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ÎNTRECERILE ETAPEI A II A
l SPARTACIIIADEI REPUBLICANE

Tinerii handbaliști din Mărășești (in tricouri cu dungi) inițiind un atac la 
la poarta echipei Pul na Ivești. (Fază din meciul de handbal C.F.R. Mărășești 
— Put na Ivești 28—16 (14—5), disputai în cadrul Spartachiadei republicane, 

faza raională Panciu).
Foto : P. Vintilă

cu entuziasm în 
cadrul etapei a 
doua a Spartachia
dei republicane. 
Cele mai populate 
întreceri au fost 
probele atletice. 
Pe fo:le de con
curs s-au înscris 
191 de băieți și 
123 de fete. Aceș
tia au furnizat dis
pute aprige, înche
iate la unele pro
be cu rezultate 
promițătoare. Ioa
na Arsanu (Steaua 
noșie Ulrneni), 
Gheorghe Enache 
(Tractorul Budeș- 
ti), D. Cercel (Șoi
mii Progresul), 
Nicolae Toncea 
(Școala medie Ol

tenița) — iată numai cîțiva din
tre tinerii atleți care, dacă vor

Ieri, tragerile la sorți 
in „Cupa campionilor europeni**

Atac rapidist la poarta bulgarilor. In prim plan mijlocașul 
Jamaischi și portarul Alexandrov. (Citiți cronica meciului 

în pag. a 3-a)

k PANCIU: CEI MAI BINE 
PREGĂTIȚI, SPORTIVII 

GAZDA

Duminică, pe trei terenuri și 
sala Casei de cultură din 

anciu, s-a desfășurat prima 
irte a etapm raionale a Spar- 
chiadei republicane. Au avut 
c întreceri la handbal, volei, 
>tbal, popice, ciclism și tenis 
s masă.
Cele mai multe locuri frunta- 

> le-au ocupat reprezentanții 
sociațiilor sportive din Panciu. 
e asemenea, s-au 
terii 
ști.
Iată 

clism 
c (Rapid Panciu), 2. Gheorghe 
fetcu (Viticultorul Panciu),

Iancu Oziaș (Rapid Panciu) ;

handbaliști din
evidențiat

Mără-

rezultatele înregistrate : 
(8 km) : 1. Ion Andro-

tenis de masă : 1. Petre Silves
tru (Progresul Panciu), 2. Cor
nel Albu (Zboina Soveja), 3. 
Gheorghe Crivăț (Rapid Pan
ciu) ; handbal în 7 (b) : 1. 
C.F.R. Mărășești, 2. Putna 
Ivești, 3. Victoria Străoane; 
popice: 1. Constantin Țovîrnac,
2. Alexandru Pop, 3. Mihai To- 
nița (toți de la asociația înainte 
Panciu); volei: 1. Viitorul 
Muncelul, 2. Chimica Mărășești,
3. Avîntul Cîmpuri; fotbal: 
1. Belșugul Panciu, 2. Tractorul 
Mărășești, 3. Recolta Răcoasa.

Duminică vor avea loc între
ceri la 
haltere, oină,

și „Cupa cupelor**
@ Dinamo București 

- Sliema Wanderers 
(Malta) în primul tur.

® Cîștigătoarea Cu
pei R.P. Romîne va în- 
tîlni echipa Derry City 
(Irlanda de Nord).

(Citiți în pag. a IV-a 
programul complet al 
întîlnirilor din primul 
tur în cele două compe
tiții).

PlIOILIȘTII ROMlNl ÎNVINGĂTORI Și LA CONSTANTA

R. P. Romină (B)-R.F. Germană: 12-8

(Continuare in pag. a 2-a)

Marti seara, Sala sporturilor 
cTn Constanța a fost gazda ce
lui de al doilea meci pe care 
reprezentativa de box a R. F. 
Germane l-a susținut în țara 
noastră. Spectatorii, care au um
plut pînă la refuz sala, au aplau
dat la „scenă deschisă1* evolu
ția selecționatei noastre secun
de care a obținut o meritată 
victorie : 12—8.

„Deschiderea" au făcut-o 
„muștele" C. Pop și H. Frei-

atletism, 
șah

Interes deosebit pentru cea de
a „CURSEI SCINTEII"

a XVII-a ediție

stadt. Tînărul t'mișorean Pop 
și-a făcut cu acest prilej un de
but promițător in echipa repre
zentativă a țării, oblinind o vic
torie de prestigiu în fața unui 
boxer de valoare. Lăsînd tracul 
în... vestiar, Pop a pornit încă 
din primele secunde la atac și 
nenumărate d recte de dreapta 
l-au zdruncinat în cîteva rîn- 
duri pe boxerul german. Supus 
unui asemenea „tir“. Fre;stadt a 
fost obligat să se odihnească 8 
secunde la podea încă în prima 
repriză. Minutul 2 al ultimei re
prize îl găsește pe Freistadt 
din nou la nodea și victoria este 
acordată în unan mutate boxeru
lui romîn. Frumos debut! Com
bativitatea lui D. Răgălie n-a 
fost suficientă pentru a-i putea 
aduce victoria. El a fost învins 
la puncte de tehnicianul G. Geis
ler. La „pană", P. Vanea a ciș- 
tigat prin neprezentarea lu; M 
Meess. Un meci confuz presă
rat cu multe neregula r'tăți — 
în special din partea boxerului 
german (tolerate de arbitrul 
Mailik) au furnizat ..semiușorii" 
N. Moldovan și W. Schmidt 
Victoria a fost atribuită lui Mol
dovan.

în cel mai frumos meci al 
reuniunii, I. Mihalic (din nou 
la valoarea sa) a obținut o ca
tegorică victorie asupra lui G.

gimnastică, 
și tir.

P V.
TINERI INDE

RAIONULUI 
OLTENIȚA

Zeci de tinere și tineri din 
raionul Oltenița s-au întrecut

PESTE 700
FINALA

DUPĂ FINALELE ȘCOLARE ALE SPARTACHIADEI REPUBLICANE

Cuvintul specialiștilor
Finalele celei de-a XV-a ediții 
campionatelor școlare au prile- 
it cele mai disputate și mai 
teresante întreceri din istoria 
:estei competiții. Și nu numai 
;ît. Nivelul calitativ a fost în 
od evident superior celui înre- 
strat în edițiile precedente, 
îiar la acele sporturi la care 
mdițiile de desfășurare nu au 
st din eele mai prielnice, din 
uza ploii. La reușita deplină 
finalelor au contribuit deopo- 

,'vă participarea masivă și vă
roasă, pregătirea bună a fine
lor concurenți, arbitrajele com
itente (au fost prezenți la toa- 
sporturile arbitri de primă ca- 

gorie și internaționali) și, în 
eneral, ’ organizarea bine pusă 

punct a competiției.
Vom da acum cuvîntul cîtorva 

articipanți și tehnicieni, care au 
■mărit finalele.

Prof. GH. MOGA, metodist 
pentru educație fizică in cadrul 
Secțiunii de ipvățămint-reg. Su
ceava : „Orgapizarea a fost fără 
reproș. Ce păcat însă că timpul 
ploios a jucat o festă atleților I 
Dar, în ciuda acestui handicap, 
multe din rezultate sînt valo
roase și în această privință men
ționez pe cele obținute de Ga
briela Rădulescu, Gheorghe Cos- 
tache, George Luchian, Iancu 
Orghidan, Andrei Deac. Mă 
bucur că și din rîndul elevilor 
suceveni s-au impus trei ele
mente : Elena Fodor, Rodica Os- 
triceanu si Ștefania Pînzaru".

Prof. ’ TR. PREDEȚEANU 
(S.AL nr. 22 Buc.), director de 
concurs la finalele de gimnas
tică: „Incontestabil că a fost 
«ea mai valoroasă ediție a fina-

La startul întrecerii vor fi prezenți 
cei mai valoroși rutieri

A
Scânteii" suscită un interes de
osebit în rîndul cicliștilor și al 
iubitorilor sportului cu pedale. 
Faptul că la start vor fi pre
zenți cei mai valoroși rutieri din 
țara noastră și cîțiva invitați de 
peste hotare constituie o garan-

XVlI-a ediție a „Cursei

„Cupei R. P. R.
Semifinalele acestei importante 

competiții se vor disputa dumi
nică 12 iulie pe terenuri neutre: 
Ia Pitești : STEAUA — C.S.M. 
SIBIU ; la Constanța : DIN AMO 
BUCUREȘTI — CRIȘUL ORA
DEA.

Jocurile vor începe la ora 
17,15 pentru a face Ioc even
tualelor prelungiri.

va
Cursa

ție a succesului de care se 
bucura și în acest an ~ 
Scânteii*.

• Pe lista incitaților se află 
cicliștii din lotul republican care 
a participat la „Cursa Păcii44 
(Constantin Dumitrescu, Gabriel 
Moicearvu, Ion Stoica, Ion Ar- 
deleanu, Walter Ziegler și Lu
dovic Zanoni), cei din lotul o- 
1 implic (Ion Cosma, Gh. Bădără, 
Emil Rusu, Constantin Ciocan, 
Gh. Moldoveanu, N. Ciumeti, 
Gh. Suciu, Fr. Gera), precum și 
alți cicliști fruntași din cluburile 
sportive bucureștene și provin
ciale. De asemenea, este proba
bil că la start vor fi prezenți 
și trei rutieri din R. S. Ceho
slovacă.

• Itinerarului anunțat în zia
rul nostru de marți îi adăugăm 
astăzi kilometrajul etapelor : I— 
144 
190 
150 
115

km, II — 165 km, III — 
km, IV — 170 km, V — 
km, VI — 165 km, VII — 
km.

