
)in nou la start!
area competiție a anului XX — Spartachiada republicană 
— se află de mai multe luni de zile în centrul atenției 
tuturor iubitorilor sportului din țara noastră. Peste 

000 de oameni ai muncii s-au prezentat în faza de mase 
a I) la startul întrecerilor transformîndu-le într-o 
arată sărbătoare a sportului romînesc. Cei mai buni din
ii, cei care sub atenta supraveghere a antrenorilor și 
(eforilor sportivi și-au șlefuit zi de zi calitățile de atleți, 
rliști, gimnaști sau înotători, halterofili sau voleibaliști, se 
ntrece acum în penultima fază a Spartachiadei republi- 

. începînd de vineri, în Capitală, și de sîmbătă în toate 
nile țării vom asista la faza regională a acestei mari 
letiții sportive de mase și de performanță. De această 
alături de sutele de sportivi evidențiați cu prilejul faze- 

interioare vor evolua în concurs și cei mai valoroși spor
ii țârii, maeștri și maeștri emeriți ai sportului, campioni 
olicani, învingători în marile întreceri ale Europei și 
urnii.
prezent, în toate regiunile țârii se fac ultimele pre- 

i. Sportivii se află în „febra ae start".
eresant de remarcat este faptul că organele sportive în 
□orare cu organizațiile de mase, prin comisiile de orga- 
e a Spartachiadei republicane, au încredințat desfășura- 
fazei regionale diferitelor centre care s-au remarcat prin 
luințele depuse în fazele ahterioare ale acestei competiții. 
:eșt fel se aduce o importantă contribuție la popularizarea 
Inică a sportului în diferite localități ale țării și sînt sfi
ite forțele organizatorice ale organelor și organizațiilor 
five.
□ua etapă a Spartachiadei republicane constituie un prilej 
ebit de important pentru obținerea de performanțe de 
are. Cu siguranță că în aceste zile vom fi martorii unor 
-ecorduri regionale și republicane. Am vrea fără îndoială 
iplaudăm și obținerea unor rezultate de valoare interna
ră, deoarece este posibil datorită condițiilor create, 
cest an în care sărbătorim două decenii de viață nouă, 
are ne pregătim pentru marea confruntare olimpică de la 
o, sportivii noștri au simțit mai mult ca oricînd îndemnul 
t se pregăti temeinic, de a-și aduce contribuția la crește- 
prestigiului sportiv internațional al Republicii Populare 

îne. De aceea sîntem convinși că participanții la această 
jrtantă fază a Spartachiadei republicane vor realiza re- 
ite valoroase care să confirme progresul realizat de spor- 
•omînesc în anii luminoși de după eliberare.
iilor de sportivi, despre ale căror întreceri vom avea bucu- 
să scriem în numerele viitoare ale ziarului nostru, 
uram succes deplin in întrecerile fazei regio- 
.E A SPARTACHIADEI REPUBLICANE !
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IN „CUPA GALEA”

un 
ro- 
an- 
pre- 
Ca- 
Va-

I

B. P. Rominâ-Monaco 5-0
AZI Șl MÎINE — SEMIFINALELE: R. R ROMINÂ — GRECIA Șl U.R.S.S. — R. P. BULGARIA

Prima zi a .. 
inaugurată cu partida R. 
Romînă—Monaco s-a îr.cf 
într-un timp record. Sportivilor 
noștri le-au fost suficiente doar 
60 de minute de joc efectiv pen
tru a lua un avantaj hotărîtor, 
de 3—0 și a se califica astfel 
în semifinala cu reprezentativa 
Greciei. Marți, pe o temperatu
ră de plus 34 de grade, învin
gătorii și învinșii, terminînd 
rapid întrecerile lor, au fost 
parcă de acord să scutească pe 
spectatori de căldura sufocantă.

După schimbul tradițional de 
fanioane dintre căpitanii: celor 
două formații, V. Landau și Șt. 
Georgescu, au început concomi
tent primele două simpluri ale 
meciului R. • P. Romînă—Mo
naco : Ilie Năstase—P. Landau 
și Constantin Popovici—A. Tru
tin.

„Cupei Galea",... „ p
încheiat

în întrecere
In perioada care urmează, 

mai mulți ptțgiliști romii ii 
vor avea de susținut o serie 
de noi întîlniri internaționale. 
Intre 6 și 9 august, la tur
neul internațional de la Ba
laton (R.P. Ungară) au fost 
invitați să participe și 
număr de șase boxeri 
mini. La acest concurs, 
trenorul Ion Popa va 
zenta următorii boxeri: 
rol Pop (muscă). Petre
nea (pană), Nicolae Moldo
van (semiușoară), Mihai Cor
nel (ușoară), Ion Covaci 
(semimijlocie), Vasile Mariu
țan (grea).

Lotul va fi însoțit de an
trenorul federal Alexandru 
Vladar și de arbitrul Cons
tantin Chiriac.

In zilele de 29 și 30 au
gust, la turneul internațio
nal ce se va disputa în 
R.P. Bulgaria vor participa 
patru sportivi romîni: Carol 
Pop 
Crudu 
Ștefan 
Mihai 
Acest 
trenorul 
trescu.

(muscă). Constantin 
(pană), Ion Dinu sau 

Popoacă (ușoara), 
Mariuțan (mijlocie), 

lot va fi condus de an- 
Consfantin Dnmi-

Alți 1300 copii ou primit
..Brsvetul de înotător"

Ju sportivii din Dobrogea...
ompletări la cronica etapei regionale a Spartachiadei republicane

h

In [ața obiectivului, după deschiderea festivă a „Cupei Galea"
Increzătot in forțele sale, Ilie 

Năstase a atacat cu dezinvol
tură, cucerind victoria în două 
seturi: 6—1, 6—0. Menționăm 
că patru gheme au fost cîștiga- 
te de Năstase după ce adver
sarul său 
vingătorul 
precis, ■ iar 
în linie a 
bine. Deși 
dau a arătat unele lucruri fru
moase în ce privește voleul, 
returul de serviciu și unele lo
vituri de trecere.

Aproape în același timp cit 
Ilie Năstase, a ieșit învingător 
și Constantin Popovici în fața 
iui A. Trutin cu 6—2/ 6—0. Si
gur pe jocul de pe fundul tere
nului. tenismanul romîn a al
ternat loviturile lungi cu cele

scurte. Păcat că el a venit prea 
puțin în atac, mai ales că ad
versarul său, resemnat, î-a ofe
rit deseori asemenea ocazii.

C. COMARN1SCHI

început etapa regională a Spartachiadei republicane. Cei peste 500 de finaliști din satele 
și orașele dobrogene defilează pe stadionul 1

avusese avantaj. In- 
a servit puternic și 
forhandul în cros și 
funefionat destul de 
inconstant, P. Lan-

(Continuare in pag. a 2-a)

Daniela Iliescu, Margareta Mire» 
ni. Bogdan Buzilâ, Mircea Pop, 

iată cîțiva din cei 1300 de copii cară 
au primit ieri la ștrandul Tinere
tului Brevetul de înotător”. Mi
cuții elevi au dat un examen absol
vit cu ,,toarte bine". Cu acești 1303 
de proaspeți înotători, cifra celor 
care au învățat înotul în aceasîâ 
vară la ștrandul Tineretului s-a ri
dicat la 3600

Al patrulea ciclu al cursului de 
iniliere de la acest ștrand își în
cepe activitatea azi cu o partici
pare deosebii de bogată.

Constanța, 25-26 iulie

In preajma „triunghiularului 
internațional de

•h

floretă feminină

Etapa pe Capitală a Spartachiadei

republicane

liîinc, primele
întreceri

Tradiționalul concurs inter
național de floretă feminini Ro- 
rrnnia—Ungaria—Italia bate la 
ușă... Intr-adevăr, întrecerile 
celei de a Vl-a ediții vor avea 
loc în zilele de 25 și 26 iulie, 
în Sala sporturilor din orașul 
Constanța.

Mai mult decît edițiile prece
dente, competiția stîrnește un

interes puțin 
cipal, pentru 
ultima repetiție de mari 
porții pentru J.O. de la Tokio. 
Este de aceea ușor de imaginat 
seriozitatea cu care s-au pre
gătit pentru această întrecere 
sportivele participante.

„Triunghiularul' 
stanța cîștîgă în

obișnuit: în prin- 
că ea coincide cu

pro-

‘ de la Con- 
interes și ptia

ererrtirile de sport din Cons
ta au ’găzduit, la sfîrșitul săp
unii trecute, finalele etapei 
onale, la majoritatea ramu- 
: de sport din cadrul Spar- 
liadei republicane. Iată cîte- 
completări la cronica entu- 

si >r întreceri ale sportivi- 
din satele și orașele dobro- 

e.

IN TIMPUL UNEI REPRIZE 
DE... PLOAIE

In programul întrecerilor re
gionale au figurat 12 concursuri 
pe ramură de sport, desfășurate 
pe diverse terenuri și săli din 
orașul și stațiunile de pe malul 
mării. Cînd ani ajuns ■ la lacul

Mai din Constanța
Foto : I. Mihăică

Siut-Ghiol înotătorii erau într-o 
pauză forțată din cauza unei re
prize de... ploaie care a între
rupt concursul, in hala care ne 
adăpostea de ploaia torențială 
am stat de vorbă cu arbitrul

TR. 1OANIȚESCU

(Continuare l/i pag. a 2-a)

Mîine dupâ-amiazâ, de la 
ora 17, va avea loc pe stadio
nul Dinamo deschiderea festi
vă a întrecerilor pe Capitală în 
cadrul Spartachiadei republi
cane. Se vor disputa, cu acest 
prilej, meciuri de handbal, vo
lei, baschet, natație. De la a- 
ceeași oră, în sala Combinatu
lui Poligrafic București vor în
cepe întrecerile de haltere.

marelui turneuPatru dintre protagonistele

3NIM, E SPARTACHIADA!

Je cuvine să consemnăm mo- 
în care a fost pregătită des- 

derea festivă a competiției, 
n ce s-a deosebit festivitatea 
deschidere de pe stadionul 1 
i din Constanța de alte ase- 
nea manifestații la care am 
stat pînă acum ? Printr-un e- 
rent care a impresionat în- 
aga asistență. Astfel, toată lu- 
a se aștepta ca atunci cînd 
. DUMITRU IVAN, președin- 
• consiliului regional UCFS 
încheiat cuvîntul de deschide- 
a întrecerilor celor peste 500 
finaliști, aceștia să părăseas- 
terenul. Dar, la semnalul îan- 
ei, pe stadion a început să 
nine, pe neașteptate, melodio- 
I marș al lui AUREL GIRO- 
■ANU „VENIM, E SPARTA- 
LIADA". Impunătorul cor de 
gazon a făcut ca timp de cî- 

73 minute să vibreze tribu
te.
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MrlIRsiii NOSTRUPRIMII
DIN PROVINCIE

_____ _.... _ r___ _ imernafional 
floretă feminină de la Constanța; de la stingă: Olga Orban*  
Szabo, Antoanella Ragno. Bruna Colombetti și Maria Vicolfr 

văzute de Neagu Rădulescu
prezența pe planșe a unei a... 
patra echipe, aceea a Franței, 
Din dorința de a efectua o ve
rificare preolimpică intr-un con
curs de mare anvergură (de 
fapt cel mai mare din Europa, 
în acest sezon) federația fran- 
ceză de scrimă a rugat fede
rația noastră să fie de acord 
cu modificarea formulei între
cerii. In acest fel, concursul de 
la sfîrșitul acestei săptămîni 
reunește floretiste din patru 
țări care aspiră, în egală mă
sură, la un loc fruntaș la apro
piatele J.O.

La Constanța pregătirile în 
vederea acestui important eve
niment sportiv internațional au 
fost încheiate. Cu sprijinul fe
derației de resort. Sala sportu
rilor a fost înzestrată cu planșe 
metalice de cea mai bună ca
litate. De asemenea, pentru a 
se as'gura un arbitraj cît mai 
precis, concursul va fi deservit 
de aparate electrice speciale. 
Nu se așteaptă decît invitația 
arbitrilor care să cheme pe 
planșe, prima pereche de fio*  
retiste...

k I

mulți, le place 
deosebită mîn- 
provincie 1“

incandescent se „zvîrcolește" sub lovitu
rile puternicelor ciocane, întîlnini trei 
nngbiști : Alexandru Ion, Vasile Ailenei
— controlori de ealilale și Marin Rainea
— lăcătuș. Pe oricine ai întreba des
pre ei, îl vei auzi rostind numai cuvinte 
de laudă. Toți sînt evidențiați in între
cerea socialistă, iar portretul lui Alexan
dru Ion poate fi văzut la tabloul de 
onoare al fabricii. îix plus. Ion Alexandru 
ți Vasile Ailenei îmbină în mod armonios 
munca, sportul și învățătura. 
minat

Ș In campionatr.il trecut, cînd puternicele
= formații de rugbi Dinamo și Gri vița Roșie
S au terminat la egalitate (3—3) cu Rul-
= meniul Bîrlad, ziarele scriau cu
F majuscule: „Surpriză la Bîrlad !u
5 Da. A tune*,  asemenea rezultate
— adevărată surpriză, deoarece erau
= note de o echipă anonimă, proaspăt pro-
= movată în prima categorie a țării, fără
— nume sonore în formație, reușind însă să
= țină în șah echipe cu vechi tradiții în
= rugbiul romînesc. Gheorghe Răsoanu, uu
S puști din Bogdăneștii Bîrladului, îl fă-
= cuse
| giuc,
5 fost
S însă... Aeram, amatorilor de rugbi din Bîr-
Hiiiiuiiiiirtitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiuiiiiiiiuiiiiiiiiuiiuimiiiiiiiu(iimiuutuiuiiiiuiuiiimiiiiiuuiiiitutmuiiiiuiuiiiiiuiuiiiuuiiiiiimiiiiiiiiiiiiiuiiiiiuiiuiiiiiiiiiiiin

litere

erau o
obți-

1 ......2___ _ Gheorghe Răscanu, uu
din Bogdăneștii Birladului, îl fă- 

inofensiv pe Rahtopol sau pe Giu- 
Ilie Pascal pe Demian, Rainea a 
umbra Iui Viorel Moraru. Acum

Iad, și aceștia sînt foarte 
să spună, bineînțeles cu 
drie : „Sîntem primii din

Cine a contribuit la succesele forma
ției bîrlădene, care au situat echipa Rul
mentul pe locul 6 în clasament, după Di
namo, Steaua, Grivița Roșie, Progresul și 
Constructorul — toate din Buctareșli ?

Răspunsul este simplu : munca. Iată 
cheia succeselor rugbiștilor din cetatea 
rulmenților.

Cum rezultatele rugbiștilor de la Rul
mentul, obținute pe terenul de sport, vă 
sînt cunoscute, să vi-i prezentăm pe rug- 
biștii bîrlădeni la locul lor de muncă, în 
bătălia pentru rulmenți tot mai mulți și 
de mai bună calitate.

