceaslavska, care, 
dupâ cum remarcă presa sportiva de spe
cialitate, s-a prezentat într-o formă excep
ționala, dominînd categoric întrecerea. Din 
cele patru probe ea a cîștigat trei, fiind 
învinsă doar la bîrnâ, de Ruzickova, care 
a obținut cea mai mare notă a concursului, 
9,90 1

NOUL ANTRENOR federal ales de forul 
de specialitate din Elveția pentru a pregăti 
echipa națională de fotbal este fostul *~ 
teinațional italian dr. Alfred Foni. Cu 
în urmă. Foni era nelipsit din postul 
fundaș dreapta în echipa Italiei, făcînd 
reche cu Monzeglio și apoi cu Rava.

LA GAND a avut loc un simpozion orga
nizat sub auspiciile secției de educație fi
zica și spoit din cadrul UNESCO, avînd ca 
temă problema dopingului. Au luat parte 
specialiști din Belgia, Franța, Olanda, An
glia, R. F. Germană, Italia, Polonia, Fin- 

. landa. Israel, Elveția și S.U.A. Lucrările 
s-au desfășurat sub președinția prof. C. 
Heymans, laureat al Premiului Nobel.

PATRU sprinteri englezi, componențl ari 
echipei de ștafetă 4X110 y, care anul tre
cut au stabilit un record mondial al pro
bei, au fost premiați recent cu medalii dc 
aur de către Ducele de Edinburg. Ceremo » 
nia a avut loc la palatul Buckingham. Est» 
interesant de notat câ din „quartetul” pre- 
miaților numai trei (Peter Radford, Ron Jo
nes șl David Jones) figurează în Iotul o- 
limpic al Marii Britanii pentru Tokio. Al 
patrulea, Berwyn Jones, a trecui la profe
sionism, fiind angajat într-o echipă de- 
rugbi în XIII.

TEUFLESMOOR, un mic cătun din R. F-. 
Germană, nu poate emite pretenții la sta
bilirea de recorduri sportive. Și totuși, a- 
ceastă localitate a stabilit un record. Presa 
occidentală remarcă faptul câ această așe - 
zare nu are nici oficiu poștal, nici gară, șl 
numără doar 141 de locuitori, care trâiosc 
in 34 de case. Cu toate acestea, să nu vă 
surprindă, în cătun activează o... echipă de 
fotbal.

O PERFORMANȚA valoroasa a realized la 
săritura cu prăjina atletul american Paul 
Wilson, în virstă de numai 16 ani : 4,8'7 m. 
Tn același concurs un alt junior american, 
fim Rvn (17 ani), a obținut cea mai buna, 
performanță mondială a juniorilor p-3 dis
tanța de o mila : 4:01.7-

O ÎNCERCARE de a înșela pe arbitri a 
avut loc recent la un concurs al atleților 
brazilieni pe stadionul din Sao Paolo. Să
ritorul în înălțime Paliente, creditat cu re
zultate în jur de 1,90 m, a obținut aci 2,05 
m. Surprinși, membrii juriului au descălțat 
pe atlet, descoperind în talpa pantofilor 
un... resort cu spirală 1

In- 
ani 
de 

pe-

A XVI-A FINALISTA ÎN TURNEUL 
FINAL DE LA TOKIO

Secretariatul F.I.F.A. a anunțat ofi
cial închiderea turneului preolimpic la 
care au participat 64 de țări și dintre 
care 16 s-au calificat pentru turneul 
final al J O. de la Tokio. Acestea 
sînt: Iugoslavia, Japonia (calificată de 
drept). R.P. Romînă. R. P. Ungară, 
R.S Cehoslovacă, R.D. Germană, Ita
lia Mexic, Argentina. Brazilia. R.P.D. 
Coreeană. Iran, Ghana. Maroc. R.A.U. 
și Coreea de sud. Tragerea la sorți 
pen’ru stabilirea celor patru grupe ale 
turneului final va avea loc la 3 au
gust la Lausanne.