(Continuare in pag. a 2-a)

O „secvență" dm „filmul" finalelor școlare: start in proba de 60 m plat junioare II
Foto: T. Roibu

MIHAI TRANCA

(Continuare in pag. a 4-a)

TURNEUL INTERNAȚIONAL FEMININ 
DE FLORETĂ DE LA CONSTANȚA 

în zilele de 25 și 26 iulie, Sala sporturilor din Constanța 
va găzdui un important turneu internațional de ser mă, la ca’e 
vor participa reprezentativele olimpice' de floretă feminină ale 
R. P. Romîne, Franței, Italiei și R. P. Ungare. La acest 
turneu a fost invitată și echipa olimpică a U.R.S.S. care 
urmează să confirme participarea.
TINERII CAIACIȘTI ȘI

ÎN R. D.
CANOIȘTI CONCUREAZĂ
GERMANĂ

La sfîrșitul săptămînii, un 
lot de cai aci ști și canoiști 
romîni vor participa la con-

cursul internațional care se 
va disputa în R.D. Germană.

FINALA FAZEI A II-a A
REPUBLICANE

SPARTACHIADEI
LA BOX
avea loc în „potcoava1Astă-seara, de la ora 18.30, va 

stadionului Ciulești finala fazei a doua a Spartachiadei repu
blicane la box. Se vor disputa, cu acest prilej, 14 meciuri 
de juniori și 10 de seniori.

AZI, JOC DE RUGBI PE STADIONUL
TINERETULUI

Astăzi., de la ora 18,00, pe 
stadionul Tineretului IV, se 
dispută jocul de rugbi CSS 
București-Progresul, care se 
va desfășura după noile in
terpretări ale regulamentului

de joc. Arbitrii bucureșteni 
sînt invitați să urmărească a- 
ceastă partidă pentru că me
ciurile din returul campio
natului se vor disputa după 
noile modificări.

SPORTIVA



întrecerile etapei a Il-a 
a Spartachiadei republicane

(Urmare din pag. 1) 

fi supuși unei atente pregătiri, 
vor obfine rezultate bune în viitor.

Concursurile finale ale fazei raio
nale s-au desfășurat concomitent, la 
toate disciplinele, pe mai multe baze 
sportive din Oltenița. Astfel, în timp 
ce pe pista stadionului S.N.O. aveau 
ioc întrecerile de atletism, pe terenul 
de vo-lei își disputau întîietatea, sistem 
eliminatoriu, șase echipe. In finală au 
ajuns Tractorul Budești și S.N. Olte
nița. A învins prima formație. In altă 
parte a orașului, pe un teren _ situat 
în Parcul pionierilor, patru echipe fe
minine și șase masculine ofereau me
ciuri spectaculoase numeroșilor ama
tori de handbal în 7, în timp ce ci
cliștii rulau pe șoseaua ce duce spre 
Ulmeni, iar clubul S.N.O. găzduia dis
putele jucătorilor de tenis de masă.

Tinerii calificați în etapa a Il-a a 
Spartachiadei republicane, în număr 
de 742, s-au întrecut la 11 ramuri 
sportive.

IR. I.

CONCURSURI DE MINTUIALA 
LA BI READ

Duminică au avut loc |>e stadionul 
"Tineretului și la terenul sportiv Voința

din Bîrlad întrecerile etapei raionale 
a Spartachiadei republicane. Trebuie 
să arătăm, de la început, că membrii 
consiliului raional UCFS nu s-au pre
ocupat de buna organizare a con
cursurilor. Anunțată pentru ora 9, dis
puta sportivilor a început abia la 11,15 
datorită faptului că sportivii din co
munele Murgeni, Puiești, Găgești au 
venit cu întirziere. Marcajul pistei de 
atletism a fost neregulamentar și in
complet. De pildă, nu s-a marcat di
ferența dintre culoarul 1 și celelalte 
culoare. Marcajul s-a făcut cu... pasul, 
înainte de începerea probelor. Au lip
sit și unele materiale sportive. Fetele 
au aruncat cu discul cu care au con
curat și băieții. Pe de altă parte, nu 
toți concurenții erau calificați pentru 
etapa raională, o bună parte dintre 
ei fiind aduși la întîmplare. La unele 
probe (800 m fete, 1500 m băieți) s-a 
prezentat cîte un singur concurent, iar 
la 5000 m... nici unul, O serie de spor
tivi au apărut pe teren în ținută ne
regulamentară. Unii dintre atleți au 
alergat în bocanci de fotbal, iar tînăra 
Dorina Stratulat, a concurat în ținută 
de stradă.

Comentariile sînt de prisos...

S. EL1ADE — coresp.

Cuvintul specialiștilor
(Urmare din pag. 1)

lelor. Gimnaștii — băieți și fete — au 
lucrat cu multă acurateța, au avut o 
ținută la nivelul categoriilor superioare, 
cu toate că gradul de dificultate al 
exercițiilor a fost mai ridicat ca altă 
dată. Remarc, în special, echipele din 
Lugoj, București (S.M. nr. 7 -—clasată 
pe locul II în urma recalculării rezulta
telor— n.n.) și Craiova la fete, Bucu
rești, Rm. Vîlcea si Ploiești, la băieți".

L. GRIGORESCU, secretar general 
ol F.R. Handbal: „Am urmărit și în 
alti ani turnee finale de handbal șco
lar, dar ediția de amil acesta mi s-a 
părut mai echilibrată ca raport-de for
țe, cu echipe omogene, și mai bună ca
litativ. Pentru federația noastră aceste 
finale au o deosebită semnificație. Pre
zența unor echipe care reprezintă cen
tre noi față de anul trecut dovedește că 
handbalul a devenit foarte popular și 
în alte părți, fiind practicat la un nivel 
calitativ apropiat de cel al centrelor 
consacrate. Remarc în această privința, 
în mod special, echipele feminine dir. 
Victoria și Bacău, și cele masculine din 
Buzău, Odorhei și Constanta. Elemen
tele remarcate — și au fost destule — 
au intrat în evidența federației".'

P. STROESCU, antrenor de notație 
la Ș.S.E.nr.l București: „In. ciuda 
ploii, tinerii înotători au reușit cîteva 
rezultate promițătoare. Finalele au în
semnat o trecere în revistă a tinerelor 
talente din masa elevilor, care consti
tuie — de fapt -— baza natației noastre. 
Nouă, antrenorilor, finalele ne-au dat 
prilejul să reținem o serie de elemente 
cu perspectivă. O surpriză plăcută : îno
tătorii din Galați și Ploiești".

Prof. L TACACI, antrenor federal la 
F.R.Volei: „In aceste finale s-a evi
dențiat un număr masiv de elemente 
talentate, care au dat jocurilor o notă 
de accentuată calitate. Am reținut, prin
tre altele, numele elevilor Mihai Tănă- 
sescu, Horia Trincă, Dan Rouă (Timi
șoara), FI. Gheju (București), Liliana 
Biola, Ana Comaroni (P. Neamț) și 
Maria Sanossi (M. Ciuc)“.

‘Prof. GFI. LAZARESCU, antrenor de 
baschet (Voința-București): „Echipe 
bine pregătite, multe elemente valoroa
se, jocuri echilibrate — iată ce au în
semnat finalele la baschet. Succesul 
lor mi-a adus aminte de.. . anonimatul 
în care se desfășoară multe din cam
pionatele de juniori. Și cum aceste for
mații de juniori sînt alcătuite în majo
ritate din elevi, fac o sugestie : campio
natul republican de juniori să fie dispu
tai de reprezentative de școli medii".

Prof. P. SÎBOTEANU (Grupul școlar 
prof, uzina de vagoane Arad): „între
cerea fotbaliștilor a fost echilibrată. 
Consider că echipele din Cărei, Medgi
dia și Arad au fost sensibil apropiate 
ca valoare și că dintre ele Ș.M. Cărei a 
fost mai bună și a meritat tiiiul de 
campioană. Arbitrajele — excelente".

.. . Numai cîteva păreri — succinte, 
dar extrem de grăitoare — despre ceea 
ce au fost finalele școlare 1964. (g. s. st)

mm™
După concursul dintre reprezentativele D. P. Domine și D. P. Ungare

UN REZULTAT CARE CONFIRMĂ...
Ne îngăduim să începem însemnă

rile pe marginea concursului de gim
nastică dintre reprezentativele mascu
line ale R. P. Romîne și R. P. Ungare 
cu o mică digresiune. Lucru necesar, 
după noi, pentru a înțelege atmosfera 
dinaintea acestea importante întreceri 
sportive.

Cu puțină vreme în urmă, la Buda
pesta, după concursul de gimnastică 
dintre selecționatele de tineret ale R.P. 
Romîne și R.P. Ungare cîștigat de spor
tivii noștri, specialiștii maghiari au so
cotit înfrînperea echipei lor drept un

diale) formația maghiară miza — pro
babil — pe un nou succes în fața unor 
parteneri, teoretic, mai puțin periculoși. 
Și totuși...

Gimnaștii țării noastre — și acesta 
este meritul lor principal — au con
curat însă ca o veritabilă ECHIPA, fără 
a ține seama de aureola cu care veneau 
la București oaspeții. In acest fel, ei 
au reușit să-și creeze un substanțial 
avantaj încă din prima zi a concursu
lui, de la exercițiile impuse, iar în con
tinuare au făcut totul pentru ca dife
rența să crească necontenit, ea ajun-
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noastre, Anton

cu mai multă preocupare pentru CĂLI 
TATE.