Prim popas la forjă. Aici, unde oțelul

Ei au ter- 
aniil acesta școala medie 6erală, și

EL1ADE SOLOMON 
corespondent

(Continuare în pag. a 2-a)

campionatr.il


CU SPORTIVII DIN DOBROGEA... NAT AT IE

(Urmare Mii pag. jj 

principal C. Dobrotă, un neobosit ac
tivist sportiv (l-am mai Intîlnit cu o 
zi in urmă în Sala sporturilor din 
Constanta, în postură de arbitru de... 
box)

—• Multe fete și băieți din regiunea 
Dobrogea, ne-a spus interlocutorul nos
tru. știu să înoate de mici. Dar. n-au 
fost modelați. De citva timp însă am 
început să lucrăm cu ei metodic și 
roadele se pot observa chiar în acest 
concurs. Majoritatea finaliștilor regio
nali cunosc bine cele patru procedee 
tehnice de înot din regulamentul Spar- 
tachiadei iar R. Damian din Constan
ța, St Horea din Mangalia. Irina Da
mian din Constanța, Evdochia Gavri
la din Medgidia, T. (irigorescu din 
Constanța ș. a. mi-au lăsat o impre
sie deosebită.

- Citi sportivi silit înscriși în com
petiție ?

-- Aproape 50. Iar cea mai populată 
probă este cea de 100 m liber, unde 
figuresză 18 fete și băieți.

Afară, parcă în ciudă continuă să 
plouă. Timpul se scurgea și a trebuit 
— pentru că doream să prindem cîte 
ceva și de la celelalte întreceri — să 
plecăm. Surpriză ! La Constanta și Ia 
Eforie Sud, nu căzuse nici un strop de 
ploaie. Seara, la închiderea festivă,

R. P. Romînă — Monaco 5-0
(Urmare din pag. 1)

Meciul de dublu a adus pe teren 
perechile Boaghe—Dron și P. Lan
dau—A. Trutin. După o jumătate de 
oră, arbitrul Mircea Constantinescu 
consemna pe foaia de concurs rezul
tatul favorabil cuplului nostru: 6—1, 
6—0, 6—I. Cum arată și scorul. în
trecerea n-a avut istoric, reprezen
tanții R.P. Romîne dovedindu-se su
periori în toate compartimentele

Miercuri, în ultimele meciuri de sim
plu din cadrul partidei R. P. Romînă 
— Monaco, Constantin Popovici și 
Gheorghe Boaghe (care i-a înlocuit pe 
Ilie Năstase indisponibil) au repurtat 
două victorii în dauna lu; Landau (cu 
6—1, 6—1) și respectiv Trutin (cu 
6—0, 6—1). Reprezentativa noastră a 
învins astfel formația Monaco cu sco
rul final de 5—0 și s-a calificat în se
mifinala „zonei" a IIl-a unde va primi 
replica puternicei echipe a Greciei. în
trecerea începe azi după-amiază, para

, am reinvimt i>e tov. C. Dobrotă. 
Era obosit dar fericit: „Ploaia s-a o- 
prit și am ținut concursul 1“
CELE MAI ATRACTIVE ÎNTRECERI

Privind afișul cu programul con
cursurilor la cele 12 ramuri de sport, 
iubitorii de sport se întrebau : „unde 
mergem ?“ Mulți spectatori s-au în
dreptat spre Sala sporturilor, gazda 
întrecerilor de box. La aceste dispute 
au participat 72 de sportivi, unii din
tre ei boxeri consacrați. Datorită nu
mărului mare de concurenți a fost ne
voie de trei reuniuni pentru a fi triați 
finaliștii celor 10 categorii. Iar la ul
tima gală toți finaliștii au practicat un 
box frumos, pentru care merită să le 
consemnăm numele : .A. Nuri -— C. So- 
soiu A. Dumitru—M. Stan, A. Iliescu— 
V. Baisan. I. Tomescu—N. Stroe, T. 
Pintilie—M. Gheorghe, V. Chiriac — 
C. Frătescu. V. Neagu—C. Vlad, M. 
Scarlat—I. Sigmireanu. G. Gliergheli— 
V. Ilie și N. Topală—V. Baio. Primii 
boxeri au reușit să se califice în etapa 
următoare a Spartachiadei.

IN PROGRAM, SI JOCURI DISTRAC
TIVE

In pauzele meciurilor de fotbal, hand
bal și baschet, pe stadionul 1 Mai au 
avut loc atrăgătoare jocuri distractive.

lei cu cealaltă semifinală : U.R.S.S. — 
R. P. Bulgaria. Iată programul complet 
de joi și vineri de pe terenurile „Pro
gresul" :

JOI

de la ora 15 : R. P. Romînă Gre
cia (Constantin Popovici — Gavrieli- 
dis, Ilie Năstase — Kalogeropoulos și 
partida de dublu) ; U.R.S.S. — R. P. 
Bulgaria (Ivanov — Yașmakov, Metre- 
vell — Velev și partida de dublu).

VINERI
de la ora 16: continuarea ultimelor 

două meciuri de simplu din cadrul par
tidelor R. P. Romînă — Grecia (Con
stantin Popovici — Kalogeropoul'S și 
Ilie Năstase — Gavrielidis) și 
U.R.S.S —. R. P. Bulgaria (Ivanov — 
Velev și Metreveli — Yașmakov).

Sîmbătă și duminică va avea loc fi
nala și partida pentru locurile 3—4.

Fotbal în... saci, trasul la parîmă, stîl- 
pui cu... surprize ș. a. au încîntat pri
virile spectatorilor, care astfel nu au 
avut nici un moment de. „răgaz**.

Pentru felul In care s-au desfășurat 
toate concursurile, organizatorii meri
tă felicitări.

DE LA START LA SOSIRE
întrecerile juniorilor de categoria a 

11-a desfășurate pe stadionul Tractorul 
din Brasov au dat următorii cîstigă- 
tori: BĂIEȚI: 80 m : A. Toti.ș (SSE 
II) 9,5, M. Boldeanu (SSE Viit.) 9.5; 
300 m: Gh. Romenci (SSE II) 38,8; 
1000 m: R. Rusu (CSAL Cluj) 2:42,3; 
M m j: A. Șepci (SSE Cluj) 12,7; 
4x100 m: SSE II Buc. 47,1; 3 km
marș: P. Gheorghe (SSE I) 15:28,8; 
lungime: N. Crivoi (D. Buc.) 6,07; 
triplu: Ș. Ioan (SSE I) 13,31; înălți
me: Ș. loan 1,88, A. Șepci 1,88; pră
jină: S. Marian (CSS Buc.) 3.45; 
greutate (5 kg) : P. Ciolac (Voința 
Buc.) 14.77; disc (I kg): K. Hubner 
(Banatul) 47,54; suliță (0,000 gr):
K. Hubner 57,65; ciocan (5 kg) : St 
Siscovici (Lue. Br.) 54,38; triatlon: 
P.- Ciolac 1527 p ; FETE : 60 m: A. Pe
trescu (SSE II) 8.0, I. Kazăr (CSS 
Cluj) 8,0; 500 m: El. Baciu (SSE Ro
man) 1:17,4 — rec. republican; 60

Finala parașutiștilor
Ieri, cei mai buni sportivi parașu- 

tiști din țară (ciștigătorii etapelor de 
zonă) au luat startul, pe aerodromul 
Clinceni, în cadrul finalei cantona
tului republican. Concursul a Început 
cu proba de salt individual de la 1000 
m cu deschiderea întirziată a parașutei 
pină la 10 sec. și aterizare la punct 
fix. întrecerile continuă zilnic pînă 
la 27 iulie.

Reamintim că întrecerile linale ale 
campionatului R.P.R. de parașutism 
au loc în cadrul Spartachiadei repu
blicane. Deci, la sfîrșitul acestui mare 
concurs, campionii R.P.R. pe anul 
1964 vor fi și campionii Spartachiadei 
republicane.

Publicăm in rîndurile de tnai. jos 
rezultatele individuale ale primei e- 
tape a concursului republican al selec
ționatelor de regiuni desfășurată la 
Arad. A doua etapă a acestei impor
tante competiții va avea loc la rTg. 
Mures în zilele de 8 și 9 august.

BĂIEȚI : 200 m spate: 1. M. Poto- 
ceanu (Banat) 2:33,5; 2. T. Șerban 
(București I) 2:38,5; 200 m fluture:
1. E. Voicu (Buc. I) 2:42.6; 200 m
bras: 1. L. Costa (Banat) 2:46.7; 
400 m liber: 1. E. Adi (Mureș-A. M.) 
5:11,2: 400 m mixt: 1. D. Naghi (Mu
reș-A. M.) 5:37,9; 100 m liber: 1. Cor
nel Georgescu (Buc. 11) 1:00,4;
4x100 m liber: București 1: 4:14,1; 
1500 m liber: 1. VI. Moraru (Buc. I) 
19:30,8; 2. G. Moraru (Cluj) 19:49,7; 
100 m spate: 1. M. Potoceanu 1:09,2;
2. T. Șerban 1:09,5; 100 m bras: 1.
L. Costa 1:16,2; 2. Gr. Săruleanu 
(Buc. II) 1:20,8; 100 m fluture: 1. 
E. Voicu 1:08.6; 2. Z. Giurasa (Ba
nat) 1:09,9; 4x200 m liber: 1. Bucu
rești 1: 9:48,5; 2. Mureș-A.M. 9:52,0; 
3 Cluj 9:55,2; 4x100 m mixt: 1. Bucu
rești 1 4:39,0; 2. Banat 4:43,0; COPII : 
50 m spate: 1. I. Mărgeanu (Banat) 
34,8; 2. Marin Andrei (Buc. I) 34,9; 
50 m bras: 1. St. Vizitiu (Buc. I) 
37,7; 50 m fluture: 1. A. Rambaș 
(Banat) 36.0; 50 m liber: 1. E. He- 
gheduș (Cluj) 29,9; 2. C. Bădiță
(Buc. I) 30,5; 4x50 m mixt: 1. Buc. 
I 2:21,0; 2. Banat 2:21,6; 100 m liber:
1. E. Hegheduș 1:07,5; 2. C. Bădiță 

mg: S. Anghelescu (Luc. Br.) 9,3; 
4x100 m: SSE Viitorul Buc. 51,8; lun
gime : A. Petrescu 5,29; înălțime: T. 
Schimpf (SSE Oradea) 1,48; greutate 
(3 kg) : Ol. Jinga (Tin. C-lung) 14,45; 
disc: Ar. Menis (SSE Cv.) 31,90; su
liță: R. Szabo (SSE Reșița) 35,39; 
triatton: El. Scarciu (SSE II) 2246 p.

Clasamentul pe echipe: 1. SSE II 
Buc. 211,5 p; 2. SSE Viitorul 170,5 p; 
3. SSE I Buc. 115 p; 4. CSS Cluj 93 
p; 5. Tinerețea C-lung 88 p; 6. SSE 
Cluj 84 p: 7. CSS Buc. 66,5 p; 8. Lu
ceafărul Brașov 62 p; 9. Banatul Ti
miș. 57 p; 10. SSE Oradea 44,5 p; 11. 
SSE lași 35 p; 12. SSE Craiova 34 p;

SUCURILE CONSTITUIE UN ALIMENT MAI PREȚIOS DECITFRUCTELE DEOARECE 
FIIND IN STARE LICHIDA. SE ASIMILEAZĂ MAI UȘOR DE ORGANISM

CONȚINE VITAMINA A.C,Bt,8z
ZAHARURI, ACIZI ORGANICI, SĂRURI MINERALE Șl ALTE SUB
STANȚE CU BOGATĂ VALOARE ALIMENTARĂ Șl TERAPEUTICĂ

1:08,0; 100 m fluture: 1. A. Ram 
1:22,0; 100 m bras: 1. St. Viz
1:22,5; 100 m spate: 1. I. Mărge: 
1:18,4; 2. Marin Andrei 1:18,9; 4x 
m mixt: 1. Banat 5:19,2; FETE: 
m liber: 1. Ingrid Ungur (Buc. 
1:08,5; 2. Cristina Ursu (Buc. 
1:11,2; 100 m fluture: 1. Nicoleta Ș 
lănescu-Bărbulescu (Buc. 1) 1:1'
200 m bras: 1. Maria Klosz (Mur 
A.M.J 3:01.4; 4x100 m liber: 1. Bu 
resti I 4:54.5: 4x100 m mixt: 1. Bu 
rest! II 5:35,2; 400 tn mixt: 1. C 
tina Balaban (Buc. II) 6:00.8; 104 
spate: 1. Anca Trohani (Buc. 
1:20,6; 2. Monica Dimescu (Buc. 
1:24,0; 100 m bras: 1. Maria KT 
1:26.6; 2. Marina Marin (Buc.
1:26,7; 400 m liber: 1. Măr'uca 1 
taru (Buc. 1) 5:29,5; FETIȚE: 50 
liber: 1. Viorica Petcu (Buc. I) 3*  
50 m fluture: 1. Cristina Hohoiu (1 
nat) 39,9; 50 m bras: 1. Cristina S 
nescu (Buc. I) 39,6; 2. Gabriela O: 
(iu (Buc. II) 41,1; 50 m spate: 
Anca Andrei (Banat) 37,4; 2. Ar 
Isbășoiu (Buc. II) 38,4; 4x50 m mi:
1. București Ii 2:34,8; 4x100 m mi: 
I. București I 5:53,8; 100 m liber: 
luliana Gru'a (Buc. II) 1:15,3; l0( 
fluture: 1. Cristina Hohoiu l:3f 
100 m bras: 1. Cristina Stane: 
1:28,5; 100 m spate: 1. Anca Isl 
șoiu 1:23,9; 2. Ruxandra Spandon 
(Buc. II) 1:24.8; 4x100 m liber: 
București I 5:12,1.

13. SSE Reșița 29 p; 14. CSM Cluj 
p; 15. Dinamo Buc. 25 p. etc.

★
La sfîrșitul acestei săptămîni se 

desfășura la Siena, în Italia, un i 
portant concurs atletic international 
care vor lua parte și cițiva sport 
romîni. printre care: Valeriu Juri 
Gheorghe Zamfirescu. Gheorghe I 
pescu, Maria Diaconescu, Lia Manol 
etc.

★
In zilele de 1 și 2 august va av 

loc pe stadionul din Poiana Braș 
Intîlnirea echipelor reprezentative 
juniori și junioare ale R.P. Romine 
R. P. Ungare.

PRIMII DIN PROVINCIE
(U rmare din. pag. 1)

ee pregătesc pentru cel de admitere 
Sn învătămînhil superior.

Continuînd prezentarea rugbiștilor 
noștri pe... fluxul tehnologic, să ne 
oprim puțin și în strungărie. Aici veți 
«uzi că Nicolae Belosinschi este un 
foarte bun turnător, că Anton Gran- 
dorc deține de mai bine de un dece
niu titlu! de cel mai bmn strungar din 
secție. El este acela care lucrează 
piese de schimb pentru complicatele 
utilaje și piese de mare precizie pen
tru dispozitivele adaptate unor mașini.