LA 8 IULIE : TRAGEREA LA SORTI 
IN „CUPA CAMPIONILOR 

EUROPENI"

Secretariatul U.E.F.A. a primit în
scrierea a 31 de echipe la cea de a 
X-a ediție a „Cupei campionilor euro
peni" la fotbal. Pentru prima oară păr
ticică la competiție Islanda, care va fi 
reprezentată de formația F.G. Reykja
vik. Italia va avea două reprezentante: 
Internazionale Milano și F.C. Bolog
na. campioana țării. O singură echipă, 
Internazionale. va fi exceptată de la 
primul tur. a cărui tragere la sorți va 
avea loc Ia 8 iulie, la Geneva.

„Cupa campionilor Americii de Sud" 
angrenează în acest an 9 echipe îm
părțite în 3 grupe. ÎN GRUPA INTII 
s-au înregistrat pînă acum rezultatele: 
Independiente (Buenos Aires) — Alian
za Lima 4—0 și 2—2, Independiente 
— Milionarios (Bogota) 5—1 și Milio- 
narios — Alianza 3—2 și 1 — 1. In 
clasament, conduce Independiente cu 
5 p (virtuală cîștigătoare); IN GRUPA 
A DOUA: Nacional Montevideo — 
Cerro Portento (Asuncion) 2—0 și 
2—2, Nacional — Aurora Bolivia 3—0 
șl 2—0, Cerro Portento — Aurora 
2—2. în clasament, Nacional a ocu
pat primul loc; IN GRUPA A TREIA: 
Cclo-Colo (Santiago de Chile) — 
Barcelona (Ecuador) 3—2 și 0—4. 
Colo-Colo — Deportivo Italiano (Ca
racas) 2—1. In clasament conduce 
Colo-Colo cu 4 p., urmată de Barce
lona cu 2 p. Echipele învingătoare 
din cele trei grupe vor participa in
tr-un turneu final. Apoi, învingătoarea 
va întîlni pe deținătoarea titlului de 
anul trecut F. C. Santos. Cîștigătoarea 
„Cupei campionilor Americii de Sud" 
va întîlni pentru „Cupa mondială" for
mația Internazionale din Milano.

4r
După cnm se știe clubul Real Ma

drid a refuzat să prelungească con
tractul cunoscutului său jucător .Alfredo 
Di Stefano. Acesta va activa la Espa- 
nol din Barcelona.

TENIS : Meciurile disputate în sferturile de finală ale 
turneului de tenis de Ia Wimbledon s-au încheiat cu ur
mătoarele rezultate: Emerson (Australia) — Hewitt 
(Australia) 6—1, 6—4, 6—4; Bungert (R.F.G.) — Osuna 
(Mexic) 6—4, 6—2, 6—3; Stolle (Australia) — Kahnke 
(R.F.G.) 6—3, 7—5, 6—3; Mackinley (S.U.A.) — Segal 
(Africa de sud) 6—3, 6—3. 4—6, 6—4). In proba de du
blu femei, cupful Bueno (Brazilia), Ebbern (Australia) a 
învins cu 6—1, 6—2 perechea Dmitrieva (URSS), Pachta 
(Australia). Proba de simplu femei din cadrul turneului 
internațional de tenis de la Wimbledon a continuat cu 
desfășurarea sferturilor de finală: Smith (Australia) — 
Baylon (Argentina) 6—0, 2—0 (abandon); Turner (A- 
ustralia) — Richey (S.U.A.) 6—3, 6—4; Bueno (Brazi
lia) — Ebbern (Australia) 6—4, 6—1; Moffit (S.U.A.) — 
Jones (Anglia) 6—3, 6—3. O mare surpriză s-a înregistrat 
în sferturile de finală ale probei de dublu bărbați. Cuplul 
Gerrard, Crooken (Noua Zeelandă) a învins cu 4—6, 
2—6. 7—5, 6—3, 7—5, perechea Mackinley, Ralston 
(S.U.A.), una din favoritele probei.