Ca urmare a acestei stări de lucruri 
'gimnaștii romîni și-au îmbunătățit sim 
țitor gradul de pregătire fizică generali 
și specifică, și-au sporit în același tim; 
bagajul procedeelor tehnice. Firește, s 
poate realiza și mai mult. Nu este Ins; 
de neglijat faptul că — pentru a dou; 
oară cu ocazia acestui concurs — < 
parte dintre gimnaștii noștri fruntaș 
și-au îndeplinit normele olimpice. Ești 
vorba de Anton Cadar (clasat pe locu 
I la individual compus), Frederic O 
rendi și Alexandru Silaghi. Mențiun 
și pentru ceilalți gimnaști din echipi 
care au reușit să se mobilizeze și st 
contribuie la această frumoasă victorie 
Progresul valoric al componenților lo 
tutui masculin de gimnastică se faci 
deci simțit. Doar pentru Miclăuș ma 
există unele rezerve; ni le provoaci 
„restanța" sa la bară fixă. Nu încapi 
îndoială că dacă va munci cu perseve 
rentă sporită și el va reuși să se ridici 
la nivelul celor mai buni.

In activitatea gimnaștilor noștri frum 
tași s-a produs — așadar — revirimen
tul mult așteptat. La realizarea lui, tir 
mare merit îl au și antrenorii lotului 
profesorii Costache Gheorghiu, Nicolai 
Vieru și Francisc Cocîș, oameni care 
muncesc nu numai cu pricepere, ci ș 
cu foarte multă pasiune.

Dar, această nouă și cea mai impor
tantă victorie pe agenda întrecerilor in
ternaționale ale anului 1964 n-am vres 
să însemne pentru gimnaștii noștr: 
fruntași un prilej de înfumurare. Dim
potrivă, așteptăm de la ei să muncea
scă cu aceeași stăruință și conștiincio
zitate pentru a dobîndi noi rezultate de 
prestigiu.

TIBERIU STAMA

Un „sttnd" la inele de nota 10. Execută reprezentantul țării 
Cadar, clasat pe locul 1 la individual compus

Foto: 
gînd în final pînă la 
prezentativa R. P. Romîne a realizat 
astfel o victorie de prestigiu, meritata, 
în condițiile unui arbitraj neutru 
(Augustin Hruby — R.S. Cehoslovacă 
si Vasil Radulov — R.P. Bulgaria).

Ce dovedește acest rezultat ? 
înainte de toate că gimnaștii romîni 

confirmă ultimele succese, cele dobîn- 
dite în special în acest an, în țară (cu 
R.S.S. Armeană), peste hotare (cu R.S. 
Cehoslovacă II și R.P. Ungară ÎI) sau 
la „internaționalele" desfășurate cu pu
țin timp în urmă la Constanța. Rezulta
tele —• în ansamblu — arată totodată 
că în lotul masculin de gimnasfică al 
țării noastre se muncește ceva mai 
bine, cu mai mult simț de răspundere,

accident, anticipînd totodată victoria 
tn apropiata confruntare dintre forma
țiile de seniori ale celor două țări. 
Creditată cu o răsunătoare victorie a- 
supra echipei R. S. Cehoslovace (cla
sată pe locul III la campionatele mon-

P. Romoșan
6,35 puncte. Re- înotătorii

Em. Volcu și T. Serbau 
au concurat la Belgrad

Electronica București-campioană a țării
BACĂU 8 (prin telefon). — Ulti

mele trei runde ale turneului final 
pentru desemnarea echipei •campioane 
de șah a țării au oferit întîlniri dîrz 
disputate. La capătul lor, primul loc 
a rămas în posesia Electronicii Bucu
rești, care cucerește astfel pentru pri
ma oară titlul.

Rezultate tehnice : Petrolul—-Progre
sul 3^—^12-» Electronica—Știința Tim. 
372—Cons truc torul—Crișul 4—2, 
Spartae—Știința Buc. 3—3 (runda 5); 
Constructorul—Petrolul 2V2—Pro
gresul—Electronica 3—3, Știința Tim.

—Spartae 
172-4'A 
struetorul
V/:-3'/2,

A luat sfîrșit concursul 
de natație desfășurat la 
bazin de 50 m. La întreceri au partici
pat înotători din Austria, Bulgaria. 
Cehoslovacia, Italia, Iugoslavia, Romî- 
nia și Ungaria.

Reprezentanții noștri Emil Voicu și 
Tiberiu Șerban aa obținut următoarele 
rezultate : Emil Voicu — 4:48,0 Ia 400 
m liber (locul 3) și 1 :00,4 la 100 m 
liber (locul 6), iar Tiberiu Șerban — 
1:08,6 la 100 m spate (locul 6).

inte rnațional 
Belgrad în

2—4, Crișul—Știinja Buc. 
(runda 6); Eleotronica-Con-

3—3, Spartae—Progresul
Știința Bnc.—Știința Tim.

2-—4, Petrolul—Crișul 3!/2—21/2 (runda 
7).

Clasament ; 1. Electronica 26l/2 p. 2. 
Spartae 24‘/2 p. 3. Progresai 23 V2 p. 
4. Constructorul 23 p. 5. Știința Bucu
rești 22i/z P- 6. Știința Timișoara 21 p. 
7. Petrolul 19 p. 8. Crișul 8 p.

ILIE IANCU și GH. DALBAN 
coresp.

SPORT
TELE

Telespectatorii au vizionat și în 
săptămîna precedentă un program 
variat. Secvențe filmate în condi- 
țiuni destul de bune și cîteva 
transmisii directe, dintre care unele 
deosebit de reușite. Printre aces
tea, transmisia de la concursul 
internațional de ciclism. întrece
rile de pe velodrom- au fost re
date mult mai cursiv ca în trecu
tul apropiat .în special cursele de 
viteză, unde lupta pentru victorie 
se consumă pe parcursul cîtorva 
secunde, lucru care necesită, în 
mod obligatoriu, o regie de emisie 
de o precizie... electronică. Iosif 
Bîta a reușit să îmbine într-un tot 
aproape fără cusur secvențele a- 
tacului dezlănțuit după perioada 
de tatonare, cu cele ale aprigei 
încleștări din preajma liniei de 
sosire. Și o excepție de la regulă : 
felul în care au fost redate cursele 
de urmărire, pe care — din pă
cate — telespectatorii nu le-au 
putut... urmări în cele mai bune 
condiții. Datorită amplasării pe un 
plan prea apropiat de pistă, ca
merele de luat vederi n-au reușit,

în pofida strădaniei vizibile a ope
ratorilor, să surprindă o imagine 
de ansamblu a acestui gen de a- 
lergări. Consecința : telespectatorii 
n-au avut nici un moment senzația 
că asistă ia o luptă, fiecare echi
pă opărind pe micul ecran în plin 
efort, dar disparat. Comentariul,

foarte colo-rat de altfel, o reușit 
să sugereze totuși ceea ce nu se 
putea vedea : urmărirea.

Poate că unii telespectatori au 
renunțat duminică după-amiază — 
în favoarea unei ore de somn — 
la obișnuita „legătură cu stadio
nul". Cuplajul fotbalistic nu pre
zenta, aprioric, un punct de inte
res palpabil. Echipa campioană

venea pentru formalitatea „turu
lui" de onoare, iar celelalte trei 
pentru a semna în condica de pre
zență a celei de a 26-a și ultime 
etape a campionatului. Nimeni 
n-avea de cîștigat, nimeni de pier
dut. Au pierdut, totuși, telespec
tatorii lipsă la apel : trei reprize 
de fotbal autentic cu potop de go
luri, pasionantul meci prin... cores
pondență Pavlovici — Frățilă și 
cîte altele, care țin de farmecul 
mereu proaspăt al celui mai popu
lar dintre sporturi. Noroc de com
pensația anticipată servită vineri 
seara : transmisia din sala „Di
namo" : „Ore de antrenament". 
Au fost savurate timp de 40 de 
minute momente caracteristice din 
munca stăruitoare și plină de 
răspundere pe care o duc antre
norii de acolo cu miile de copii 
dornici să pășească cu dreptul pe 
drumul măiestriei sportive. Și, desi
gur, din ceea ce s-a putut vedea, 
nu puțini dintre ei vor urca la 
vremea potrivită podiumul victo
riei...

L. ROȘIANU

Oficiul Național de turism „Carpați"
anunță pentru lunile august și septembrie un bogat si interesant 
PROGRAM DE EXCURSII IN U.R S.S., REPUBLICA DEMO
CRATA GERMANĂ, REPUBLICA POPULARĂ UNGARĂ, RE
PUBLICA SOCIALISTĂ CEHOSLOVACĂ ȘI REPUBLICA 
POPULARA POLONA.

Se primesc înscrieri și pentru cură-tratament la Karlovi-Vary 
și vacanțe pe litoralul Republicii Populare Bulgaria.

Excursiile se fac cu trenul, avionul, autocare și autoturisme 
proprii, pe itinerarii noi, deosebit de atrăgătoare.

INFORMAȚII ȘI ÎNSCRIERI LA AGENȚIILE ȘI FILIA
LELE O.N.T. „CARPAȚI" DIN ÎNTREAGA ȚARA.

W G

Turiști! Rețineți o informație utilă:
Pe șoseaua București - Brașov, la km 102 cooperația de 

consum deschide :

„BRASERIA BREAZA" unitate nouă, modern amenajată, 
deservită de personal cu calificare superioară.