în secția „micronilor44, la rectificare 
Îî vom întîlni pe rugbiștii Iulian 
Iiraescu, Silviu Călin, Florin Ionică, 
Ion Polizche. care se bucură de o deo
sebită reputație profesionala printre 
rectificatori.

bile-role, secție care deține stea- 
^5 w8c<4’€ fruntașă în întrecerea 

ț.ocialjstă pe fabrică pe anrul 1963, să 

facem cunoștință cu Mircea Cartas. Să 
■vedem ce aflăm despre el. Este un 
foarte bun frezor (în școala profesio
nală pe care a terminat-o anul trecut 
a fost mai mulți ani premiant), este 
un elev silitor al școlii medii serale 
(a trecut cu succes în clasa a IX-a) 
și e un model de disciplină, la locul 
de muneă precum și pe terenul de 
sport. în această secție lucrează, de 
asemenea, cu rezultate bune, ca tehni
cian norma tor, Mircea Paiu, unul din
tre pionierii echipei de rugbi din Bîr- 
Iad, jucător de bază al formației. El 
este acela care a avut curajul, după 
plecarea antrenorului Dragoș Țenescu, 
să-și asume răspunderea pentru pregă
tirea echipei, iar despre felul cum a 
conduis el antrenamentele vorbesc cel 
mai bine rezultatele pe care le cu
noașteți și locul fruntaș ocupat în cla
samentul provinciei.

în secțiile auxiliare ale fabricii, re
parații mecanice și sculărie, unde sînt 

muncitorii care execută reparații la 
cele mai complicate utilaje sâni k scu
lele cele mai pretențioase, îi întîlnim 
în primele rînduri ale întrecerii socia
liste pe rugbiștii Ilie Pascal — rabo- 
tor, Gh. Bănceanu — lăcătuș, Gh. Răs- 
canu — lăcătuș.

...W/Ve mîndrim cu lăcătuși ca Gh. 
Rășcanu — ne-a spus maistrul Dumi
tru Butuc. — Este un băiat harnic, 
modest, ascultător, muncitor și, deși 
tînăr, foarte priceput în meseria de 
lăcătuș... “.

Asemenea frumoase cuvinte poți 
iNizi la oricare metalurgist din oraș, 
despre oricare jucător din echipă, căci 
stima și prețuirea de care se bucură 
rugbiștii de la Rulmentul printre tova
rășii lor de muncă (reflectate în parte 
și prin numărul mare de spectatori 
prezenți la fiecare meci al echipei, 
pes-te 4 000) sînt împărtășite de mai 
toți bîrlădenii.

Agențiile O. N. T. Carpați
au pus în vînzare

locuri la campingul de la mamaia.
Se organizează serii de odihnă și excursii, în grupuri și individuale, cu 

cazarea în corturi de cîte 2 locuri și în căsuțe special construite, de 

4 camere cu cîte 2 locuri, fiecare cu intrare separată.

Campingul de la Mamaia este prevăzut cu iluminat electric, cu apă ] 

curentă și instalații sanitare. i

TARIFUL PENTRU CORTURI 12 LEI DE PERSOANA, PE ZI, IAR PEN- ! 
TRU CĂSUȚE, 16 LEI DE PERSOANA, PE ZI. !



►in nou la start!
'ea competiție a anului XX — Spartachiada republicană
— se află de mai multe luni de zile în centrul atenției 
tuturor iubitorilor sportului din țara noastră. Peste 
10 de oameni ai muncii s-au prezentat în faza de mase

I) la startul întrecerilor transformîndu-le într-o 
ată sărbătoare a sportului romînesc. Cei mai buni din- 
cei care sub atenta supraveghere a antrenorilor și 

orilor sportivi și-au șlefuit zi de zi calitățile de atleți, 
>ti, gimnaști sau înotători, halterofili sau voleibaliști, se 
rece acum în penultima fază a Spartachiadei republi- 
ncepînd de vineri, în Capitală, și de sîmbătă în toate 
le țării vom asista la faza regională a acestei mari 
tiții sportive de mase și de performanță. De această 
lături de sutele de sportivi evidențiați cu prilejul faze- 
erioare vor evolua în concurs și cei mai valoroși spor- 
țării, maeștri și maeștri emeriți ai sportului, campioni 
câni, învingători în marile întreceri ale Europei și 
nii.
rezent, în toate regiunile țării se fac ultimele pre- 
Sportivii se^află în „febra de start".
esant de remarcat este faptul că organele sportive în 
rare cu organizațiile de mase, prin comisiile de orga- 
a Spartachiadei republicane, au încredințat desfășura- 

zei regionale diferitelor centre care s-au remarcat prin 
nțele depuse în fazele anterioare ale acestei competiții, 

st fel se aduce o importantă contribuție la popularizarea 
ică a sportului în diferite localități ale țării și sînt sti- 

i forțele organizatorice ale organelor și organizațiilor 
e.
a etapă a Spartachiadei republicane constituie un prilej 
jit de important pentru obținerea de performanțe de 
e. Cu siguranță că. în aceste zile vom fi martorii unor 
corduri regionale și republicane. Am vrea fără îndoială 
lăudăm și obținerea unor rezultate de valoare interna- 
j, deoarece este posibil datorită condițiilor create. 
;st an în care sărbătorim două decenii de viață nouă, 
e ne pregătim pentru marea confruntare olimpică de la 
sportivii noștri au simțit mai mult ca oricînd îndemnul 

se pregăti temeinic, de a-și aduce contribuția la crește- 
restigiului sportiv internațional al Republicii Populare 
e. De aceea sîntem convinși că participanții la această 
tantă fază a Spartachiadei republicane vor realiza re- 
î valoroase care să confirme progresul realizat de spor- 
mînesc în anii luminoși de după eliberare.
or de sportivi, despre ale căror întreceri vom avea bucu- 
i scriem în numerele viitoare ale ziarului nostru, 
?AM SUCCES DEPLIN IN ÎNTRECERILE FAZEI REGIO- 

A -SPARTACHIADEI REPUBLICANE !

PROLETART DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

Organ al Uniunii de Cultura Fizică și Sport din R.P.Romînă
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IN „CUPA GALEA"

B. P. Romiiiâ-Monaco 5-0
AZI ȘI MÎINE — SEMIFINALELE: R. P. ROMÎNĂ — GRECIA Șl U.R.S.S. — R. P. BULGARIA
Prima zi a 

inaugurată cu partida R. 
Romînă—Monaco s-a încheiat 
într-un timp record. Sportivilor 
noștri le-au fost suficiente doar 
60 de minute de joc efectiv pen
tru a lua un avantaj hotărîtor, 
de 3—0 și a se califica astfel 
în semifinala cu reprezentativa 
Greciei. Marți, pe o temperatu
ră de plus 34 de grade, învin
gătorii și învinșii, terminînd 
rapid întrecerile lor, au fost 
parcă de acord să scutească pe 
spectatori de căldura sufocantă

După schimbul tradițional de 
fanioane dintre căpitanii, celor 
două formații, V. Landau și Șt. 
Georgescu, au început concomi
tent primele două simpluri ale 
meciului R. P. Romînă—Mo
naco : Ilie Năstase—P. Landau 
și Constantin Popovici—A. Tru
tin.

„Cupei Galea",
“ P.

Pugiliștii 
din nou 

in întrecere
In perioada care urmează, 

mai mulți pugiliști romîni 
vor avea de susținut o serie 
de noi întîlniri internaționale. 
Intre 6 și 9 august, la tur
neul internațional de la Ba
laton (R.P. Ungară) au fost 
invitați să participe și un 
număr de șase boxeri ro
mîni. La acest concurs, an
trenorul Ion Popa va pre
zenta următorii boxeri: Ca
rol Pop (muscă), Petre Va- 
nea (pană), Nicolae Moldo
van (semiușoară), Mihai Cor
nel (ușoară), Ion Covaci 
(semimijlocie), Vasile Mariu- 
țan (grea).

Lotul va fi însoțit de an
trenorul federal Alexandru 
Vladar și de arbitrul Cons
tantin Chiriac.

In zilele de 29 și 30 au
gust, la turneul internațio
nal ce se va disputa în 
R.P. Bulgaria vor participa 
patru sportivi romîni: Carol 
Pop (muscă), Constantin 
Crudu (pană), Ion Dinu sau 
Ștefan Popoacă (ușoară), 
Mihai Mariuțan (mijlocie). 
Acest lot va fi condus de an
trenorul Constantin Dumi
trescu.

Alți 1300 copii au primit
„Brevetul de înotător"

u sportivii din Dobrogea...
mpletări la cronica etapei regionale a Spartachiadei republicane

In fața obiectivului, după deschiderea festivă a „Cupei Galea"
încrezătoi în forțele sale, Ilie 

Năstase a atacat cu dezinvol
tură, cucerind victoria în două 
seturi: 6—1, 6—0. Menționăm 
că patru gheme au fost cîștiga- 
te de Năstase după ce adver
sarul său 
vingătorul 
precis, iar 
în linie a 
bine. Deși 
dau a arătat unele lucruri fru
moase în ce privește voleul, 
returul de serviciu și unele lo
vituri de trecere.

Aproape în același timp cu 
Ilie Năstase, a ieșit învingător 
și Constantin Popovici în fața 
lui A. Trutin cu 6—2, 6—0. Si
gur pe jocul de pe fundul tere
nului, tenismanul romîn a al
ternat loviturile lungi cu cele

avusese avantaj. în- 
a servit puternic și 
forhandul în cros si 
funcționat destul de 
inconstant, P. Lan-

Etapa pe Capitală a Spartachiadei

republicane

Miinc, primele

iceput etapa regională a Spartachiadei republicane. Cei peste 500 de finaliști din satele 
și orașele dobrogene defilează pe stadionul 1 Alai din Constanța

Foto : I. Mihăică
enurîle de sport din Cons- 
au găzduit, la sfîrșitul săp- 

îii trecute, finalele etapei 
riale, la majoritatea ramu- 
de sport din cadrul Spar- 
idei republicane. Iată cîte- 
ompletări la cronica entu- 
ilor întreceri ale sportivi- 
.fa satele și orașele dobro-

IN TIMPUL UNEI REPRIZE 
DE... PLOAIE

In programul întrecerilor re
gionale au figurat 12 concursuri 
pe ramură de sport, desfășurate 
pe diverse terenuri și săli din 
orașul și stațiunile de pe malul 
mării. Cînd am ajuns la lacul

Siut-Ghiol înotătorii erau într-o 
pauză forțată din cauza unei re
prize de... ploaie care a între
rupt concursul. In hala care ne 
adăpostea de ploaia torențială 
am stat de vorbă cu arbitrul

TR. IOANIȚESCU
(Continuare in pag. a 2-a)

întreceri
Mîine după-amiază, de la 

ora 17, va avea loc pe stadio
nul Dinamo deschiderea festi
vă a întrecerilor pe Capitală în 
cadrul Spartachiadei republi
cane. Se vor disputa, cu acest 
prilej, meciuri de handbal, vo- 
iei, baschet, notație. De la a- 
ceeași oră, în sala Combinatu
lui Poligrafic București vor în
cepe întrecerile de haltere.

scurte. Păcat că el a venit prea 
puțin în atac, mai ales că ad
versarul său, resemnat, i-a ofe
rit deseori asemenea ocazii.

C. C0MARN1SCHI

(Continuare în pag. a 2-a)

Daniela Iliescu, Margareta Mire- 
seu. Bogdan Buzllâ, Mircea Pop, 
iată cîțiva din cei 1300 de copii care 
au primit ieri la ștrandul Tinere
tului „Brevetul de înotător". Mi
cuții elevi au dat un examen absol
vit cu „foarte bine". Cu acești 1300 
de proaspeți Înotători, cifra celor 
care au învățat înotul în această 
vară la ștrandul Tineretului s-a ri
dicat la 3600

Al patrulea ciclu al cursului de 
inițiere de Ia acest ștrand își în
cepe activitatea azi cu o partici
pare deosebit de bogata.

Constanța, 25-26 iulie

In preajma „triunghiolarului"
internațional de

Tradiționalul concurs inter
național de floretă feminini Ro- 
minia—Ungaria—Italia bate la 
ușă... Intr-adevăr, întrecerile 
celei de a Vl-a ediții vor avea 
loc în zilele de 25 și 26 iulie, 
în Sala sporturilor din orașul 
Constanța.

Mai mult decît edițiile prece
dente, competiția stîrnește un

floretă feminină
interes puțin obișnuit; în prin
cipal, pentru că ea coincide cu 
ultima repetiție de mari pro-, 
porții pentru J.O. de la Tokio. 
Este de aceea ușor de imaginat 
seriozitatea cu care s-au pre
gătit pentru această întrecere 
sportivele participante.

„Triunghiularul" de la Con
stanța cîștigă în interes și prin

Patru dintre protagonistele marelui turneu internațional de 
floretă feminină de la Constanța; de la stingă: Olga Orban- 
Szabo, Antoanella Ragno, Bruna Colombetti și Maria Vicol, 

văzute de Neagu Rădulescu

<JIM. E SPARTACHIADA!

cuvine să consemnăm mo
ți care a fost pregătită des- 
irea festivă a competiției, 
ce s-a deosebit festivitatea 

eschidere de pe stadionul 1 
din Constanța de alte ase- 

ia manifestații la care am 
at pînă acum ? Printr-un e- 
nt care a impresionat fa
ța asistență. Astfel, toată lu- 
se aștepta ca atunci cînd 

DUMITRU IVAN, președin- 
consiliului regional UCFS 

cheiat cuvîntul de deschide-
întrecerilor celor peste 500 

inaliști, aceștia să părăseas- 
erenul. Dar, la semnalul fan- 
, pe stadion a început să 
ne, pe neașteptate, melodio- 
Aiarș al lui AUREL GIRO- 
kNU „VENIM, E SPARTA- 
ADA". Impunătorul cor de 
țazon a făcut ca timp de cî- 

minute să vibreze tribu-

iiiiniiiiiiiiii!iiiiiiiiiii!iiiiiiiiiifnti'.;ri!iiiiiiiiiiiii  .iiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiniiiiHHiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKuiiiiiiiiiing

primii rONCURSUL NOSTRU
DIN PROVINCIE

= în campionatul! trecut, cînd puternicele 
= formații de rugbi Dinamo și Grivița Roșie 
“ au terminat la egalitate (3—3) cu Rul- 
= mentul Bîrlad, ziarele scriau cu litere 
= majuscule: „Surpriză la Bîrlad!"
S Da. Atunci, asemenea rezultate erau o 
= adevărată surpriză, deoarece erau obți- 
= nute de o echipă anonimă, proaspăt pro- 
= inovată în prima categorie a țării, fără 
— nume sonore în formație, reușind însă să 
= țină în șah echipe cu vechi tradiții în 
= rugbiul romînesc. Gbeorghe Răscanu, un 
= puști din Bogdăneștii Bîrladului, îl fă- 
= cuse inofensiv pe Rahtopol sau pe Giu- 
E gittc, Ilie Pascal pe Demian, Rainea a 
= fost umbra lui Viorel Moraru. Acum 
= însă... Aoum, amatorilor de rugbi din Bîr

lad, și aceștia sînt foarte mulți, le place 
să spună, bineînțeles cu deosebită mîn- 
drie : „Sîntem primii din provincie !“

Cine a contribuit la succesele forma
ției bîrlădene, care au situat echipa Rul
mentul pe locul 6 în clasament, după Di
namo, Steaua, Grivița Roșie, Progresul și 
Constructorul — toate din Buoarești ?