In turneul veteranilor, organizat pentru prima oară anul 
acesta, G. Brandt și K. Sass (R.F.G.) au cîștigat proba 
de dublu întrecînd cu 6—2, 6—1 celebrul cuplu francez 
format din Jean Borotra și Jacques Brugnon. Cei doi te- 
nismani francezi, victorioși cu 30 de ani în urmă la 
Wimbledon, au împreună respectabila virstă de 133 ani.

DOI AUSTRALIENI IN FINALA DE LA WIMBLEDON

Ieri după-amiaza s-a disputat la Wimbledon semifinalele 
turneului de simplu masculin. Câștigătorul de anul trecut, 
americanul McKinley a trebuit să se încline în fața 
australianului Fred Stolle, care a obținut victoria la mare 
luptă: 4-6, 10-8, 9-7, 6-4. De notat că aceiași Jucători au 
disputat finala la ediția trecută, cînd a cîștigat Mc 
Kinley. Cealaltă semifinală a opus pe Emerson (Austra
lia) lui Bungert (R. F. Germană). Australianul a cîș
tigat relativ ușor, în trei seturi: 6-3, 15-13, 6-0.

ȘAH : Cea de-a 3-a partidă a meciului de șah dintre 
marii maeștri Lajos Portisch (R.P.U.) și Samuel Reshevski 
(S.U.A.) pentru calificarea în turneul candidaților a fost 
cîștigată de șahistul maghiar la mutarea 37. Portisch a 
realizat în 3 partide 2.5 puncte, astfel că a patra partidă nu
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se mai dispută, meciul fiind cîștigat de el cu 2,5—0.5 
puncte. Potrivit hotăririi Federației internaționale de șah, 
turneul candidaților la titlul mondial se va desfășura îhtr-o 
nouă formulă. Cei 8 participant! se vor întîlni în meciuri 
eliminatorii. împărțiți în perechi, după cum urmează: Bot
vinnik — Smislov; Keres — Spasski; Larsen — Ivkov și 
Tal — Portisch. Se vor juca cite 10 partide, apoi cîștigă- 
torul primei perechi va întîlni pe învingătorul perechii a 
doua și așa mai departs, In zece partide. învingătorii semi
finalelor vor susține un meci de 12 partide, care va de
semna pe adversarul actualului campion mondial, Tigrar 
Petrosian.

CICLISM : Cea de-a 9-a etapă a turului ciclist al Fran
ței, Briancon — Monaco în cursul căreia cicliștii au urcat 
vîrful Restefond (2 802 m) s-a încheiat cu victoria cunos
cutului alergător francez Jacques Anquetil. El a parcuri 
distanța de 239 km în 7h 26,59. în același timp ^u sosit, 
englezul Simpson și belgianul Desmet. Clasamentul ge
neral individual după 9 etape: 1. Georges Groussartj 
(Franța); 2. Bahamontes (Spania) la 3:29,0; 3. Poulidor 
(Franța) la 4:06,0; 4. Foucher (Franța) la 4:08,0; 5. An
quetil (Franța) la 4:22,0 etc.

ANQUETIL LA 1 MINUT DE LIDER

A X-a zi de întrecere în Turul Franței a fost împărțită 
în două semietape. Prima (Monaco—Hyres 187 km) e 
fost cîștigată de olandezul Janssen în 5h 30:58, iar a 
doua — desfășurată contracronometru pe distanța de 20 
km. (Troncon — Toulon) — a revenit lui Jacques 
Anquetil (Franța) în 27:52. Anquetil este acum la 
1:11 de lider, compatriotul său Groussard.

ATLETISM: Tn cadrul unui concurs atletic desfăț 
în orașul Limoux, sportivul Eric Battista a stabilit un > 
record francez la triplu salt cu rezultatul de 18,OS 
Vechiul record era de 16.06. Atleta Lebret a corectat 
cordul francez la 440 yarzi cu timpui de 57,0 (vechiul 
cord 59,2).

VOLEI: Bruxelles : Japonia — Belgia (m) 3—0 (6. 10, 
2); Paris: Japonia — Franța (m) 3—0 (16, 7, 10); Mos
cova: U.R.S.S. — Japonia B (f) 3—0 (10, 8, 10).
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