>5 Zilnic
$ pește, pui
>) turi alese.

se pot servi specialități de grătar, preparate de 7 
la frigare, produse de cofetârie-patiserie, bău- $ 

$
i;,
£ Seara

Rețineți deci BRASERIA BREAZA, șoseaua București - 7 
Brașov km 102. 7

orchestră de muzică ușoară - dans.



RAPID-
eren : stadionul Republicii, 
impui: foarte frumos, 
pectafori : 25.000.
rbitru : Guruz Hakki — Turcia.
r Turneul balcanic intercluburi la 
al, s-au întllnit ieri în jocul-iur 
seria a Il-a, echipa Rapid și echipa 
rară Levski Sofia. Meciul suscita 
deosebit interes. Motivul ? Evoluau 
-o competiție oficială importantă 
id București, revelația returului 
pionatului nostru și Levski Sofia, 
unoscufă echipă bulgară care prac- 

un fotbal atletic, tehnic și foarte 
ace și în a cărei garnitură erau 
:enți cunoscuții internaționali As- 
uhov, Vuțov, lliev, Abagiev, Sokolov 
ordanov.

fost oare răsplătit cum trebuie a- 
interes al iubitorilor fotbalului ? 

poate da — în general — un răs- 
s afirmativ. Dar nu în ceea ce 
'este jocul în ansamblu, ci pentru 
iltatul obținut de echipa noastră. 
Iiiar din primul moment Rapid ata- 
în trombă, punînd la încercare pe 
tarul bulgar Alexandrov. Tn minu- 
6, la o șarjă a rapidiștilor, Năstu- 

:u centrează dintr-o poziție dificilă 
alei cu poarta la Ionescu care, sin- 
-singurel cu portarul, luftează, pier- 
1 astfel o excelentă ocazie de a des- 
le scorul. Focul de paie giuleștean 
stins însă repede. Se intră într-un 

1 lent de joc, mingea este pasată 
i mult la mijlocul terenului, abundă 
șelile de o parte și de alta. Pen- 
o mai mare siguranță în apărare, 

ipa oaspe își dublează stoperul ju
ft cu cinci oameni pe linia de fund, 
timp ce fotbaliștii de la Rapid, în 
cial Ionescu, Năsturescu și Dumitriu 
preferă un joc individual. Abia în 
îutul 32 Rapid încearcă să se scu- 
e de amorțeala în care căzuse și 
■jpunde o acțiune periculoasă la 
rta lui Alexandrov. Un „triunghi" 
.mitriu II, Ionescu, Năsturescu îl 
ie în poziție bună de șut pe 
mitriu it, care preferă însă să trea- 
mingea lui Năsturescu. Ultimul, nea- 
t, nu urmărește și acțiunea se risi- 
;te. Jocul prestat de rapidiști în 
iriza întîi nu a satisfăcut și. pe 
îă dreptate, spectatorii i-au apos
tat.
’artea a doua a meciului începe tot 
nota jocului din prima repriză. Oas- 
ii,_ sperînd să scoată un meci nul, 
rag acum pe linia de fund 6 jucă- 
1, păstrînd ca vîrf de atac doar pe 
paruhov, uneori prea mult înaintat 
dispozitivul feroviar. Rapidiștii prac- 

1 un joc încrlclt, cu pase la adver- 
și pe sus, ceea ce favori- 

iză pe bulgari, jucători înalți, bine 
ați fizic. De asemenea, Codreanu 
Jeră m'aî întotdeauna să șuteze la 
artă în diverse situații care nu folo- 
iu echipei, Dumitriu II și Ionescu 
d-îbleze la Infinit, iar restul echipei 
\>afce care cum poate. Spectatorii 
nulțumiți cer fotbaliștilor giuleșteni 
joace fotbal. N-am putea spune pre- 

ce i-a făcut pe rapidiști să trea- 
la fapte: apostrofările publicului, 

narat pe modul cum evoluau cefe- 
tii, timpul care se scurgea amenință-

La Tokio-prin Sportexpresul Olimpic!
iilnic se prezintă la Direcția ge- 
tală LOTO - PRONOSPORT pose- 
ii marilor premii de la SPORT- 
PRES OLIMPIC : CĂLĂTORIILE 

JOCURILE OLIMPICE DE LA 
•K1O ȘI AUTOTURISMELE.
?înă acum și-au anunțat succesul — 
tigarea unui voiaj în Japonia la 
rile întreceri olimpice — unnă- 

■ii par ti-cipanți: ELENA STOE-
1SCU din București, NIC0LAE 
iCU din corn. Uești, regiunea Bucu- 
ti, ION BĂLAN din București, 
C0LAE BRĂDESCU din Bucu- 
;ti, GRIGORE POP, din comuna 
scruei, regiunea Cluj.
Iată și pe câștigătorii — anunțați 
îă în prezent — de AUTOTURIS- 
E: CONSTANTIN BANABIC,
UG0RE BORȘ, ION POPA, GHE0R- 
IE OPREA, toți din București.
Cum se vede, primii care au pre- 
ntat biletele câștigătoare sînt, în 
ijoritate, participanți din Bucu- 
ști. Pentru zilele următoare este 
teptată sosirea premiaților din ee- 
ialte orașe ale țării.
Pe lingă premiile în obiecte, 
’0RTEXPRESUL OLIMPIC a atri- 
lit și zeci de mii de premii în 
ni. Plata acestor premii a început 

> la 6 iulie și încasarea lor se face 
la simpla prezentare a biletelor 

tigătoare — prin casele raionale 
. agențiile CEC din mediul urban și 
ral. Plata premiilor în bani la 
’ORTEXPRES OLIMPIC pre cam și 
imiterea sau depunerea biletelor 
știgătoare de premii în obiecte se 
ce pînă la 12 august a.c.
• Astăzi este ultima zi cînd mai 

uteți cumpăra biletele LOTO CEN-

LEVSKI 2-0 (0-0)
ior în dauna formației noastre sau 
poate altceva. Din minutul 65 făcîn- 
du-și parcă autocritică, echipa Rapid 
începe să se pună pe picioare, să păs
treze mai mult mingea și să acționeze 
prin „pistonul" Dumitriu II — Ionescu, 
mult mai eficace. In minutul 66 Du
mitriu II îl driblează pe Vuțov, trecînd 
mingea luf Codreanu, care trebuia nu
mai să o împingă în plasă. Prost ins
pirat — ca de altfel în toată partida 
— el preferă să șuteze puternic... ală
turi de poartă 1 A fost o ocazie mare 
a rapidiștilor. în min. 70 apărarea 
oaspe cedează. Năsturescu primește 
mingea printre Vuțov și Ivanov, intră 
în careu și dîntr-un unghi dificil tri
mite la Dumitriu II care lasă sa curgă 
mingea la Georgescu. Acesta venit din 
urmă șutează puternic și plasat, fă- 
cînd intervenția lui Alexandrov inutilă : 
Rapid — Levski 1—0. Din acest mo
ment fotbaliștii Rapidului joacă într-a- 
devăr fotbal. Halfia alimentează înain
tarea mult mai bine, combinațiile reu
șesc pe deplin, mai ales cele de pe 
partea lui Năsturescu. Este de remar
cat și faptul că se imprimă un ritm 
de joc foarte rapid, că se șutează mult 
mai frecvent și mai precis la poarta 
oaspeților. In min. 72, la o acțiune 
Năsturescu — Dumitriu II — Ionescu, 
acesta din urmă — deși toată apăra
rea este la pămînt — în loc să paseze, 
șutează puternic, dar din nou peste 
poartă. Alte două ocazii sînt ratate 
de același jucător în minutele 76 și 78. 
Rapidul atacă dezlănțuit dorind să ri
dice scorul. La o incursiune rapidistă 
pe partea lui Codreanu mingea ajunge 
la Dumitriu II. Singur în fața porții 
acesta este oprit nejustificat în ultimul 
moment pe motiv de ofsaid de către 
arbitrul Hakki. Este minutul 80. în
cercările bulgarilor de a stăvili atacu
rile rapidiste și de a pune în atac pe 
Asparuhov și Borisov sînt lichidate de 
apărarea rapidistă, care ieri a jucat 
fără greș și care a trimis multe mingi 
în adîncime și utile înaintării, contri
buind astfel îa menținerea presiunii 
la poarta echipei Levski.

în min. 85 Codreanu este pus în 
cursă și ajungînd în apropierea careu
lui de’ 16 m trimite mingea lui Du
mitriu II. Acesta driblează pe Sravkov 
și Vuțov, ajunge pe linia de tușă a 
porții, se întoarce cit fața spre cen
trul terenului și cu piciorul drept trimite, 
cu efect, la semiînălțime, mingea di
rect în plasa porții lui Alexandrov. A 
fost o fază excepțională și o lovitură 
la poartă cum rar se poate vedea. 
Nu trece un minut și Ionescu, scăpat 
în adîncime, intră în dispozitivul a- 
părării bulgare, unde este trîntit la 
pămînt de către portar. Arbitrul Hakki 
dictează penalti. 11 ratează Dumitriu II, 
cu .aceeași... măiestrie cu care- a înscris 
golul doi.

In partea a doua a meciului, din 
min. 70 s-a jucat fotbal. Rapid s-a rea
bilitat în mare măsură, recîștigîndu-și 
simpatiile pe care le-a pierdut la în
ceput. Scorul putea fi și mai mare da
că jucătorii echipei Rapid ar fi finali
zat acțiunile frumoase pe care le-au 
avut la poarta bulgară, dacă jucătorii

TRAL pentru tragerea de mîine 10 
iulie. La LOTO CENTRAL se atri
buie săptămînal cîștiguri de ridicată 
valoare prin utilizarea tuturor moda
lităților de participare: bilete simple, 
bilete multiple, bilete multiple-sfert.» 
bilete-abonament etc.