Răspunsul este simplu : munca. Iată 
cheia succeselor rugbiștilor din cetatea 
rulmenților.

Cum rezultatele rugbiștilor de la Rul
mentul, obținute pe terenul de sport, vă 
sînt cunoscute, să vi-i prezentăm pe rug- 
biștii bîrlădeni la locul lor de muncă, în 
bătălia pentru rulmenți tot mai mulți și 
de mai bună calitate.

Prim popas la forjă. Aici, unde oțelul

incandescent se „zvîrcolește" sub lovitu- E 
rile puternicelor ciocane, întîlnim trei E 
nugbiști : Alexandru Ion, Vasile Ailenei —
— controlori de calitate și Marin Rainea ~
— lăcătuș. Pe oricine ai întreba des- H 
pre ei, îl vei auzi rostind numai cuvinte — 
de laudă. Toți sînt evidențiați în între- E 
cerea socialistă, iar portretul lui Alexan- E 
dru Ion poate fi văzut la tabloul de =: 
onoare al fabricii. în plus. Ion Alexandru = 
și Vasile Ailenei îmbină în mod armonios E 
munca, sportul și învățătura. Ei au ter- E 
minat anal acesta școala medie serală, și =

EL1ADE SOLOMON
corespondent

(Continuare în pag. a 2-a)
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prezența pe planșe a unei a... 
patra echipe, aceea a Franței. 
Din dorința de a efectua o ve
rificare preolimpică într-un con
curs de mare anvergură (de 
fapt cel mai mare din Europa, 
în acest sezon) federația fran
ceză de scrimă a rugat fede
rația noastră să fie de acord 
cu modificarea formulei între
cerii. în acest fel, concursul de 
la sfîrșitul acestei săptămini 
reunește floretiste din patru 
țări care aspiră, in egală mă
sură, la un loc fruntaș la apro
piatele J.O.

La Constanța pregătirile în 
vederea acestui important eve
niment sportiv internațional au 
fost încheiate. Cu sprijinul fe
derației de resort. Sala sportu
rilor a fost înzestrată cu planșe 
metalice de cea mai bună ca
litate. De asemenea, pentru a 
se asigura un arbitraj cît mai 
precis, concursul va fi deservit 
de aparate electrice speciale. 
Nu se așteaptă decît invitația 
arbitrilor care să cheme pe 
planșe, prima pereche de flo
retiste...



CU SPORTIVII DIN DOBROGEA
»■

Aspecte de la concursul de haltere. Unul din cei 30 de tineri calificați In etapa regională, efectuîndu-și încercarea
Foto : I. Mihăică

(Urmare clin pag- 1)

principal C. Dobrotă, un neobosit ac
tivist sportiv (l-am mai întîlnit cu o 
zi în urmă în Sala sporturilor din 
Constanța, în postură de arbitru dc... 
box).

— Multe fete și băieți din regiunea 
Dobrogea, ne-a spus interlocutorul nos
tru, știu să înoate de mici. Dar, n-au 
fost modelați. De citva timp însă am 
început să lucrăm cu ei metodic și 
roadele se pot observa chiar în acest 
concurs. Majoritatea finaliștilor regio
nali cunosc bine cete patru procedee 
tehnice de înot din regulamentul Spar
tachiadei iar R. Damian din Constan
ța, St, Florea din Mangalia, Irina Da
mian din Constanța, Evdochia Gavri
la din Medgidia. T. Grigorescu din 
Constanța ș. a. mi-au lăsat o impre
sie deosebită.

— Citi sportivi sînt înscriși în com
petiție ?

-- Aproape 50. Iar cea mai populată 
probă este cea de 100 ni liber, unde 
figurează 18 fete și băieți.

Afară, parcă în ciudă continuă să 
plouă. Timpul se scurgea și a trebuit 
— jîentru că doream să prindem cîte 
ceva și de la celelalte întreceri — să 
plecăm. Surpriză I La Constanța și la 
Eforie Sud, nu căzuse nici un strop de 
ploaie. Seara, la închiderea festivă,

R. P. Romînâ 

i-am reîntâlnit pe tov. C. Dobrotă. 
Era obosit dar fericit: „Ploaia s-a o- 
prit și am ținut concursul I"
CELE MAI ATRACTIVE ÎNTRECERI

Privind afișul cu programul con
cursurilor la cele 12 ramuri de sport, 
iubitorii de sport se întrebau: „unde 
mergem ?“ AAulți spectatori s-au în
dreptat spre Sala sporturilor, gazda 
întrecerilor de box. La aceste dispute 
au participat 72 de sportivi, unii din
tre ei boxeri consacrați. Datorită nu
mărului mare de concurenți a fost ne
voie de trei reuniuni pentru a fi iriați 
finaliștii celor 10 categorii. Iar la ul
tima gală toți finaliștii au practicat un 
box frumos, pentru care merită să le 
consemnăm numele: A. Nuri — C. So- 
soiu, A. Dumitru—M. Stan, A. Iliescu— 
V. Baisan, I. Tomescu—N. Stroe, T. 
Pintilie—M. Gheorghe, V. Chiriac — 
C. Frătescu, V. Neagu—C. Vlad, M. 
Scarlat—1. Sigmireanu, G. Ghergheli— 
V. llie și N. Topală—V. Balo. Primii 
boxeri au reușit să se califice în etapa 
următoare a Spartachiadei.

IN PROGRAM, SI JOCURI DISTRAC
TIVE

In pauzele meciurilor de fotbal, hand
bal și baschet, pe stadionul 1 Mai au 
avut loc atrăgătoare jocuri distractive.

Monaco 5-0 

Fotbal în... saci, trasul la parîmă, stîl- 
pul cu... surprize ș. a. au îneîntat pri
virile spectatorilor, care astfel nu au 
avut nici un moment de „răgaz".

Pentru felul în care s-au desfășurat 
toate concursurile, organizatorii meri
tă felicitări.

DE LA START LA SOSIRE

SSE ÎI Buc. 47,1 ; 3 kni

întrecerile juniorilor de categoria a 
Il-a desfășurate pe stadionul Tractorul 
din Brasov au dat următorii cîștigă- 
tori: BĂIEȚI : 80 m : A. Totiș (SSE 
II) 9,5, M. Boldeanu (SSE Viit.) 9,5; 
300 m: Gh. Romenci (SSE II) 38,8; 
1000 m : R. Rusu (CSM Cluj) 2:42,3; 
90 m g: A. Șepci (SSE Cluj) 12,7; 
4x100 m: — -
marș: P. Gheorghe (SSE 1) 15:28,8; 
lungime: N. Crivoi (D. Buc.) 6,07; 
triplu: Ș. Ioan (SSE I) 13,31 ; înălți
me: Ș. loan 1,88, A. Șepci 1,88; pră
jină : S. Marian (CSS Buc.) 3,45; 
greutate (5 kg) : P. Ciolac (Voința 
Buc.) 14,77; disc (1 kg): K. Hubner 
(Banatul) 47,54; suliță (0,600 gr):
K. Hubner 57,65; ciocan (5 kg): St. 
Sișcovici (Luc. Br.) 54,38; triatlon: 
P. Ciolac 1527 p ; FETE : 60 m: A. Pe
trescu (SSE II) 8,0, I. Kazăr (CSS 
Cluj) 8,0; 500 m: El. Baciu (SSE Ro
man) 1:17,4 — rec. republican; 60

Publicăm în rîndurile de mai. jos 
rezultatele individuale ale primei e- 
tape a concursului republican al selec
ționatelor de regiuni desfășurată la 
Arad. A doua etapă a acestei impor
tante competiții va avea loc la Tg. 
Mureș în zilele de 8 și 9 august.

BĂIEȚI: 200 m spate: 1. M. Poto- 
ceanu (Banat) 2:33,5; 2. T. Șerban 
(București 1) 2:38,5; 200 m fluture:
1. E. Voicu (Buc. I) 2:42,6; 200 m
bras: 1. L. Costa (Banat) 2:46,7; 
400 m liber: 1. E. Adi (Mureș-A. M.) 
5:11,2; 400 m mixt: 1. D. Naghi (Mu- 
reș-A.M.) 5:37,9; 100 m liber: 1. Cor
nel Georgescu (Buc. 11) 1:00,4;
4x100 m liber: București 1: 4:14,1; 
1500 m liber: 1. VI. Moraru (Buc. 1) 
19:30,8; 2. G. Moraru (Cluj) 19:49,7; 
100 m spate: 1. M. Potoceanu 1:09,2;
2. T. Șerban 1:09,5; 100 m bras: 1.
L. Costa 1:16,2; 2. Gr. Săruleanu 
(Buc. II) 1:20,8; 100 m fluture: 1. 
E. Voicu 1:08,6; 2. Z. Giurasa (Ba
nat) 1:09,9; 4x200 m liber: 1. Bucu
rești 1: 9:48,5; 2. Mureș-A.M. 9:52,0;
3. Cluj 9:55,2; 4x100 m mixt: 1. Bucu
rești I 4:39,0; 2. Banat 4:43,0; COPII ! 
50 m spate: 1. I. Mărgeanu (Banat) 
34,8; 2. Marin Andrei (Buc. 1) 34.9; 
50 m bras: 1. St. Vizitiu (Buc. I) 
37,7; 50 m fluture: 1. A. Rambaș 
(Banat) 36,0; 50 m liber: 1. E. He- 
gheduș (Cluj) 29,9; 2. C. Bădiță
(Buc. 1) 30,5; 4x50 m mixt: 1. Buc. 
I 2:21,0; 2. Banat 2:21,6; 100 m liber: 
1. E. Hegheduș 1:07,5; 2. C. Bădiță 

mg: S. Anghelescu (Luc. Br.) 9,3; 
4x100 m: SSE Viitorul Buc. 51,8; lun
gime : A. Petrescu 5,29; înălțime : T. 
Schimpf (SSE Oradea) 1,48; greutate 
(3 kg) : Oil. Jinga (Tin. C-lung) 14,45; 
disc: Ar. Menis (SSE Cv.) 31,90; su
liță: R. Szabo (SSE Reși(a) 35,39; 
triatlon: El. Scarciu (SSE II) 2246 p.

Clasamentul pe echipe; 1. SSE II 
Buc. 211,5 p; 2. SSE Viitorul 170,5 p;
3. SSE I Buc. 115 p; 4. CSS Cluj 93 
p; 5. Tinerețea C-lung 88 p; 6. SSE 
Cluj 84 p; 7. CSS Buc. 66,5 p; 8. Lu
ceafărul Brașov 62 p; 9. Banatul Ti
miș. 57 p; 10. SSE Oradea 44,5 p; 11. 
SSE lași 35 p; 12. SSE Craiova 34 p;

1:08,0; 100 m fluture: 1. A. Ra 
1:22,0; 100 m bras» 1. St. V 
1:22,5; 100 m spate: 1. I- Mărg 
1:18,4; 2. Marin Andrei 1:18,9; < 
m mixt: 1. Banat 5:19,2; FETE: 
m liber: 1. Ingrid Ungur (Bu< 
1:08,5; 2. Cristina Ursu (Buc. 
1:11,2; 100 m fluture: 1. Nicolek 
fănescu-Bărbulescu (Buc. I) 1: 
200 m bras: 1. Maria Klosz (M 
A.M.) 3:01,4; 4x100 m liber: 1. E 
reșii 1 4:54,5; 4x100 m mixt: l.E 
rești 11 5:35,2; 400 m mixt: 1. 
tina Balaban (Bucali) 6:00,8; 1 
spate: 
1:20,6;
1:24,0; 
1:26,6; 
1:26,7;

2.

1. Anca Trohani (Buc
2. Monica Dimescu (Buc.
100 m bras: 1. Maria I

Marina Marin (Buc 
400 m liber: 1. Măriuca 

taru (Buc. I) 5:29,5; FETIȚE: 5 
liber: 1. Viorica Petcu (Buc. I) 
50 m fluture: 1. Cristina Hohoiu 
nat) 39,9; 50 m bras: 1. Cristina 
nescu (Buc. I) 39,6; 2. Gabriela ( 
țiu (Buc. II) 41,1; 50 m spate 
Anca Andrei (Banat) 37,4; 2. i 
Isbășoiu (Buc. II) 38,4; 4x50 m n 
1. București II 2:34,8; 4x100 m n 
1. București I 5:53,8; 100 m liber 
luliana Gru:a (Buc. II) 1:15,3; 1 
fluture: 1. Cristina Hohoiu 1: 
100 m bras: 1. Cristina Stan 
1:28,5; 100 m spate: 1. Anca 1 
șoiu 1:23,9; 2. Ruxandra Spandc 
(Buc. 11) 1:24,8; 4x100 m liber 
București I 5:12,1.

13. SSE Reșița 29 p; 14. CSM Clu 
p; 15. Dinamo Buc. 25 p. eh.."

★
La sfîrșitul acestei săptămîni se 

desfășura la Siena, în Italia, un 
portant concurs atletic internaționa 
care vor lua parte și cîțiva spo 
romîni, printre care: Valeriu Jt 
Gheorghe Zamfirescu, Gheorghe 
pescu, Maria Diaconescu, Lia Man 
etc.

★
In zilele de 1 și 2 august va t 

loc pe stadionul din Poiana Brt 
fartîlnirea echipelor reprezentative 
juniori și junioare ale R.P. Romîn, 
R. P. Ungare.

(Urmare din pag. 1)

teren
Lan-

de dublu a adus pe 
Boaghe—Dron și P.

Trutin. După o jumătate de 
arbitrul Mircea Constantinescu

Meciul 
perechile 
dau—A. 
oră, 
consemna pe foaia de concurs rezul
tatul favorabil cuplului nostru : 6—1, 
6—0, 6—1. Cum arată și scorul, în
trecerea n-a avut istoric, reprezen
tanții R.P. Romine dovedindu-se su
periori în toate compartimentele.

Miercuri, în ultimele meciuri de sim
plu din cadrul partidei R. P. Romînă 
— Monaco, Constantin Popovici și 
Gheorghe Boaghe (care l-a înlocuit pe 

indisponibil) au repurtat 
în dauna lui Landau (cu 
și respectiv Trutin (cu 
Reprezentativa noastră a 
formația Monaco cu sco- 

llie Năstase, 
două victorii 
6—1, 6—1) 
6—0, 6—1). 
învins astfel 
rul final de 5—0 și s-a calificat în se
mifinala „zonei" a IlI-a unde va primi 
replica puternicei echipe a Greciei. în
trecerea începe azi după-amiază, para

lei cu cealaltă semifinală : U.R.S.S. — 
R. P. Bulgaria. Iată programul complet 
de joi și vineri de pe terenurile „Pro
gresul" ;

JOI

de la ora 15 : R. P. Romînă •— Gre
cia (Constantin Popovici — Gavrieli- 
dis, llie Năstase — Kalogeropoules și 
partida de dublu) ; U.R.S.S. — R. P. 
Bulgaria (Ivanov — Yașmakov, Metre- 
veli — Velev și partida de dublu).

VINERI
16: continuarea ultimelor 
de simplu din cadrul par- 
Romînă — Grecia (Con-

de la ora 
două meciuri 
tidelor R. P. 
stantin Popovici — Kalogeropoules și 
llie Năstase — Gavrielidis) și 
U.R.S.S. — R. P. Bulgaria (lvanov — 
Velev și Metreveli — Yașmakov).

Sîmbătă și duminică va avea*  loc fi
nala și partida pentru locurile 3—4.

Finala parașuti|tîlor
Ieri, cei mai buni sportivi parașu- 

tiștj din (ară (ciștigătorii etapelor de 
zonă) au luat startul, pe aerodromul 
Clinceni, în cadrul finalei campiona
tului republican. Concursul a început 
cu proba de salt individual de la 1000 
m cu deschiderea intîrziată a parașutei 
pînă la 10 sec. și aterizare la punct 
fix. întrecerile continuă zilnic pînă 
la 27 iulie.

Reamintim că întrecerile finale ale 
campionatului R.P.R. de parașutism 
au loc în cadrul Spartachiadei repu
blicane. Deci, la sfirșitul acestui mare 
concurs, campionii R.P.R. pe anul 
1964 vor fi și campionii Spartachiadei 
republicane.

SUCURILE CONSTITUIE UN ALIMENT MAI PREȚIOS DECIT FRUCTELE DEOARECE 
FIIND IN STARE LICHIDA, SE ASIMILEAZĂ MAI UȘOR DE ORGANISM
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PRIMII DIN PROVINCIE
(Urmare din pag. 1)

admiterese pregătesc pentru cel de 
în învățămintul superior.

Continuînd prezentarea 
noștri pe... fluxul tehnologic, să 
oprim puțin și în strungărie. Aici veți 
auzi că Nicolae Beiosinschi este un 
foarte bun turnător, că Anton Gran
dorc deține de mai bine de un dece
niu titlul de cel mai bran strungar din 
secție. El este acela care lucrează 
piese de schimb pentru complicatele 
utilaje și piese de mare precizie pen
tru dispozitivele adaptate unor mașini.

în secția „micronilor", la rectificare 
îi vom întilni pe rugbiștii Iulian 
Braescu, Silviu Călin, Florin Ionică, 
Ion Polizche, care se bucură de o deo
sebită reputație profesională printre 
rectificatori.

La bile-role, secție care deține stea- 
Fl,Ț de secție fruntașă în întrecerea 
socialistă pe fabrică pe anal 1963, aă

rugbiștilor
ne

facem cunoștință cu Mircea Cartas. Să 
vedem ce aflăm despre el. Este un 
foarte bun frezor (în școala profesio
nală pe care a terminat-o anul trecut 
a fost mai mulți ani premiant), este 

i serale

muncitorii care execută reparații 
cele mai complicate utilaje saia la

un elev silitor al școlii medii _____
(a trecut cu succes în clasa a IX-a) 
și e un model de disciplină, la locul 
de muncă precum și pe terenul <le 
sport. în această secție Lucrează, de 
asemenea, cu rezultate bune, ca tehni
cian normator, Mircea Paiu, unul din
tre pionierii echipei de rugbi din Bîr- 
lad, jucător de bază al formației. El 
este acela care a avut curajul, după 
plecarea antrenorului Dragoș Țenescu, 
să-și asume răspunderea pentru pregă
tirea echipei, iar despre felul cum a 
condus el antrenamentele vorbesc cel 
mai bine rezultatele pe care le cu
noașteți și locul fruntaș ocupat în cla
samentul provinciei.

în secțiile auxiliare ale fabricii, re
parații mecanice și «culărie, unde sînt

la
.....__ scu

lele cele mai pretențioase, îi întîlnim 
în primele rînduri ale întrecerii socia
liste pe rugbiștii llie Pascal — rabo- 
tor, Gh. Bănceanu 
canu — lăcătuș.

...„Ne mândrim cu lăcătuși ca Gh. 
Rășcanu — ne-a spus maistrul Dumi
tru Butuc. -—- Este un băiat 
modest, ascultător, muncitor și, 
tinăr, foarte priceput în meseria 
lăcătuș...*.

Asemenea frumoase cuvinte 
auzi la oricare metalurgist din 
despre oricare jucător din echipă.

lăcătuș, Gh. Răs-

harnic, 
deși 

da

poți 
oraș, 

. i, căci 
stima și prețuirea de care se bucură 
rugbiștii de la Rulmentul printre tova
rășii lor de muncă (reflectate în parte 
și prin numărul mare de spectatori 
prezenți la fiecare meci al echipei, 
peste 4 000) sînt împărtășite de mai 
.toți birlădenii.

Agențiile O. N. T. Carpafi
au pus în vînzare

LOCURI LA CAMPINGUL DE LA MAMAIA.

Se organizează serii de odihnă și excursii, în grupuri și individuale, cu 

cazarea în corturi de cîte 2 locuri și în căsuțe specia! construite, de 

4 camere cu cîte 2 locuri, fiecare cu intrare separată.

Campingul de la Mamaia este prevăzut cu iluminat electric, cu apă 

curentă și instalații sanitare,

TARIFUL PENTRU CORTURI 12 LEI DE PERSOANA, PE ZI, IAR PEN
TRU CĂSUȚE, 16 LEI DE PERSOANA, PE ZI.

U
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Ieri la Ploiești

1-0 (0-0)
Petrolul - Aufbau nagflcburg pentru juniori

PLOIEȘTI, 22 (prin telefon). — Gu 
toată căldura mare, peste 7000 de 
spectatori au fost prezenți la întîlnirea 
dintre echipele Petrolul Ploiești și 
Aufbau Magdeburg. Oaspeții au pre
zentat o formație tînără, cu cîteva 
individualități de certă valoare ca 
portarul Maldenhauer, atacantul Ilir- 
schman și mijlocașul Franzek. Intîl- 
nirea a avut două aspecte diferite: în 
prima repriză jocul a fost egal, ■am
bele echipe acționînd mai mnilt la 
mijlocul terenului; în repriza secundă, 
Petrolul a jucat mai bine atacînd, în 
special în ultima parte- cu multă in

Barajul pentru calificarea 
în categoria C continuă azi

Cele două etape disputate pînă acum 
în barajul pentru calificarea în cate
goria C nu a dat decît trei învingă
tori din opt. Astfel, formațiile Victo
ria Piatra Neamț, A.S. Aiud și Fores
tiera Sighet vor activa, începînd de 
La toamnă, în categoria G.

Pentru celelalte 5 locuri libere, lupta 
continuă azi cu jocurile programate 
la Bacău, Turnu Severin și București, 
unde o serie de echipe egale ca punc
taj și golaveraj vor disputa cel de al 
treilea meci. Iată programul :

BACĂU : Constructorul Iași—Șiretul 
Rădăuți.

TURNU SEVERIN: Minerul Anina 
<■—Minerul Aninoasa.

BUCUREȘTI: Marina Mangalia— 
Chimia Turnu Măgurele (stadionul Di
namo, teren I) și Minerul Cîmpulung 
Muscel—Metalul 7 Noiembrie Craiova 
(stadionul Dinamo, teren II).

Tot azi va avea loc retunul partidei 
Rapid reg. Ploiești—Rulmentul Brașov.

Toate meciurile încep la ora 17. 
După cum ne-a comunicat F.R. Fotbal, 
în caz de egalitate după 90 de minute 
de joc, partidele se prelungesc cu două 
reprize a cîte 15 minute. Dacă și după 
prelungiri scorul se menține egal, e- 
chipa care va promova va fi trasă la 
sorți.

Bogat program internațional
Incbeindu-se principalele compe

tiții interne nu înseamnă că s-a 
pus punct activității fotbalistice. 
In afară de faptul că antrenorii 
participă la un curs de perfec
ționare organizat la Poiana Bra
șov și că arbitrii vor lua parte la 
o tabără la Mangalia, echipele 
noastre de fotbai vor susține în 
această perioadă o serie de partide 
internaționale. Nu mai puțin de 7 
echipe de peste hotare vor evolua 
în zilele care au mai rămas din 
iulie și în august în diferite orașe 
din țară.

Astfel, după meciul susținut ieri 
la Ploiești, eîștigătoarea „Cupei 
R.D. Germane", Aufbau Magde
burg, va evolua vineri 24 iulie la 
Cîmpina în compania formației lo
cale Poiana, duminică la Pitești 
cu Dinamo și își va încheia tur
neul la Constanța, la 29 iulie, în 
compania Farului. O altă formație 
din R.D. Germană, Chemie Leip
zig, va juca la 29 iulie Ja Cluj cu 
Sti irita și la 1 august, la Arad, cu 
U.T.A.

Din R.S.F. Iugoslavia sosește 
formația Spartak Subotița care va 
susține 4 meciuri în țara noastră: 
26 iulie cu Minerul Baia Mare, 
28 iulie cu Forestiera Sighet, 30 
iulie cu Recolta Cărei și, la 2 au
gust cu A.S.M.D. Satu Mare.

Cu deosebit interes este așteptată 
evoluția selecționatei olimpice de 
fotbal a Japoniei calificată, din ofi
ciu, în turneul final olimpic de la 
Tokio. Fotbaliștii din Țara soarelui 
răsare vor juca la Brașov (6 au

sistență poarta echipei germane. In 
această repriză, ploieștenii au ratat 
cîteva ocazii clare prin Dridea (min. 
46) care ajunsese într-o situație favo
rabilă în urma unei combinații rea
lizată cu Marinescu (un jucător debu
tant la Petrolul). In min. 60 tot Dridea 
trage pe lîngă poartă o minge respinsă 
de portarul Maldenhauer. Golul vic
toriei a fost marcat în min. 78 de 
Mocanu la o centrare a lui Oprișan.

In ultimele minute oaspeții forțează 
egalarea dar petroliștii se apără și 
termină învingători acest meci.

PETROLUL: Ionescu (Sfetcu)—Pa- 
honțu, Hălmăgeanu (Fronea), Alecu, 
Fior ea — Iuhaz, Dumitrașcu (Ivan) — 
Badea (Oprișan), Marinescu, Dridea I, 
Mocanu.

AUFBAU MAGDEBURG: Blokwitz 
(Maldenhauer) — Wider mann, Zapf, 
Pusch, Retschlag — Franzek, Cubisch 
— Glinkpiel (Seguin), Hirschman, 

Walder, Stoker.

A arbitrat foarte bine Al. Ionescu 
(București).

GH. ALEXANDRESCU și
M. POPESCU — coresp.

ȘTIRI...
MINERUL BAIA MARE SI-A REÎN

CEPUT ANTRENAMENTELE
Dorind să aibă o comportare eît 

mai frumoasă în viitoarea ediție a 
campionatului categoriei A, noua pro
movată, Minerul Baia Mare și-a în
ceput antrenamentele de la 10 iulie, 
sub conducerea antrenorului Paul 
Gallis.

In vederea viitorului campionat, pe 
stadionul „23 August" din Baia Mare 
au început lucrările de reparare a ga
zonului, amenajarea unor tribune ane
xă etc., țoâte menite să asigure fot
baliștilor condiții bune de joc iar spec
tatorilor o cît mai plăcută urmărire s 
meciurilor de fotbal.

V. SASĂRANU-copersp. reg.
MECIURI AMICALE

• Duminică, la Satu Mare, A.S.ALD. 
a terminat la egalitate cu Crișul Ora
dea : 1—1 (1—0). Cu acest prilej în 
localitate s-a organizat prima întîl- 

gust, cu Steagul roșu) și la Bucu
rești (9 august, cu Progresul).

Cu prilejul „Zilei minerului", la 
Petroșani și Lupeni se va orga
niza un turneu international la 
care și-au anunțat participarea 
echipa iugoslavă Sloboda, alături 
de o formație — încă nedesemna
tă — din R.P. Bulgaria, lată pro
gramul turneului i 8 august la Pe- 
troșeni: Jiul Petrila—Sloboda; la 
Lupeni: Minerul—echipa din R.P. 
Bulgaria. A doua zi. la 9 august, 
la Petroșeni și la Lupeni se vor 
întîlni învingătorii și învinșii în
tre ei. Sloboda va mai disputa un 
alt meci la 12 august la Cugir, 
cu A.S. Cugir.

Ne va mai vizita o altă echipă 
din R.P. Bulgaria: Botev Vrața 
care va întîlni pe Știința Craiova 
la 13 august și pe Dinamo Pitești 
la 16 august.

Concomitent, o serie de echipe 
romînești vor evolua peste hotare. 
Astfel, sîmbătă 25 și duminică 26 
iulie, Petrolul Ploiești va lua parte 
la un turneu internațional organi
zat în orașul Szeged din R.P.U. 
unde, în afară de echipa Szeged, 
va mai lua parte formația cehos
lovacă Spartak Brno. Iată pro
gramul petroliștilor: 25 iulie cu 
Szeged, 26 iulie cu Spartak Brno. 
In sfîrșit, pentru luna august 
sînt anunțate turneele echipelor 
C.S.M.S. Iași și Dinamo Bacău, 
ambele în R.P. Bulgaria.

După cum se vede o... vacanță 
fotbalistică caracterizată printr-o 
intensă activitate internațională.

Echipele regiunilor Ploiești șl Banat
In finala „Cupei F. R, EJ*

MEDIAȘ, 22 (prin telefon). Semifi
nalele disputate marți au produs încă 
din deschidere o surpriză : înfrîngerea 
echipei favorite a turneului, cea a 
orașului București. Iată cura s-au des
fășurat meciurile :

Ploiești — orașul București 2—0 
(0—0). Bucureștenii au intrat pe te
ren convinși că vor cîștiga la dife
rență, ceea ce i-a costat victoria. în 
schimb, ploieștenii au luptat cu multă 
ardoare, au jucat deschis și au do
minat majoritatea timpului. Ei au tras 
mai mult la poartă, evidențiindu-se 
Suciu, Dragomir, Dodu și Ionescu. Go
lurile au fost realizate de Ionescu 
(min. 63) și Dodu (min. 69).

Banat—Brașov 2—1 (0—0). S-au 
întîlnit două echipe cu diferite maniere 
de joc: în timp ce bănățenii am ju
cat organizat, calm, forțînd ritmul în 
ultimul sfert de oră, brașovenii au 
făcut o adevărată risipă de energie în 
dorința de a produce o a doua surpri
ză. Nu au reușit-o din cauza lipsei de 
pregătire fizică. Au marcat : Tilicea 
(min. 60) pentru Brașov, Gligor (min. 
66) și Perva (min. 78) pentru Banat.

în urma acestor rezultate, echipele 
regiunilor Ploiești și Banat s-au cali
ficat pentru finala competiției. Locu
rile 3—4 și le vor disputa formațiile 
orașului București și regiunii Brașov. 
Jocurile vor avea Ioc joi 23 iulie.

DAN VINT1LA - coresp.

REZULTATE• ••

nire de fotbal în nocturnă, la care a 
asistat un număr însemnat de spec
tatori. Partida a oferit un spectacol 
plăcut și echilibrat. Au marcat; Ga
vrila (min. 16) pentru A.S.M.D., res
pectiv Mănescu (min. 59) pentru Cri
șul. (A. VERBA — coresp.).