PRONOEXPRES

în urma tragerii Pronoexpres din 
zr.ua de 8 iulie 1964, au fost extrase 
din urnă următoarele numere :

40, 12, 45, 5, 35, 42
Numere de rezervă : 22, 11.
Fond de premii : 429.699 lei.
Cîștigătornl premiului suplimentar 

de 25.000 lei atribuit la categoria a 
11-a de Ia concursul Pronoexpres din 
1 iulie este CRISCA ION din SIBIU.

Premiile ÎNTREGI și SFERTURI 
de la tragerea Loto-Central din 3 iulie 
1964 :

Premiul suplimentar II: 3 a 3.855 lei 
și 1 de 963 lei; Categoria I: 5 a 12.529 
lei și 2 a 3.132 lei; Categoria a Il-a: 
15 a 3.724 lei și 14 a 931 Iei; Catego
ria a IH-a: 28 a 1.849 lei și 37 a 
462 lei; Categoria a IV-a: 42 a 1.163 
Iei și 69 a 290 Iei; Categoria a V-a: 
79 a 706 lei și 74 a 176 lei; Categoria 
a Vl-a: 127 a 427 lei și 137 a 106 
lei; Categoria a Vll-a: 89 a 573 lei 
și 125 a 143 lei; Categoria a VIII-a: 
146 a 348 lei și 208 a 87 lei.

Report pentru premiul suplimentar 
I de la concursul următor: 62.645 lei.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport. 

giuleșteni ar fi fost mai atenți șt mai 
serioși în această partidă oficială. 
Oaspeții nu s-au prezentat la nivelul 
cărții lor de vizită. Asparuhov a jucat 
șters, iar ceilalți jucători la un nivel 
mediocru. La replica dată de Levski, 
Rapid avea posibilitatea să înscrie mai 
multe goluri. Iată formațiile conduse 
cu competență de arbitrul turc Guruz 
Hakki.

RAPID : Andrei — Lupescu, Motroc, 
Coe Dan, Greavu — Dinu (min. 37 
Jamaischi), Georgescu — Năsturescu, 
Dumitriu II, Ionescu, Codreanu.

LEVSKI : Alexandrov — Sravkov, 
Vuțov, Botev, Ivanov — Slatkov, lliev 
— Abagiev (min. 37 Borisov), Iorda- 
ncv (min. 71 Sokolov), Asparuhov. 
Kostov.

V. GRĂDINARU

In urma jocului disputat ieri, clas:a-
meniul seriei a 11-a a Turneului ba 1-
canic se prezintă astfel:

1. Rapid 4 2 2 0 6:1 6
2. Dinamo Tirana 5 1 3 1 5:4 5
3. Beșiktaș 5 1 2 2 2:6 4
4. Levski 4 0 3 1 3:5 3

Echipa din Sofia a mai susținut, 
între timp, un meci: cu Beșiktaș Istan
bul. Rezultatul: 1-1.

Iată faza din care s-a marcat al doilea gol al C.S.M.S.-ului: Matei va 
șuta în Ion Vasile și apoi va relua în gol fără ca cei patru apărători arădeni 

să poată interveni
Foto : D. Dumitru

Știința Timișoara a învins cu 1-0 la Galați, dar...
GALAȚI 7 (prin telefon). — în dupâ- 

amiaza aceasta de vară, aici, pe stadio
nul din Țiglina, am fost martorii unei 
întîlniri unice în felul ei : cele două 
echipe jucau ultimele minute în cate
goria A. Cînd arbitrul Petre Sotir din 
Mediaș a fluierat sfîrșitul partidei, ca
riera în „A" a Științei Timișoara și a 
Siderurgistului era teoretic și practic în
cheiată (cel puțin pînă în toamna anu
lui viitor). Deci, în sezonul care urmea
ză. din clasamentul care stabilește ierar
hia valorilor celor mai bune echipe ale 
țării, denumirile formațiilor amintite 
vor lipsi, iar cronicarii și crainicii spor
tivi vor lua trenul sau avionul spre 
Baia Mare și Craiova, „moștenitoarele" 
celor care pleacă.

Partida dintre Siderurgistui și Știința 
Timișoara a fost atractivă doar pînă în 
minutul 46, cind prin intermediul „tran- 
zistorilor- a devenit cunoscut rezultatul 
primei reprize a întîlnirii de la Iași. 
Atunci ea și-a pierdut orice fel de sens 
(referindu-ne la duelul Știința — CSMS). 
Studenții și-au dat seama, pe concret, 
că vremea „minunilor” a trecut chiar și 
în fotbal. Jocul, care în primele 45 de 
minute mai produsese cîteva „mici dra
me" în fața porților celor două formații 
(și mai ales la buturile apărate de Petre 
Popa — Tim.), s-a „subțiat" chiar și in 
ceea ce privește pasiunea pentru cuceri
rea celor două puncte cu care este răs
plătit învingătorul. Și, dacă victorioasă 
a fost Știința, faptul se datorește intim 
plării că Mițaru —totdeauna cu o „mu
tare în minus" pînă atunci— s-a nime
rit să fie pe fază, în min. 75, cînd una 
dintre puținele combinații reușite ale 
oaspeților s-a încheiat în plasa porții 
lui Dinu Niculescu. Cum spuneam, Mi
țaru fiind acolo, a șutat necruțător, pla
sat și eficace. Era a doua și ultima oca
zie de gol a oaspeților și ea le-a adus 
victoria.

Gazdele, ca și în alte partide susținute 
pe teren propriu, au dominat o bună 
parte din timpul de joc, dar n-au reu 
șit să-și adjudece victoria, deoarece 
înaintașii au ratat ca de obicei nume
roasele ocazii create. Pătrașcu, Banu. 
R. Matei sau Military au avut prilejul 
să înscrie. însă fie câ au șutat defec
tuos, fie că portarul, timișorean le-a blo
cat acțiunile, astfel că eforturile lor 
și ale coechipierilor din liniile din spate 
nu s-au văzut încununate de succes.

Jocul n-a dat motive de satisfacție ce
lor 5,000 de spectatori prezenți în tri 
bune. Au abundat pasele la întîmplare, 
fazele încurcate, hărțuiala pe doi metri 
pătrați în scopul obținerii balonului, tri
mis apoi fără adresă.

Arbitrul Petic Sotir (Mediaș) a condus 
foarte bine următoarele formații :

Ieșenii au rămas în categoria A

C.S.M.S. — U. T.A. 5-1 (3-0)
Un stadion arhiplin, în care peste 

20.000 de moldoveni iubitori ai fotba
lului și suporteri înflăcărați ai C.S.M.S.- 
ului ari așteptat cu sufletul la gură 
semnalul de încenere, a găzduit jo
cul decisiv care lămurea situația re
trogradării.

Din primele secunde fotbaliștii din 
dealul Copouliui s-au năpustit în tere
nul textiliștilor cu 7—8 jucători. Așa 
a început meciul : 20 de minute de 
joc îndrăcit, desfășurat intr-un ritm 
sufocant, imprimat de gazde. Ieșenii 
s-au. instalat cu fundașii pe linia de 
centru și n-au mai dat pic de răgaz 
lextiliștilor. Un asemenea tempo, an 
început atît de neașteptat, nu le-a mai 
dat posibilitatea arădenilor să-și or
ganizeze jocul, să atace și ei. In ta
băra arădană totul se rezuma la apă
rare. Echipa C.S.M.S. a declanșat atac 
după atac, mai ales pe partea lui 
Matei și Pop, care colaborau de mi
nune. Arădenii au respins multe atacuri, 
dar în min. 7 Pop a șutat, Ion Vasile 
a respins și Voica, cu capul, a deschis 
scorul. Am creziut că acest gol va 
scoate pe U.T.A. din apărare. Dar n-a 
fost așa. Presiunea ieșeană continuă la 
fel de puternic și după numai trei 
minute Milea intră în careu, pasează 
lui Aflatei și acesta, după ce întîi trage 
în Ion Vasile, înscrie apoi din apro-

Siderurgistui Galați : NICULESCU — 
Tomescu, Dragomir, FLORESCU, Voicu 
— Gheorghe, GHERGHINA — BANU, 
Militaru (Daraban din min. .46), R. Matei 
PĂTRAȘCU.

Știința Timișoara ; P. POPA — SUR- 
DAN, Mihăilă, RĂCELESCU, Botescu — 
LERETER. Bîtlan — R. LAZĂR. M. 
Popa, MANOLACHE, Mițaru.

VALENTIN PĂUNESCU

HANDBAL

ACTUALITĂȚI
PREZENTE ROMÎNEȘTI PESTE 

HOTARE

Paralel ca competiția feminină 
„Trofeul Ta^majdan", desfășurată la 
Belgrad, a avut Ioc și un turneu in
ternațional masculin, la Zagreb, Ia 
care au participat reprezentativele 
R.S.F. Iugoslavia, R.S. Cehoslovace, 
R.P. Ungare și R.P. Polone. Trei 
din jocurile turneului au fost con
duse de arbitrul romîn P. Cîrligeanu. 
Calitatea arbitrajului prestat de acesta 
este subliniată de cronicarii de spe
cialitate : „Foarte bun“ — a scris 
„Vecerni list* din Zagreb, după par
tida R.S.F. Iugoslavia—R.P. Ungară; 
„...A condus meciul cu multă autori
tate și fără greșeală61 („Borha", după 
finala turneului R.S. Cehoslovacă— 
R.S.F. Iugoslavia).