• In cadrtri etapei a IlI-a a Spar- 
tachiadei republicane, Faianța Sighi
șoara a întrecut pe C.S.M. Sibiu cu 
4—1 (2—0) prin punctele realizate de 
Dumitrescu (2), Constan tinescu și 
Sîniion, respectiv Văcaru. (I. TURJAN 
— coresp.).

Incă o femeie arbitru!
Paisprezece candidați au absol

vit de curînd cursul de arbitri 
de fotbal organizat de colegiul 
de arbitri din R. Vîlcea. De re
marcat faptul că printre cei 14 absol
venți se află și o femeie, tovarășa E- 
lena Cătălinoiu-Stoica. Ea și-a însușit 
cu multă sîrguință materialul predat 
în cele 18 lecții care au avut loc.

La examenul de sfîrșit, care a fost 
condus de tov. Gh. Gherghe din par
tea Colegiului central de arbitri, s-a 
văzut că cea mai mare parte dintre 
cursanți și-a însușit în întregime ma
terialul predat, 14 încheind cursurile 
cu note bune și foarte bune.

La succesul obținut o contribuție de 
seamă și-a adus tov. Simion Axente, 
conducătorul cursului. Cei mai mulți 
dintre noii arbitri au și condus me
ciuri în cadrul campionatului raional. 
Printre cei care s-au evidențiat notăm 
pe Gh. Zima, Al. Petrescu etc.

PAVEL G10RN0IU — coresp.

Ultima zi la
Azi se închide vînzarea pentru tra

gerea specială Loto Central din 24 
iulie.

La această tragere în afară de pre
miile obișnuite în bani, participant^ 
pot să obțină numeroase premii supli
mentare în obiecte.

Se acordă minimum 4 autoturisme 
(un Moskvici și 2 Skoda-Octavia pen
tru trei numere cîștigătoare și un 
Trabant-Combi pentru două numere 
cîștigătoare), motociclete, televizoare, 
frigidere, aparate de radio, mașini 
aragaz, aspiratoare, mașini de spălat 
ș.a.

De asemenea se acordă excursii cu 
autocarele în R. P. Ungară și tn R. S. 
Cehoslovacă. Durata excursiilor este 
de 14 zile.

Se extrag în total 58 de numere 
(13 numere pentru premiile obișnuite 
în bani pe 8 categorii și 45 numere 
pentru premiile în obiecte în 11 ex
trageri).

Se atribuie premii și pentru 2 nu
mere. Și cu 2 numere se poate câș
tiga un autoturism. La atribuirea au-

Impresii și comentarii de la Snagov...
• CEVA DIN ECOURILE DE LA JAJCE • DINAMOVISTII — COLECȚIO
NARI DE TITLURI • DESPRE PROTAGONIȘTI e JOCURILE OLIMPICE 
Șl... „EUROPENELE" • CUM S-AU COMPORTAT COMPONENTII LOTU

LUI OLIMPIC? • ÎNTRECERILE DE LA COPENHAGA Șl și ESSEN
La numai două săptămîni după „Regata" 

internațională de caiac-canoe, balizele 
multicolore au trasat din nou culoarele pis
tei de apă de la Snagov. De data aceasta, 
concurenții — numeroși (peste 200) și foarte 
bine pregătiți, și-au disputat titlurile de 
campioni ai țării. Ca în fiecare an, fina
lele au oferit spectatorilor multe întreceri 
echilibrate, curse disputate pînă pe ulti
mii „metri" și cîteva... surprize. Ne-am pro
pus să adăugăm impresiilor culese din tri
buna de la „malul tăiat" cîteva comenta
rii pe marginea acestei ediții a campiona
tului, subliniind de ia început că finalele 
din acest an au avut — sub toate aspec
tele — un nivel superior de desfășurare.

Succesele obținute de caiaciștii și ca
noiștii noștri fruntași în ultimii ani, la ma
rile competiții europene și mondiale, con
tinuă să-și poarte ecourile, să contribuie 
la dezvoltarea acestei ramuri a sporturi
lor nautice în tot mai multe orașe ale țârii. 
Nu ne amintim ca vreodată bucureștenii 
să fi primit o replică atît de dîrză din par
tea reprezentanților altor centre sportive. 
Și nu puține. Să consemnăm, așadar, pre
zența la recentele finale a sportivilor din 
Arad, Satu Mare, Galați, Tulcea, Timișoa
ra, Tg. Mureș etc și totodată locurile bune 
ocupate de aceștia în clasamentul dife

„Dublul**  Nicoară — lvanov, învingător la caiac 2 — 1000 m
ritelor probe (K 1—10 000, K 2—in 000, 
C 1—500, C 2—1 000, K 1—500 fete etc). 
Sportivii din provincie, împreună cu bucu
reștenii de la Olimpia și Clubul sportiv 
școlar (care au prezentat „garnituri" ex
celent pregătite) au asaltat pozițiile frun
tașe ale echipajelor de la Dinamo și 
Steaua, reușind uneori să lupte de la e- 
gal cu valoroșii caiaciști și canoiști ai a- 
cestor cluburi.

Cu două-trei excepții, lupta pentru cu
cerirea titlurilor de campioni republicani 
s-a dat și în acest an între sportivii de la 
Dinamo și Steaua, cluburile cu cele mal 
puternice secții de caiac-canoe din țară. 
Dinamoviștii au cucerit cele mai multe vic
torii — 11 — demonstrînd seriozitatea cu 
care s-au pregătit pentru acest campio
nat. Dispunînd de un lot numeros, omogen, 
cu valori individuale apropiate, Dinamo a 
realizat o corespunzătoare distribuire a 
forțelor pentru fiecare cursă în parte. Vic
toriilor scontate li s-au adăugat și altele 
neprevăzute, cum a fost succesul realizat 
de Marian Ionescu la canoe simplu 1000 
m, care l-a învins surprinzător pe Andrei 
Igorov, cotat pînă acum ca cel mai în for
mă dintre specialiștii probei de simplu.

Sportivii de la Steaua au cucerit 6 ti
tluri de campioni republicani. Așa cum spu
neam la început, reprezentanții clubului 
Steaua au fost prezenți în lupta pentru 
primul loc la aproape toate celelalte probe.

Aplaudînd întrecerea de multe ori pasio
nantă a protagoniștilor acestei ediții a 
campionatului, nu putem omite însă lap- 
tul că uneori această frumoasă rivalitate 
sportivă a fost greșit înțeleasă. In cîteva 
probe, sportivii de la Dinamo și Steaua au 
folosit împingerile, abordajele de ambar
cațiuni etc., pentru a-și crea avantajul 
care să le aducă victoria. De aici, con
testație după contestație, discuții nepo
trivite... La sfîrșitul întrecerii, cînd cal
mul și obiectivitatea și-au spus cuvîntul, 
antrenorii Radu Huțan și Nicolas Nava- 
sart s-au felicitat reciproc pentru victori
ile obținute. Un gest care ne-a întărit con
vingerea că viitoarele competiții se vor 
desfășura (și se poate !) fără astfel de ln-

tragerea specială
toturismelor participă și biletele sfert 
și abonamentele.

Azi e ultima zi cînd vă puteți pro
cura bilete pentru această tragere.

Biletele combinate (întregi sau sfer
turi) vă măresc șansele de cîștig.

Tragerea numerelor cîștigătoare are 
loc vineri 24 iulie la Brașov.

— Duminică se desfășoară con
cursul Pronosport nr. 30 în care fi
gurează și meciurile internaționale a- 
micaJe t

— Știința Cluj — Chemie Leipzig
— Dinamo Pitești — Aufbau Mag

deburg
Pînă la începerea campionatului 

nostru, rezultatele concursurilor Pro
nosport vor fi comunicate participan- 
ților după ora 21,30.

MtONOEXPBES

La tragerea concursului Pronoexpres nx. 
30 din ziua de 22 iulie 1964 au fost ex
trase din urnă următoarele numere :

18 13 43 7 28 8
Numere de rezervă : 14 47
Fond de premii : 478.118 lei. 

călcări ale regulamentului, fără atîtect 
contestații.

Fără îndoială că Evoluția „olimpicilor^ 

a fost urmărită cu cel mai mare interes.: 
Lucru firesc dacă ținem seama de apro
pierea întrecerilor de pe lacul Sagamy.ț 
Mai concludentă a fost participarea spor
tivilor noștri fruntași la probele cuprinse 
în programul J.O. de la Tokio. Pe această 
linie trebuie reliefata forma bună a ca- 
noiștilor Igor Lipalit, Dumitru Alexe și Ma
rian Ionescu, a caiaciștilor H. Ivanov, V. 
Nicoară și a caiacistelor Elena Lipalit, Ema 
Mihăîlescu și Ana Arvai — o revelație a 
iinalelor. Tot la proba olimpică a concu
rat și Andrei Igoiov, clasat pe locul II 
după Marian Ionescu al cărui finiș puter
nic i-a adus o victorie de prestigiu la ca
noe simplu 1 000 m. Desigur, o înfrîngere 
nu poate eticheta irevocabil valoarea unui 
sportiv și nu împărtășim părerea că Igo- 
rov a fost „pus in umbră". Dar, înfiînge- 
rea de la finale trebuie să constituie pen
tru Igorov un semnal de alarmă.

Ceilalți „olimpici**  au participat la pro-i 
be care nu fac parte din programul J.O. 
Aceasta din dorința de a candida cu mai 
mult succes la titlurile de campioni ai ță
rii. Așa se explică prezența lui Rotman 
la canoe fond, a lui Vernescu la caiac 

simplu 500 m, a lui Artimov și Conțoleeco 
la dublu 500 m etc — probe în care toți 
olimpicii au ieșit învingători.

Urmărind desfășurarea celor 12 probe 
care nu sînt cuprinse în programul J.O.» 
dar se dispută în cadrul competițiilor in
ternaționale, europene și mondiale, ne-anfc 
reamintit că Jocurilor Olimpice le vor urma 
— anul viitor — campionatele europene. 
Și ne-am bucurat constatînd că atît la fond 
cît și la probele pe distanța de 500 m e- 
xistă în continuare valori incontestabile, că 
lotul sportivilor fruntași poate acoperi ori- 
cînd toate probele unei astfel de compe
tiții. Spunem acest lucru gîndindu-ne nu 
numai la cei care se pregătesc acum pen
tru Tokio, ci și la ceilați sportivi fruntași 
ale căror progrese s-au manifestat conclu
dent la finale.

In aceste zile, canoiștii și caiaciștii 
fruntași — componenți ai lotului olimpic — 
vor lua parte Ia alte două mari întreceri 
internaționale (Ia Copenhaga și Essen) a- 
lături de cei mai valoroși sportivi din Da>- 
semarca, R.F. Germană, R.P. Ungară, R.S. 
Cehoslovacă, R.P. Polonă, U.R.S.S., Sue
dia, Olanda, Italia, Norvegia, Finlanda. 
R.P. Bulgaria, Austria, Franța etc. Este ua 
prilej de a se verifica și completa con
cluziile privind evoluția sportivilor noștri 
fruntași la recentele finale ale campiona
tului republican, de a se lua măsurile co-i 
respunzătoare pentru ca la Tokio caiacîș- 
tii șî canoiștii romîn! să reediteze marilei 
victorii cucerite în ultimii ani.

DAN GIRLEȘTEANU
--------------- ------- -------------------

De la I. E. B. S.
La bazinul acoperit Floreasăk 

continuă cursul de inițiere la îno*  
pentru copii. înscrieri și informații 
la complexul Floreasca, telefon. 
11.64.06.

Loto Central
In urma tragerii Ia sorți, din cei 4 cîșffc*  

gători la categoria a Il-a ai concursului 
Pronoexpres nr. 29 din 15.VII. 1964, premiul*  
suplimentar de 25.000 lei a revenit parti
cipantului Olah Lazlo din Oradea.

Tragerea următoare va avea loc miercujt 
29.VII.1964' la Vatra Dornei.

PREMIILE ÎNTREGI ȘI SFERTURI
de Ja tragerea Loto-central din 17 iulie 1964

Premiul suplimentar I: 3 variante întreg!^, 
a cîte 23.236 lei; Premiul suplimentar 
8 variante întregi a 1.593 lei și 3 varianta 
sfert a 398 lei; Categoria I: 1 variantă a, 
27.883 lei și 7 variante a 6.970 lei; Categoria ’ 
a Il-a: 15 variante a 4.035 lei și 16 varianta, 
a 1.008 lei; Categoria a IlI-a: 23 variante 
a 2.813 lei și 17 variante a 703 lei; Cate*-,  
goria a IV-a: 46 variante a 1.283 lei șl, 
55 variante a 320 lei; Categoria a V-a: 6& 
variante a 899 lei și 77 variante a 224 lei^j 
Categoria a VI-o î 87 variante a 674 lei șt'‘ 
107 variante a 168 lei; Categoria a Vil-a rij 
160 variante a 372 lei și 183 variante a 9®-^ 
lei; Categoria a VIII-a: .170 variante a 35££ 
lei și 190 variante a 88 lei. y

Cîștigătoiul premiului de categoria I 
treg este Ioniță Badea din Găești regină 
nea Argeș. t

Rubrică redactată de Loto-Proml*  
sport. -1



Pregătiri olimpice pe toate meridianele

Selecționata feminină de baschet a Bucureșliului din nou victorioasă in U.R.S.S.
RIGA 22 (Agerpres). Continuîn- 

du-și turneul în R. S. S. Letonă, se
lecționata feminină de baschet a ora
șului București a jucat în orașul Țesis 
cu formația locală Varta. Baschetba
listele romînce au avut o comportare 

bună și au repurtat victoria cu scorul 
de 42—39 (22—20). Pînă acum selec
ționata Bucureștiului a realizat în 
compania formațiilor din R. S. S. 
Estonă și R. S. S. Letonă patru vic
torii și o partidă egală.

1NTILNIRILE DE SELECȚIE ALE ne o întâlnire de verificare 
BOXERILOR AMERICANI cu echipa U.R.S.S.

Timp de trei zile s-au desfășurat la 
New York întâlnirile de selecție ale 
boxerilor americani în vederea alcătui
rii echipei de box a S.U.A. pentru J.O. 
de la Tokio. La aceste reuniuni au par
ticipat 80 de boxeri, care au folosit 
mănuși regulamentare și căști de pro
tecție.’ Senzația întrecerilor a ștîrnit-o 
greul de culoare Buster Mathis, din 
statul Michigan, care în ciuda greută
ții și înălțimii sale (135 kg și 190,5 
cm) a dovedit o mare mobilitate. Un 
alt boxer de culoare cu perspective s-a 
dovedit Toby Gibson (22 ani), care s-a 
clasat pe primul loc la categoria mij- 
locie-mică. De remarcat că el a cîști- 
gat înainte de limită toate cele trei 
•tntîlniri de selecție. O ultimă verifica
re a lotului boxerilor americani va a- 
vea loc în primele zile ale lunii septem
brie la San Francisco.