„Trofeul Zagreb" a fost cucerit de 
echipa cehoslovacă, învingătoare în 
toate cele trei partide susținute : 
14—9 cu R.P. Polonă, 24—11 cu 
R.P. Ungară și 18—12 cu R.S.F. 
Iugoslavia. Pe locul II: R.S.F. Iugo
slavia (20—15 cu R.P. Ungară și 
29—11 cu R.P. Polonă), iar pe lo
cul III — R.P. Ungară (28—15 cu 
R.P. Polonă). „Jocurile au fost foarte 
frumoase, de un bun nivel tehnic, 
disputate intr-o notă corectă — ne-a 

piere. Au mai urmat 10 minute de joc 
în ritm vijelios, de „handbal în 7", 
și apoi lucrurile s-au calmat. Ieșenii au 
controlat și mai departe jocul. Halfii 
(în special Humă) și înaintașul Pop 
au acoperit tot mijlocul terenului, au 
construit atacuri cînd pe o parte cînd 
pe alta, încheiate aproape toate cu 
șuturi la poartă. In această perioadă 
U.T.A. are cîteva încercări ofensive, 
dar șuturile imprecise ale lui Țîrlea 
și Floruț nu pun în pericol poarta iui 
Constantinescu. A venit apoi min. 33, 
în care Czako II a trimis mingea în 
corner. Matei a bătut lung peste toți 
jucătorii aflați în careu pînă la De- 
leonu care de la 20 m a șutat fulge
rător: 3—0. Cînd se părea că lucrurile 
sînt lămurite, marchează Țîrlea în 
min. 58 și scorul devine 3—1. Din non 
o oarecare tensiune în tabăra ieșeană. 
O nouă pornire la atac și gazdele în
scriu de două ori. In min. 65 Vornicu 
din 11 m, la un henț comis de Bacoș 
în careu și Pop în min. 67,. după ce a 
driblat întreaga apărare arădeană.

C.S.M.S. a obținut o victorie meri
tată. Echipa a cîștigat duelul ...prin 
corespondență cu Știința Timișoara și a 
scăpat de retrogradare. Ieșenii au lup
tat cu multă ardoare, au desfășurat 
un joc bun, încheind fiecare acțiune 
cu șuturi la poartă.

O notă bună pentru sportivitatea cu 
care au evoluat cele două echipe.

Arbitrul C. Nițescu-Sibiu a condias 
bine următoarele formații:

C.S.M.S.: Constantinescu (Faur min. 
79) — V. Popescu, Moțoc, Vornicu, 
DELEANU — HUMĂ (Comănescu min. 
79), ȘTEFĂNESCU — Matei, POP, 
VOICA, Milea.

U.T.A.: Ion Vasile (Coman min 37) 
— Pecican, BACOȘ, Mețcaș, CZAKO 
II — Comisar, Chivu — Tomeș, Țîrlea, 
Floruț, Axente.

CONSTANTIN ALEXE

Clasament final
1. Dinamo Buc. 26 18 4 4 65:25 40
2. Rapid 26 15 3 8 50:36 33
3. Steaua 26 15 1 10 71:44 31
4. Progresul 26 11 5 10 40:45 27
5. Petrolul 26 11 4 11 28:19 26
6. Steagul roșu 26 9 8 9 32:32 26
7. Crișul 26 10 6 10 27:38 26
8. Farul 26 11 3 12 28:34 25
9. Știința Cluj 26 11 2 13 39:38 24

10. Dinamo Fit. 26 10 3 13 28:39 23
11. U.T.A. 26 9 5 12 32:46 23
12. C.S.M.S. 26 10 2 14 42:47 22
13. Știința Tim. 26 8 6 12 31:42 22
14. Siderurgistui 26 6 4 16 21:49 16

spus, la înapoierea sa în Capitală, 
arbitrul P. Cîrligeanu. Valoarea echi
pelor s-a ridicat la nivelul atins la 
ultimul campionat mondial. Loturile 
de jucători folosite au cuprins, în 
general, nume cunoscute în lumea 
handbalului6.

CONSFĂTUIREA ANTRENORILOR

De ieri a început la Poiana Bra
șov consfătuirea antrenorilor echipe
lor din prima categorie, la care se 
adaugă și antrenori de la alte echipe, in
vitați de federație. In această cons
fătuire vor fi dezbătute probleme cu 
caracter metodic pe marginea cam
pionatelor republicane și a campio
natului mondial

«CUPA ELIBERĂRII" LA ORADEA

Recent a luat sfîrșit la Oradea 
„Cupa Eliberării", la care au mat 
parte echipe masculine și feminine. 
Intr-o ultimă partidă feminină, I.T.O., 
a dispus de Voința cu 12—5 (4—2) 
și a ocupat primul loc în clasament, 
fiind urmată de Favorit și T.I.P.O. 
La băieți, clasamentul este următo
rul: 1. 1RTA; 2. Voința; 3. S.C.O. 
(I. Boitoș, coresp.),

zr.ua


Oaspeții despre marele concurs preolimpic 
de lupte de la București

După marele concurs de lupte libere 
și clasice de la București, ne-atn adre
sat cîtorva specialiști de peste hotare, 
solicitîndu-le părerea despre întreceri. 
Iată ce ne-au declarat oaspeții:

BAZIL FIKIORIS (Grecia) — mem
bru în biroul F.I.L.A.: „La turneul 
de la București, care au fost un adevă
rat campionat european, au participat 
luptători de valoare mondială. Apre
ciem efortul pe care l-a făcut țara 
dv. Sportivii romîni se pregătesc cu 
conștiinciozitate pentru Jocurile Olim
pice și acest lucru l-am văzut îndeosebi 
la luptători. De aceea, cred că la Bal
caniada de la Constanța, ei vor obține 
rezultate și mai bune. Vizitez pentru a 
patra oară Romtnia și de fiecare dată 
am fost impresionat de construcțiile 
din București. Aștept cu nerăbdare 
Jocurile balcanice de la Constanța, 
pentru a admira și litoralul, despre 
care am auzit lucruri minunate".

AL. KUTENKO — antrenorul echipei 
R.S.S. Bieloruse: „A fost un concurs 
interesant, la care au participat sportivi 
de valoare internațională. Remarc din
tre sportivii dv. pe Tăpălagă, Cernău. 
Geantă, Popescu, Tampa, Boia, Stingă, 
Plrvulescu, Cernea, Țăranu și Marti- 
ricscti^

O. SVENSON — conducătorul delega
ției norvegiene: „Am fost foarte curios 
să văd la lucru pe luptătorii romîni, des
pre care ani aflat in ultima vreme nu
mai lucruri bune. M-a impresionat în
deosebi forța și vitalitatea iul 1. Țăranu. 
după părerea mea candidat la medalia 
olimpică de aur. îmi pare rău că in 
acest an nu mai avem posibilitatea să 
fim alături de sportivii romîni in alt 
concurs. Dv. o să aveți Balcaniada, iar 
noi ne mai verificăm forțele in Jocurile 
Scandinave. Urez succes deplin sporti
vilor romîni in întrecerile de la Cons
tanța /"

Brașovul găzduiește un turneu 
internațional de baschet

TG. MUREȘ 8 (prin telefon). Con- 
tinuîndu-și turneul în țara noastră, re 
prezentativa de tineret a R. P. Chi
neze a evoluat marți seară la Tg. Mu
reș, unde a întîlnit selecționata locală. 
După o partidă viu disputată, baschet- 
baliștii chinezi au învins cu 67—63 
(40—35). Oaspeții au avut mai multa 
claritate în acțiuni și s-au dovedit mai 
preciși în aruncările la coș. Mureșenii 
au avut posibilitatea să învingă, dar 
nu au reușit din cauza numeroaselor 
ratări din ultimele minute. întrecerea, 
urmărită de peste 2000 de spectatori, 
a fost arbitrată de I. Deak și B. Koos- 
(V. ALBU-coresp.).

Selecționata de tineret a R. P. Chi
neze susține ultimele meciuri vineri,

R. P. Romînă (B) —
R. f. Germană: 12-8

(Urmare din pag. 1)

Dieter. Ritmului impetuos de luptă im
pus de Mihalic, Dieter nu i-a putut 
face față in special în ultima repriză 
cînd a fost depășit evident.

Numai lipsa de experiență l-a îm
piedicat pe Gh. Vlad să obțină o vic
torie de răsunet asupra medaliatului 
la campionatele europene de la Mos
cova — H. Dieter. In prima repriză, 
Vlad și-a trimis de două ori adversarul 
la podea și puțin a lipsit ca meciul 
să nu se termine atunci. Risipa de 
energie făcută de Vlad, ca și numeroa
sele lovituri recepționate ,,Ia ficat" 
l-au făcut să se resimtă mai apoi și 
să piardă la puncte.

H. Leov a fost declarat învins în 
fața lui P. Hogh, la capătul unui 
meci în care el a avut mereu iniția
tiva. In ultima repriză, în urma unui 
croșeu de stînga la cap, Hogh a fă
cut cunoștință cu podeaua. Decizia 
nedreptățește pe boxerul nostru.

La „mijlocie", Mihai Mariuțan a fă
cut un meci remarcabil în compania 
lui F. Schultz (locul 3 la „europene"). 
Tehnica superioară a lui Schultz și-a 
spus insă cuvintul și Mariuțan a fost 
învins la puncte. M. Nicolau, superior 
în toate cele trei reprize, l-a învins la 
puncte pe „semigreul" H. Arnecke.

V. Mariuțan, același component de 
bază al echipei noastre reprezentative, 
a reeditat victoria la puncte obținută 
cu două zile înainte la București în 
fata lui H. Brockheuse.