CONCURS INTERNA
ȚIONAL DE PENTA

TLON MODERN

în localitatea San An
tonio din statul Texas 
(S. U. A.) s-a desfășu
rat recent un concurs in
ternațional de pentatlon 
modern la care au parti
cipat reprezentativele a 
patru țări. In clasamentul 
general individual primul 
loc a fost ocupat de ame
ricanul Moore cu 5094 p., 
care l-a întrecut doar cu 
3 puncte pe Todt (R.F.G.). 
Pe echipe S. U. A. a to
talizat 15097 p., fiind 
mată de R.F.G. cu 
p„ Brazilia 14099 
Mexic 12668 p.

ur-
14160
P ?i

45 DE LUPTĂTORI IN LOTUL 
TURCIEI LOTUL GIMNASTiLOR 

CEHOSLOVACI
Lotul luptătorilor turci cuprinde 45 

de sportivi dintre care 24 sînt la „cla
sice" și 21 la „libere". In prezent, lo
tul se află în cantonament și este an
trenat de Mithat Bayrak și Celal Atik. 
Vineri, simbătă și duminică lotul de 
„libere" al luptătorilor turci va susți-

Un frumos succes al tinerilor luptători romîni 
în turneul din R. S. F. Iugoslavia

In orașul Stip (R.S.F. Iugoslavia) 
s-a desfășurat în zilele de 18 și 19 iulie 
un turneu de lupte libere (juniori) la 
care au participat sportivii din țara 
gazdă și din R. P. Romînă. Federația 
din R.S.F. Iugoslavia a prezentat la 
fiecare categorie cîte 3 luptători, iar 
țara noastră a avut la toate cele 10 
categorii cîte un singur sportiv. Cla
samentul s-a' întocmit individual și pe

echipe. Luptătorii romîni au dovedit o 
bună pregătire tehnică și tactică cuce
rind 6 locuri întîi (T. Pătrașcu, P. Cer- 
nău, P. Coman, L. Chiș, Gh. Ureianu, 
I. Marton), 3 locuri doi (P. Venter, C. 
Gheorghe, N. Ene) și un loc trei (T. 
Balaș). De asemenea, pe echipe, for
mația noastră a întrecut echipa gazdă 
cu scorul de 6—4.

In campionatele internaționale
de planorism ale R. P. Ungare

a-Pe aeroportul Dunakesi-Alag din 
propiere de Budapesta s-a desfășurat 
cea de-a 15-a ediție a Campionatelor 
internaționale de planorism ale R. P. 
Ungare. Sportivi din R. P. Polonă, R.P. 
Rotnînă R.S.F. Iugoslavia, R. D. Ger
mană. R. S. Cehoslovacă, R.P. Ungară 
și alte țări s-au întrecut la 8 probe de 
zbor cu planorul. O bună comportare a 
avut planoristul romîn Mircea Finescu, 
clasat pe locul doi, la diferență de cî- 
teva puncte de învingătorul concursului, 
maghiarul Gvorgy Petroczi. Iată clasa
mentul final: i. Petroczi (R.P.U.) 
5975 puncte; 2. Mircea Finescu
(R.P.R.) 5 964 puncte; 3. Ada Kaspa- 
rovski (R.S.C.) 5 429 puncte; 4. Man
fred Blauert (R.D.G.) 5 252 puncte; 5. 
Pelagia Majewska (R. P. P.) 4 985
puncte.

in urma unui concurs 
de selecție care a avut 
loc la Praga, Klecka a 
câștigat detașat la toate a-
paratele, clasîndu-se pe primul Ioc în 
clasamentul general, înaintea lui Mu- 
drik și Krbec. In afară de aceștia, din 
lotul olimpicilor cehoslovaci 
parte gimnaștii Pazdera, 
vrbenski, Bocko, Stastny și V, 
bicka.

VEȘTI DIN JAPONIA
Federația japoneză de natație 

cătuit loturile de înot, sărituri . . _ 
trambulină și polo pe apă în vederea 
Jocurilor Olimpice. In fruntea echipe
lor de natație se află cunoscuții cam
pioni Tsuyoshi Yamanaka, specialist în 
probele de 400 m liber, și Satoko Ta
naka, recordmană mondială la 200 m 
spate, medaliată cu bronz la J.O. de 
la Roma. In echipa olimpică de polo 
pe apă au fost selecționați 8 jucători. 
Lotul de înot este alcătuit'din 29 spor
tivi și 13 sportive.

Cicliștii de pistă japonezi și-au con
tinuat pregătirile pe velodromul din 
Tokio în vederea J.O. In proba de 1 000 
m cu start de pe loc japonezul Katsu- 
hiko Sato a stabilit un nou record al 
țării sale cu o performanță de 1:11,5. 
Pe locurile următoare s-au clasat Dick 
Paris (Australia) — 1:13,25/100 și Ka- 
wauchi (Japonia) 1:13,29/100.
68 SPORTIVI DIN NOUA ZEELANDA 

LA TOKIO
Comitetul olimpic al Noii Zeelande 

a selecționat un lot de 68 sportivi (60

La campionatele de atletism ale Poloniei, Eduard 
Czerny a obținut o performanță excelentă ta săritura 

in înălțime: 2,18 ml

bărbați și 8 femei) pentru J.O. de la 
Tokio. In fruntea delegației sportive 
se află campionii olimpici de atletism 
Peter Snell și Murray Halberg.mai fac

Gaidos,
Ku-

a 
de

al- 
la

PROFILURI

Takashi Ono
sportiv ja- 
patru edi-

Pînă acum, nici un 
ponez n-a participat la 
ții ale J.O. Dar este aproape si
gur că performanța aceasta va 
fi realizată în octombrie de Ta
kashi Ono, gimnastul nr. 1 al 
Japoniei. O șansă bună pentru 
celebrul Ono de a-și mări im
presionanta colecție de trofee o- 
limpice: 10 medalii, 3 de
3 de argint, 4 de bronz I

Takashi Ono are 32 de 
Și aproape 20 de ani 

competiții de gimnastică. De pe 
băncile școlii, micuțul Takashi 

su

aur,

ani. 
de

băncile școlii, micuțul 
se simțea atras de sportul 
pieței și mișcărilor armonioase.

La 14 ani avea deja în progra
mul zilnic 3 ore de gimnastică, 
Iar cînd împlinea 20 de ani, era 
selecționat în echipa Japoniei 
pentru a XV-a ediție a Olimpia
dei. La Helsinki, Tokashi Ono 
a cules primele aplauze, la Mel
bourne, primele medalii olimpice.

Bine clădit, suplu, dar vînjos, 
ca multi dintre compatrioții săi, 
Ono exteriorizează calitățile sale 
naturale, ca și pe cele cizelate în 
mii de ore de antrenament, mai 
cu seamă în probele de paralele, 
inele și cal. „In rest, nu sînt decît

ȘTIRI E
DE PE PISTELE DE ATLETISM
In ultimele zile, în diferite orașe ale 

lumii, au avut loc noi concursuri atle
tice de selecție ȘÎ verificare în vederea 
Jocurilor Olimpice de la Tokio. La Bu
dapesta, atletul Gyula Zsivotzki a cîști
gat proba de aruncarea ciocanului cu 
rezultatul de 66,60 m, Varju a aruncat 
greutatea la 18,73 m, Kulcsar a cîști- 
gat la suliță cu 79,85 m, iar Csutoras 
a fost primul la 100 și 200 m, în 10,4 
și respectiv 21,0. Intr-un concurs inter
național desfășurat la Dublin, sprinte
rul negru Henri Carr a realizat la 220 
yarzi 21,2 și la 100 yarzi 9,5, proba de

i

un gimnast oarecare...* 1, îi place 
să spună eu modestie.
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Și tot el declară: „După Jocu
rile de la Tokio, abandonez defi
nitiv competițiile internaționale. 
Dar nu și gimnastica ! N-aș mai 
fi Takashi Ono,..“ Probabil, Ono 
se va dedica îndrumării celor ti
neri în dificila disciplină sportivă 
care l-a făcut celebru. Prima elevă 
— Takako Ono. fetița sa, care nu
mără acum abia... 2 ani.

— V —

XTERN E
3 mile a fost cîștigată de irlandezul 
Graham în 13:18.8.

La Novisad au fost stabilite două 
noi recorduri iugoslave: Jozîci — 
15,93 m la triplu salt și Gisela Farkas 
— 55,7 la 400 m plat femei.

Rezultate bune au fost înregistrate 
în concursul de la Donețk. Vladimir 
Grebțov a parcurs suta de metri în 
10,3, Hmarski a sărit la înălțime 2,10 
m și Ludmila Gurevici a realizat pe 
800 m plat 2:08,7.

TURNEUL DE SAH DE LA 
KISLOVODSK

Turneul internațional de șah de Ia 
Kislovodsk a continuat cu disputarea 
partidelor întrerupte. O veritabilă per
formanță a realizat maestrul maghiar 
Kluger, care a cîștigat mai întîi partida 
întreruptă cu fostul campion mondial 
Tai și apoi l-a învins pe maestrul in
ternațional Lleberson. Acesta din urmă 
a pierdut și partida întreruptă la ma
rele maestru Stein, care este acum li
derul clasamentului cu 5,5 puncte. Pe 
locurile următoare se află Averbach 5 
puncte, Tal — 4,5 puncte, Lieberson —
4 puncte; Fuchs — 3,5 puncte, CIO-
CILTEA și Bradvarevici 3 puncte; 
Kluger — 2,5 puncte, Fichtl — 2,5
puncte etc.

PE SCURT
• După 8 runde, în turneul inter

național de șah de la Buenos Aires 
pe primul loc se află marele maestru 
american Robert Byrne cu 6,5 puncte, 
urmat de marii maeștri sovietici Paul 
Keres și Tigran Petrosian, cu cîte 6 
puncte fiecare. Keres, care cîștigase 
consecutiv 5 partide, a fost învins în 
runda a 6-a de argentinianul Najdorf, 
iar în runda a 8-a a pierdut la Foguel- 
man, Petrosian a cîștigat la Pilnik și 
a făcut remiză cu Garcia.

• în finala turneului profesionist 
de tenis de la Wembley, mexicanul 
Pancho Gonzales l-a învins cu 0—6, 
6—4, 9—7 pe australianul Lewis Hoad, 
în semifinale, Gonzales l-a eliminat 
pe Laver și Hoad pe Rosewall.

VLADIMIR KUZNEȚOV. rost campion și 
recordman al U.R.S.S. la aruncarea suli
ței, posedă o frumoasă colecție de sulițe, 
peste 50 la număr. In perioada în care era 
In cea mai bună formă, Kuznețov a lucrat 
mult la îmbunătățirea sulițelor, scriind pe 
această temă și lucrarea sa de diplomă la 
Institutul de cultură fizică.

PENTRU PRIMA oară în istoria fotbalu
lui cuban, în regiunea munților Escambray 
se desfășoară turneul final al uneia din 
seriile campionatului național, la care par
ticipă opt echipe. In această regiune, în 
trecut cea mai înapoiată în Cuba, au fost 
construite anul acesta nouă terenuri de 
fotbal care aăzduiesc acest turneu.

CONDUCĂTORII atletismului italian își 
pun speranțe în rivalitatea sportivă dintre 
sprinterii Ottolina și Berruti, precum și cea 
dintre alergătorii de garduri Frinolli și Mo
rale, în vederea unui succes al Italiei la 
Tokio. Deocamdată, la Milano, cu prile
jul campionatelor naționale de atletism 
Ottolina l-a învins pe Berruti în proba de 
100 m plat, unde a realizat timpul de 10,3. 
Același sprinter a alergat la Saarbriicken 
20,4 pe 200 m., ceea ce reprezintă a doua 
performanță mondială a tuturor timpurilor 
(după Carr — S.U.A. — 30.1).

.SURF' — un sport nautic originar din 
Insulele Havai — se bucură în prezent de 
o largă răspîndiie în Australia și Ameri
ca de Sud Sportivul se lasă dus de va
luri stînd în echilibru pe o scîndură. Se 
ating viteze pînă la 70 km pe oră, bine
înțeles dacă concurentul nu cade...

UN FAPT CURIOS s-a petrecut la capă
tul unei curse cicliste desfășurate în Aus
tralia. După ce a parcurs 201 km, ajun- 
gînd primul la linia de sosire, concurentul 
Boy Blleney a ridicai brațele în semn de 
victorie. Imediat el a fost oprit de un a

gent de poliție care l-a aplicat o amendă 
pentru că a circulat fără sâ țină ambele 
mîini pe ghidon l La fel a „pățit-o“ și con
curentul clasat pe locul al doilea.

STATELE UNITE nu vor fi reprezentate 
de o echipă universitară în proba de schif 
8+1 a întrecerilor de canotaj din cadrul 
Jocurilor Olimpice, fapt care nu s-a mai 
produs din anul 1920. Intr-adevăr, cu pri
lejul calificărilor olimpice desfășurate la 
New York, victoria în această probă a re
venit echipajului clubului Vesper Boat din 
Philadelphia, cu timpul de 6:01,3. El a lă
sat cu _ o lungime în urmă echipajul Uni
versității Harvard, considerat drept favo
ritul întrecerii.

MEMBRII ECHIPEI reprezentative de ho
chei pe gheață a R.S. Cehoslovace au gă
sit o metodă originală pentru a-și men
ține condiția fizică în timpul lunilor de 
vară. In cursul antrenamentelor ei străbat 
un teren marcat de porți, ca la slalom, 
lovind cu un baston într-o minge de fot
bal.

CUNOSCUTUL schior francez Charles Bo- 
zon, campion mondial în anul 1960, a fost 
omorît de o avalanșă, în timp ce urca spre 
yîrful Verte, de lingă Chamonix (4 121 me
tri). O dată cu el și-au pierdut viața în a- 
ceastă catastrofă alpină încă 13 persoane.

DINTRE cel 16 semifinaliști al probei 
de 100 m din cadrul campionatelor de a- 
tletism ale S.U.A., 15 au fost atlețl de cu
loare.

CONGRESUL Federației internaționale de 
tenis a hotărît să ceară reintroducerea aces
tui sport în programul Jocurilor Olimpice. 
De asemenea, s-a luat hotărîrea de a se 
organiza, anual, competiția .Ladies-Cup', 
o întrecere gen Cupa Davis, rezervată însă 
femeilor. Prima ediție a acestei noi com
petiții va avea loc în 1965.

8,40 m la săritura în lungime?
Revista „Uniunea Sovietică azi“ 

publică o interesantă declarație a cu
noscutului atlet sovietic Igor Ter 
Ovanesian, recordman mondial la pro
ba de săritură în lungime.

„Sînt convins că recordul mondial 
la săritura în lungime care din 1962 
este de 8,31 m, va fi îmbunătățit în 
acest an olimpic. După părerea mea. 
noul record mondial va fi o perfor
manță de aproximativ 8,40 m. Cred 
că un asemenea rezultat va fi posibil 
și la J.O. de la Tokio, cu toate că la 
Olimpiadă obținerea recordurilor mon
diale este mai dificilă, din cauza ten
siunii nervoase a atleților.

Eu mă pregătesc intens pentru ma
rea întrecere din capitala Japoniei. 
(N.R. în prezent el a trebuit să-și 
întrerupă pentru cîtva timp antrena
mentele în urma unei ușoare acciden
tări). In ciclul de pregătire sînt in
cluse multe exerciții cu haltere și 
greutăți. Este limpede faptul că exer
cițiile cu greutăți nu trebuie să lip
sească din programul de pregătire al 
unui săritor. In afară de faptul că 
ajută la mărirea forței, ele contribuie 
si la dezvoltarea detentei. La un an
trenament de haltere ridic circa 
5.000 de kilograme.