In încheiere, subliniem buna orga
nizare care a contribuit la succesul 
acestei competiții.

L.IVANOVICI — antrenorul lotului 
olimpic de lupte al R.S.F. Iugoslavia i 
„Un concurs de nivel foarte ridicat. In 
Romtnia s-au dezvoltat foarte mult in 
ultima vreme luptele libere. Rezultatele 
concursului ne determină ca la Balca
niada de la Constanța să prezentăm o 
altă garnitură decit cea cu care am 
participat la acest concurs. Consider că 
la Olimpiadă au șanse de a cuceri me
dalii I. Cernea, I. Țăranu, D. Plrvules
cu. N. Martinescu. V. Bularca, Gh. Po- 
povici, Al. Geantă, I. Popescu și Gh. 
Tăpălagă".

L. BALERIE —■ director tehnic în 
Federația franceză de lupte: „Con
cursul de la București a fost de nivel 
tehnic foarte ridicat, pentru că s-au 
prezentat luptători cu renume mondial. 
La unele categorii (70, 87, 97 kg) nici 
la J.O. numărul și valoarea concurenți- 
lor nu va fi depășită. Am apreciat evo
luția luptătorilor dv. de la «libere» și 
aceasta cu ații mai mult, cu cit în ur
mă cu cîțiva ani, acest sport făcea abia 
primii pași in Romînia, iar în prezent 
aveți posibilitatea să cuceriți medalii 
la Jocurile Olimpice. Mi-au plăcut toți 
luptătorii de la categoriile 52 și 63 kg 
la «libere», iar de la «clasice» 1. Ță
ranu și D. Plrvulescu. Nu pot încheia 
fără să spun citeva cuvinte și despre 
frumoasa dv. Capitală. Este un oraș 
odihnitor, cu străzi largi și cu multă, 
multă verdeață si Hori"..

M. VOROS — conducătorul delega
ției R.P. Ungare: „Organizarea con
cursului a fost excelentă, iar nivelul 
întrecerilor foarte ridicat. Sint mulțumit 
de rezultatele sportivilor maghiari, cu 
atlt mai mult, cu cit e vorba de aceiași 
luptători care vor merge și la Jocurile 
Olimpice. Am dezaprobat atitudinea lai 
Polyak (R.P.U.) și a lui Yaskari (Fin
landa) care au avut ieșiri nesportive".

Declarații luate de V. GODESCU 

sîmbătă și duminică la Brașov. Oas
peții vor participa la un turneu ală
turi de reprezentativele de seniori șl 
de juniori ale Romîniei și de selecțio
nata Brașovului. Programul turneului 
este următorul: vineri: Brașov — 
lotul de juniori; lotul de seniori —■ 
selecționata de tineret a R. P. Chineze; 
sîmbătă: lotul de seniori — Brașov, 
lotul de juniori — selecționata de ti
neret a R. P. Chineze; duminică: lo
tul de seniori — lotul de juniori, se
lecționata de tineret a R. P. Chineze 
— Brașov.

Conferința balcanică de lupte clasice și libere
La sediul Consiliului General al 

UCFS a aviut loo Conferința balcanică 
de lupte clasice și libere, la care au 
participat reprezentanții federațiilor 
de specialitate din R.P. Bulgaria, Gre
cia, R.S.F. Iugoslavia, Turcia și R, P. 
Romînă. Conferința a discutat probleme 
privind organizarea Balcaniadei din 
acest an de la Constanța, stabilirea lo
cului viitoarei Balcaniade și dezvolta
rea sportului luptelor în Balcani. La 
lucrări au fost prezenți Bazil Fikioris, 
secretarul permanent al Comisiei bal
canice de lupte, membra în biroul

SCHIORUL vest-german Willy Bogner a 
fost pus sub acuzație de către organele 
judiciare din cantonul Graubiinden (Elve
ția) pentru omor prin imprudență. Bogner 
este făcut responsabil de moartea logodni
cei sale, schioara Bărbi Hennberger, și a 
campionului american Bud Werner, care 
la 12 aprilie, in Val Saluver, au fost sur
prinși de o avalanșă în timpul turnării unui 
film. Willy Bogner era conducătorul echi
pei de schiori angajată pentru filmare și 
el n-a dat curs unor avertismente în legă
tură cu pericolul avalanșelor în perioada 
dezghețului,

CONGRESUL Federației internaționale a 
sportului universitar (F.I.S.U.), întrunit la 
Moscova, a stabilit ca Universiada de vară 
1965 să se desfășoare la Budapesta, între 
21—23 august. Cu același prilej s-a hotărît 
ca de la 31 decembrie 1964 Ia 6 ianuarie 
1965 să aibă loc, la Madrid, un turneu 
internațional universitar de handbal.

CUNOSCUTUL fotbalist Orvar Berg- 
mark a lost desemnat drept „cel mai 
bun fotbalist suedez din toate timpu
rile". Cu acest prilej i-a fost înmînată 
medalia de aur și o disiincție acordată 
de presa sportivă din Suedia.

LA 44 de ani,, boxerul american de cu
loare Ray Sugar Robinson este încă „în 
cursă" pentru un titlu de campion mon
dial. Robinson speră să cucerească cent tra 
de campion mondial la categoria mijlocie-

Tragerea Ta sorți a primului tur 
din „Cupa campionilor europeni" și „Cupa cupelor
• DINAMO BUCUREȘTI VA INTILNI PE CAMPIOANA MALTEI, SLIEMA WANDERERS
A CTȘTIGĂTOAREA „CUPEI R.P.R." VA SUSȚINE PRIMUL JOC CU FORMAȚIA DERRY CITY (IRLANDA DE NOR

Ieri, la Geneva, comisiile din cadrul 
U.E.F.A. au procedat la tragerea la 
sorți a meciurilor primului tur din 
„Ctipa campionilor europeni" și „Cupa 
cupelor".

In „Cupa campionilor europeni" au 
fost programate 15 întîlniri. Echipa 
Inter.nazionale Milano se califică direct 
în turul al doilea. CAMPIOANA R.P. 
ROMINE, DINAMO BUCUREȘTI, VA 
INTILNI IN PRIMUL TUR CAM
PIOANA MALTEI, SLIEMA WAN
DERERS. Primul joc al dinamoviștilor 
va avea loc în Malta. Iată Celelalte 
partide din primul tur : Benfica Lisa
bona (Portugalia) — Aris Bonnaweg 
(Luxemburg), Anderlecht (Belgia) — 
F. C. Bologna (Italia), Odense (Da
nemarca) —* Real Madrid (Spania), 
Glentoran Belfast (Irlanda de Nord) — 
Panathinaikos (Grecia), Dukla Praga 
(R. S. Cehoslovacă) — Gornik Zabrze 
(R. P. Polonă), D. W. S. Amsterdam 
(Olanda) — Fenerbahce Istanbul (Tur
cia), Steaua roșie Belgrad — Glasgow 
Rangers (Scoția), Lyn Oslo (Norve
gia) — Lahti Reipas (Finlanda), Li
verpool (Anglia) — Reykjavik (Is
landa), St. Etienne (Franța) — Chaud 
de Fonds (Elveția), Rapid Viena (Aus
tria) — Shamrock Rovers (Irlanda), 
Chemie Leipzig (R. D. Germană) — 
Gyori Vasas (R. P. Ungară), Partizan 
Tirana (R. P. Albania) — F. C. Koln 
(R.F.G.) și Lokomotiv Sofia (R.P.Bul
garia) — Malmo (Suedia).

In „Cupa cupelor" au fost înscrise 
30 de echipe. In primul tur au fost 
programate 14 întîlniri, deoarece Spor
ting Lisabona și Dundee United (Sco
ția) se califică direct în turul al doi
lea. CÎȘTIGĂTOAREA „CUPEI R. P. 
ROMINE" VA INTILNI IN PRIMUL 
TUR ECHIPA DERRY CITY (Irlanda 
de Nord). Primul joc va avea loc în 
R. P. Romînă. Iată celelalte jocuri: 
cîștigătoarea „Cupei Greciei" — Di
namo Zagreb (R.S.F. Iugoslavia) ; 
Valkeakoski (Finlanda) — Skeîd Oslo 
(Norvegia) ; La Valetta (Malta) — 
Saragossa (Spania) ; Aufbau Mag
deburg (R. D. Germană) — Galata- 
sarai Istanbul (Turcia) ; Cardiff City 
(Țara Galilor) — Esbjerg (Danemar
ca); Cork Celtik (Irlanda) — cu cîști
gătoarea „Cupei R. P. Bulgaria" ; Ad
mira Viena (Austria) — Legia Var
șovia (R.P. Polonă), F. C. Porto (Por
tugalia) — Olympique Lyon (Franța); 
Union Luxemburg — Miinchen 1860 
(R.F. Germană); West Ham United 
(Anglia) — La Gantoise (Belgia) ; 
cîștigătoarea „Cupei Italiei" — For
tuna Geelen (Olanda); Honved Buda
pesta (R. P. Ungară) — Lausanne 
(Elveția) și Anorthohis (Cipru) —

F.I.L.A., H. Assenov, președintele Fe
derației de lupte din R.P. Bulgaria, T. 
Ylniaz, președintele Federației de lupte 
din Turcia, U. Zubovic, vicepreședin
tele Federației de lupte din R.S.F, Iu
goslavia, Miron Olteanu, vicepreședinte 
al Consiliului General al UCFS, pre
ședintele Federației romîne de lupte, 
I. Corneanu, membru al biroului 
F.I.L.A., precum și alți membri ai bi
roului F.R. lupte.

Lucrările au decurs într-o atmosferă 
de deplină înțelegere și (cordialitate.

mică în meciul pe care îl va susține la 9 
septembrie, la Milano, in taja deținătorului 
titlului, italianul Mazzinghi.

ÎNTRUNIND în medie, 150 de milioane de 
spectatori anual, baschetul este sportul cel 
mai popular din Statele Unite. II urmează 
în „clasament" cursele de automobilism cu 
35 de milioane de spectatori și base-ballul 
profesionist cu 30 de milioane.

CINTABEAȚA italiană de muzică 
ușoară Rita Pavono înregistrează un 
deosebit succes cu o melodie care se 
întitulează „Cîntecul microbistului", 
compusă de conducătorul de orchestră 
Werner Muller, care a lansat-o pe Ca
terina Valente. In tinerețe, Muller a 
lost Jucător de fotbal, activind în for
mația vest-germană Hertha.

DUPĂ o pauză în cursul acestui an, cam
pionatele mondiale de patinaj artistic pe 
rotila vor Ii reluate în 1965, în Spania, 
urmîr.d ca în 1966 să aibă foc la New 
York

RECENT S-AU DESFĂȘURAT la Neuchatel 
(Elveția), lucrările Congresului Federației 
internaționale de scrimă (F.I.E.). Cu acest 
prilej, în luncția de președinte a fost ales 
Pierre Ferri (Franța). Congresul a acceptat 
înscrierea in F.I.E. a încă două țări : Al
geria și Faraauai. Acum, numărul țârilor 
afiliate la F.I.E. se ridică la S3. S-a mai 
holă-it ca viitoarea ediție a campionatelor 
mondiale să aibă loc la Paris în iulie 1965, 

Spartak Sokolovo Praga (R. S. Ceho
slovacă).

Primul meci din turul I se dispută 
pe terenul primei echipe din progra
mul de mai sus.

U.E.F.A. a hotărît de asemenea ca 
toate meciurile din primul tur din 
„Cupa campionilor euroj>eni“ și „Cu
pa cupelor" să se desfășoare pînă la 
15 octombrie 1964.

ȘTIRI, REZULTATE

La Sofia : Sofia — Praga (meci 
înter-orașe) 8-3 (4-3). In echipa învin-

Actualitatea internațional

Recent la Taiynan, atleta chineză Vu Fu-șan a 
reușit să treacă ștacheta ridicată la 1Ț9 m, ceea 
ce reprezintă a doua performanță mondială din 
toate timpurile după recordul (1,91 m) și rezulta
tele Iolandei Balaș.

Vu Fu-șan are 21 de ani. Afară de ea, o perfor
manță de 1,79 m la săritura în înălțime a mai obți
nut australianca Michel Mason.

SPORTIVI JAPONEZI ÎN EUROPA

Echipa feminină de volei a Japoniei, 
campioană mondială, și-a continuat 
turneul în R.P. Ungară, întîlnind la 
Budapesta selecționafa țării. Voleiba
listele japoneze au cîștigat cu 3 — 0 
(8, 4, 0).

Turul Franței
După victoriile de etapă obținute de 

belgianul Sels și francezul Poulidor, 
„Turul Franței" a programat ultima 
etapă din munții Pirinei, Luchon — 
Pau (197 km). Primul a sosit spaniolul 
Bahamontes, urmat de întregul pluton 
la mai puțin de 2 minute. In clasamen
tul general lider contipuă să fie G. 
Groussard (Franța) urrnat la 35 sec. 
de Bahamontes (Spania), Anquetil 
(Franța) la 1:26 și Poulidor (Franța) 
la 1:35. Urmează etapa contracrono- 
metru Peyrehorade—Bayonne.

Iar în 1987, campionatele sâ se dispute la 
Montreal (Canada). Campionatele mondiale 
pentru tineret vor avea loc în 1968 la 
Rotterdam

UN GRUP de sociologi francezi au 
publicat o lucrare din care reiese câ 
sportul cel mai răspîndit în rîndurile 
tineretului francez nu este, cum s-ar 
putea crede, fotbalul. Și nici ciclismul 
sau rugbiul nu se bucură de preferin
țele tineretului. Sportul nr. 1 este îno
tul care, potrivit aprecierilor sociologi
lor, este practicat de 50 la sută dintre 
tinerii de ambele sexe.

BOXERUL maghiar Laszlo Papp (campion 
olimpic în 1948, 1952 și 1956), după ce a 
întrecut și o serie de boxeri profesioniști, 
devenind în cele din urmă campion al Eu
ropei la categoria mijlocie, a declarat că 
va abandona activitatea pugilistică. El în
cercase — justificat — sâ ajungă la un 
meci cu campionul mondial al acestei ca
tegorii, Joe Giardello, dar întîlnirea n-a 
putut fi organizată. Laszlo Papp, care are 
acum 38 de ani, va deveni antrenorul echi
pei de box a Ungariei pentru Jocurile 
Olimpice de la Tokio.

REAL MADRID caută să-și întărească e- 
chipa. In acest scop, conducerea clubului 
madrilen vrea să-l angajeze pe cunoscutul 
jucător spaniol Luis Suarez, fost la Barce
lona, care activează acum în Italia, la In- 
ternazionale. 

gătoare au jucat majoritatea fotbal 
lo-r selecționați în prima reprezenta 
a R. P. Bulgaria. Golurile form; 
bulgare au fost marcate de Iakii 
(3), Debîrski (2), Milev, Kostov 
Kitov.

• In campionatul U.R.S.S. (etaf 
XIII-a): Spartak Moscova a dispus 
Dinamo Moscova cu 1-0, iar Din; 
Kiev de Moldova Chișinău cu 4-1. 
clasament, Șahtior Donețk conduce 
17 p, urmată de Spartak Moscova 
16 p.

Selecționata rnascu 
de volei a Japoniei, car 
află în turneu în Halii 
evoluat în localitatea 
venna în compania 
prezentativei Italiei, 
care a învins-o cu 
(10; 2; 13).

PERFORMANTE VAL< 
ROASE LA ATLE. 

TISM

La Budapesta, Zsivo 
a realizat o performa 
de 66,60 m la cioc 
Kulcsar a aruncat su 
la 79,85 m, iar Csutc 
a parcurs 100 m în f 
La Helsinki, Kinnunen 
obținut un rezultat 
loros la suliță : 84,42 
(a doua performanță m 
dială a sezonului'^ 
Jontilainen a realizat 
800 m timpul de 1;' 
(nou record finlandez 
vechiul record era 
1:48,0).

La Roma, Otolina 
cîștigat proba de 200 
în 20,5, întrecîndu-1 
campionul olimpic Beri 
cronometrat în 20,7. 
Varșovia, săritorul eu f 
jina Buscher, a reali 
4,67 m.

CONCURS PREOLIMl 
DE CICLISM

Un mare concurs f 
olimpic de ciclism a avut loc recent 
velodromul Vigorelli din Milano, 
participat sportivi din R. S. Ce 
slovacă, R. F. Germană, R. P. Pol< 
și Italia.

Iată rezultatele înregistrate: vite; 
1. Turrini (Italia), 2. Petenella (Ițali 
3. Zajac (R.P. Polonă). Cel ma! 
rezultat pe ultimii 200 metri — 11,3 
fost realizat de polonezul Zajac ; uri 
rire pe echipe: 1. Italia 4:31,5, 2. b 
Germană 4:34,0, 3. R.S. Cehcslov; 
4:39,2; 1 000 m cu start de pe 1< 
1—2. Wachetzki (R.P. Polonă), Cla 

, ges (R.F. Germană) 1:09, 3. Biancht 
| (Italia) 1:10; Tandem: Bianchettc 

Damiano (Italia) cel mai bun timp 
ultimii 200 metri, 10,3.

TURNEUL DE ȘAH DE LA PEGS

După două runde, în turneul infer 
țional de șah „Memorialul Lajos As? 
los“ care are loc la Pecs, conduce $ 
laglii cu 2 p, urmat de Bogdanov 
Damianovici, Dely și ,,Flesch cu < 

' 1,5 puncte.

DENIS LAW, cunoscLitul fotbalist s 
țian care a figurat în toamna trec 
în selecționata lumii pentru meciul 
Anglia, se dedică tot mai mult în 
tima vreme „artei scrisului*. Du 
redactarea unor articole cu privire 
unele aspect© ale fotbalului italian, 
lucrează în prezent la o carte des 
fotbal în general, în care aborde< 
probleme al© metodicii antrenamente 
în Anglia, Scotia și Italia.

SPRINTERUL american Dârei Newman 
sec. p© 100 yarzi) prezintă p.articularitat 
în urma unei boli, de a fi rămas comj 
...chel. El are doar 22 de ani.

STANISLAS JUNGWIRT, fost recordman 
Europei pe 1500 m s-a retras mai de m 
din activitatea competițională, dar nu 
din cea sportivă. Acum el este antrenoru 
fratelui său T. Junqwirt, care se anunță 
demn continuator al său. La Praga, cu j 
lejul „Memorialului Rosicki*, T. Jungwirt 
în vîrstă de 19 ani — a cîștigat proba 
800 m cu un timp bun : 1:48.7.

UN ALT nume cunoscut promite să rev 
pe pistele de atletism. Din Gavle (Sued 
se anunță că fiul renumitului fondist nor 
Gunder Hcigg a cîștigat o cursă rezervi 
juniorilor (16 ani). Specialiștii afirmă 
Gunder Hâgg — junior — păstrează nu 
mai numele tatălui său, ci și stilul d© al 
gare al fostului recordman mondial.
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