După o zi de antrenament cu hal
terele, jac sprinturi și particip la 
curse de 100 m alaiuri de sportivi 
specializați în această probă. Suta de 

metri o parcurg în medie cu rezulta
tul de 10,4. După cum se știe, viteza 
are un rol deosebit de important în

Din presa străină

obținerea marilor performanțe la lun
gime. Deci, sfatul meu pentru sări
tori constă în mărirea vitezei prin

Semne de criză in
Dificultăților financiare ale echi

pelor profesioniste de fotbal din Eu
ropa occidentală le consacră un arti
col ziarul austriac „DIE PRESSE".

„în fotbalul profesionist european 
— arată ziarul — se înmulțesc sem
nele de criză. In prezent trei cluburi 
franceze se străduiesc să găsească o 
ieșire unei grave situații financiare. 
Racing Strasbourg și Nantes, două 
cluburi din divizia 1 și Nancy din 
categoria a II-a au trebuit să-și vin- 
dă toți jucătorii profesioniști pentru 
ca să evite falimentul. Ele au fost 
silite să facă acest pas deși pe plan 
sportiv au avut o comportare bună. 
Acum intenționează să continue lupta 
cu jucători amatori.

practicarea cit mai multor sprinturi.
In încheiere, vreau să remarc că 

cele 20—25 de probe atletice nu sînt 
suficiente ca sporturi complimentare 
în pregătirea unui sportiv. Eu, de pil
dă, practic înotul, joc fotbal, baschet 
și rugbi.

Mă antrenez de cinci ori pe săptă- 
mînă, de fiecare dată cîte 3 ore și 
jumătate. în felul acesta mă pregă
tesc pentru locurile Olimpice de la 
T okio".

fotbalul profesionist
Știri asemănătoare vin și din ta

băra echipelor profesioniste din Spania 
și Italia. „Milionarele" sportului se 
zbat în datorii. Despre greutățile clu
bului F.C. Barcelona se știe de cîți- 
va ani, dar în ultimul timp a început 
să se clatine și Real Madrid. La fel 
se petrec lucrurile și în Italia. Dato
riile celor 18 echipe din Liga 1 se 
ridică la 7,5 miliarde lire, recordul 
deficitelor aparținind. clubului A. S. 
Roma. După cum se prezintă lucru
rile se pare că numai cîștigătoarea 
„Cupei camoionilor europeni", Inter- 
nazionale Milan, și campioana țării 
Bologna au reușit să aibă o balanță 
financiară pozitivă. Toate celelalte 
echipe, mai cu seamă cele mici, trec 
prin greutăți financiare".

1
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MINERUL BAIA MARE Sl-A REÎN
CEPUT ANTRENAMENTELE

Dorind să aibă o comportare cit 
mai frumoasă in viitoarea edifie a 
campionatului categoriei A, noua pro
movată. Minerul Baia Mare și-a în
ceput antrenamentele de la 10 iulie, 
sub conducerea antrenorului Paul 
Gallis.

In vederea viitorului campionat, pe 
stadionul .23 August” din Baia Mare 
au început lucrările de reparare a ga
zonului, amenajarea unor tribune ane
xă etc., toate menite să asigure fot
baliștilor condiții bune de joc iar spec
tatorilor o cît mai plăcută urmărire a 
meciurilor de fotbal.

V. SASARANU-copersp. reg.
MECIURI AMICALE

• Duminică, la Satu Mare, A.S.M.D. 
a terminat la egalitate cu Crișul Ora
dea : 1—1 (1—0). Cu acest prilej în 
localitate s-a organizat prima întîl- 

gust, cu Steagul roșu) și la Bucu
rești (9 august, cu Progresul).

Cu prilejul „Zilei minerului”, la 
Petroșeni și Lupeni se va orga
niza un turneu international la 
care și-au ■ anunțat participarea 
echipa iugoslavă Sloboda, alături 
de o formație — încă nedesemna 
tă — din R.P. Bulgaria. Iată pro
gramul turneului: 8 august la Pe 
troșeni: Jiul Petrila—Sloboda ; la 
Lupeni: Minerul—echipa din R.P. 
Bulgaria. A doua zi, la 9 august, 
la Petroșeni și la Lupeni se vor 
întîlni învingătorii și învinșii în
tre ei. Sloboda va mai disputa un 
alt meci la 12 august, la Cugir, 
cu A.S. Cugir.

Ne va mai vizita o altă echipa 
din R.P. Bulgaria : Botev Vrața 
care va întîlni pe Știința Craiova 
la 13 august și pe Dinamo Pitești 
la 16 august.

Concomitent, o serie de echipe 
romînești vor evolua peste hotare. 
Astfel, sîmbătă 25 și duminică 26 
iulie, Petrolul Ploiești va lua parte 
la un turneu internațional organi
zat în orașul Szeged din R.P.U. 
unde, în afară de echipa Szeged, 
va mai lua parte formația cehos
lovacă Spartak Brno. Iată pro
gramul petroliștilor: 25 iulie cu 
Szeged, 26 iulie cu Spartak Brno. 
In sfîrșit, pentru luna august 
sini anunțate turneele echipelor 
C.S.M.S. Iași și Dinamo Bacău, 
ambele în R.P. Bulgaria.

După cum se vede o... vacanță 
fotbalistică caracterizată printr-o 
intensă activitate internațională.

ieri la Ploiești

Petrolul - Aulbau Magdeburg
l-o (0-0)

PLOIEȘTI, 22 (prin telefon). — Cu 
toată căldura mare, peste 7000 de 
spectatori au fost prezenți la întîlnirea 
dintre echipele Petrolul Ploiești și 
Aufbau Magdeburg. Oaspeții au pre
zentat o formație tînără, cu cîteva 
individualități de certă valoare ca 
portarul Matdenhauer, atacantul Hir
schman și mijlocașul Franzek. Intîl- 
nirea a avut două aspecte diferite: în. 
prima repriză jocul a fost egal, am
bele echipe acționînd mai mult la 
mijlocul terenului; în repriza secundă, 
Petrolul a jucat mai bine atacînd, în 
special în ultima parte, cu multă in-

Barajul pentru calificarea 
în categoria C continuă azi

Cele două etape disputate pînă acum 
în barajul pentru calificarea în cate
goria C nu a dat decît trei învingă
tori din opt. Astfel, formațiile Victo
ria Piatra Neamț, A.S. Ai ud și Fores
tiera Sighet vor activa, începînd de 
la toamnă, în categoria C

Pentru celelalte 5 locuri libere, lupta 
continuă azi cu jocurile programate 
la Bacău, Turnu Severin și București, 
unde o serie de echipe egale ca punc
taj și golaveraj vor disputa cel de al
treilea meci, lată programul :

BACĂU : Constructorul Iași—Șiretul 
Rădăuți.

TURNU SEVERIN : Minerul Anina 
—- Minerul Aninoasa.

BUCUREȘTI : Marina Mangalia— 
Chimia Turnu Măgurele (stadionul Di
namo, teren I) și Minerul Cîmpulung 
Muscel—Metalul 7 Noiembrie Craiova 
(stadionul Dinamo, teren II).

Tot azi va avea loc returul partidei 
Rapid reg. Ploiești—Rulmentul Brașov.

Toate meciurile încep la ora 17. 
După cum ne-a comunicat F.R. Fotbal, 
în caz de egalitate după 90 de minute 
de joc, partidele se prelungesc cu două 
reprize a cîte 15 minute. Dacă și după 
prelungiri scorul se menține egal, e- 
chipa care va promova va fi trasă la 
sorți.

Bogat program internațional
Incheindu-se principalele compe

tiții interne nu înseamnă că s-a 
pus punct activității fotbalistice. 
In afară de faptul că antrenorii 
participă la un curs de perfec
ționare organizat la Poiana Bra
șov și că arbitrii vor lua parte la 
o tabără la Mangalia, echipele 
noastre de fotbal vor susține în 
această perioadă o serie de partide 
internaționale. Nu mai puțin de 7 
echipe de peste hotare vor evolua 
în zilele care au mai rămas din 
iulie și în august în diferite orașe 
din țară.

Astfel, după meciul susținut ieri 
la Ploiești, cîștigătoarea „Cupei 
RD. Germane”, Aufbau Magde
burg, va evolua vineri 24 iulie la 
Cîmpina în compania : formației lo
cale Poiana, duminică la Pitești 
cu Dinamo și își va încheia tur
neul la Constanța, la 29 iulie, în 
compania Farului. O altă formație 
din R.D. Germană, Chemie Leip
zig, va juca la 29 iulie la Cluj cu 
Stiinta și la 1 august, la Arad, cu 
U.T.A.

Din R.S.F. Iugoslavia sosește 
formația Spartak Subotița care va 
susține 4 meciuri în țara noastră: 
26 iulie cu Minerul Baia Mare, 
28 iulie cu Forestiera Sighet, 30 
iulie cu Recolta Cărei și, la 2 au
gust, cu A.S.M.D. Satu Mare.

Cu deosebit interes este așteptată 
evoluția selecționatei olimpice de 
fotbal a Japoniei calificată, din ofi
ciu, în turneul final olimpic de la 
Tokio. Fotbaliștii din Țara soarelui 
răsare vor juca ia Brașov (6 au

sistență poarta echipei germane. In 
această repriză, ploieștenii au ratat 
cîteva ocazii clare prin Dridea (min. 
46) care ajunsese într-o situație favo
rabilă în urma unei combinații rea
lizată cu Marinescu (un jucător debu
tant la Petrolul). In min. 60 tot Dridea 
trage pe lingă poartă o minge respinsă 
de portarul Maldenhauer. Golul vic
toriei a fost marcat în min. 78 de 
Mocanu la o centrare a lui Oprișan.

In ultimele minute oaspeții forțează 
egalarea dar petroliștii se apără și 
termină învingători acest meci.

PETROLUL: Ionescu (Sjetcu)—Pa- 
i honțu, Hălmăgeanu (Fronea), Alecu, 

Florea — Iuhaz, Dumitrașcu (Ivan) — 
Badea (Oprișan), Marinescu, Dridea I, 
Mocanu.

AUFBAU MAGDEBURG: Blokwitz 
(Maldenhauer) — Widermann, Zapf, 
Pusch, Retschlag — Franzek, Gubisch 
— G link piei (Seguin), Hirschman, 

Walder, Stoker.
A arbitrat foarte bine Al. Ionescu 

(București).

GH. ALEXANDRESCU și
M. POPESCU — coresp.

ȘTIRI... REZULTATE...• ••

Echipele regiunilor Ploiești și Banat
In finala „Cupei F. R. F,-‘

pentru juniori
MEDIAȘ, 22 (prin telefon). Semifi

nalele disputate marți au produs încă 
din deschidere o surpriză : înfrîngerea 
echipei favorite a turneului, cea a 
orașului București. Iată cum s-au des
fășurat meciurile :

Ploiești — orașul București 2—0 
(0—0). Bucure ștenii aai intrat pe te
ren convinși că vor cîștiga la dife
rență, ceea ce i-a costat victoria. In 
schimb, ploieștenii au luptat cu multă 
ardoare, au jucat deschis și au do
minat majoritatea timpului. Ei au tras 
mai mult la poartă, evidențiindu-se 
Sueiu, Drago-mir, Dodii și Ionescu. Go
lurile au fost realizate de Ionescu 
(min. 63) și Dodu (min. 69).

Banat—Brașov 2—1 (0—0). S-au 
întîlnit două echipe cu diferite maniere 
de joc : în timp ce bănățenii au ju
cat organizat, calm, forțînd ritmul în 
ultimul sfert de oră, brașovenii au 
fă aut o adevărată risipă de energie în 
dorința de a produce o a doua surpri
ză. Nu au reujit-o din cauza lipsei de 
pregătire fizică. Au marcat : Tilieea
(min. 60) pentru Brașov, Gligor (min. 
66) și Perva (min. 78) pentru Banat.

în urma acestor rezultate, echipele 
regiunilor Ploiești și Banat s-au cali
ficat pentru finala competiției. Locu
rile 3—4 și le vor disputa formațiile 
orașului București și regiunii Brașov. 
Jocurile vor avea Ioc joi 23 iulie.

DAN VINT1LA - coresp.

nlre de fotbal în nocturnă, la care a 
asistat un număr însemnat de spec
tatori. Partida a oferit un spectacol 
plăcut și echilibrat. Au marcat: Ga
vrila (min. 16) pentru A.S.M.D., res
pectiv Mănescu (min. 59) pentru Cri
șul. (A. VERBA — coresp.).

• în cadrul etapei a Ifl-a a Spar- 
fachiadei republicane, Faianța Sighi
șoara a întrecut pe C.S.M. Sibiu cu 
4—1 (2—0) prin punctele realizate de 
Dumitrescu (2). Constantinescu și 
Sîntion, respectiv Văcaru. (I. TLIRJAN 
— coresp.).

încă o femeie arbitru!
Paisprezece candidați au absol

vit de curînd cursul de arbitri 
de fotbal organizat de colegiul 
de arbitri din R. Vîleea. De re
marcat faptul că printre cei 14 absol
venți se află și o femeie, tovarășa E- 
lena Cătălinoiu-Stoica. Ea și-a însușit 
cu multă sîrguință materialul predat 
în cele 18 lecții care au avut foc.

La examenul de sfîrșit. care a fost- 
condus de tov. Gh. Gherghe din par
tea Colegiului central de arbitri, s-a 
văzut că cea mai mare parte dintre 
cursanți și-a însușit în întregime ma
terialul predat, 14 încheind cursurile 
cu note bune și foarte bune.

La succesul obținut o contribuție de 
seamă și-a adus tov. Simion Axente. 
conducătorul cursului. Cei mai multi 
dintre noii arbitri au și condus me
ciuri în cadrul campionatului raional. 
Printre cei care s-au evidențiat notăm 
pe Gh. Zima, Al. Petrescu etc.

PAVEL GIORNOIU — coresp.

Ultima zi Ia
Azi se închide vînzarea pentru tra

gerea specială Loto Central din 24 
iulie.

La această tragere în afară de pre
miile obișnuite în bani, participant!! 
pot să obțină numeroase premii supli
mentare în obiecte.

Se acordă minimum 4 autoturisme 
(un Moskvici și 2 Skoda-Octavia pen
tru trei numere cîștigătoare și un 
Trabant-Combi pentru două numere 
cîștigătoare), motociclete, televizoare, 
frigidere, aparate de radio, mașini 
aragaz, aspiratoare, mașini de spălat 
ș.a.

De asemenea se acordă excursii cu 
autocarele în R. P. Ungară și în R. S. 
Cehoslovacă. Durata excursiilor este 
de 14 zile.

Se extrag în total 58 de numere 
(13 numere pentru premiile obișnuite 
în bani pe 8 categorii și 45 numere 
pentru premiile în obiecte în 11 ex
trageri).

Se atribuie premii și pentru 2 nu
mere. Și cu 2 numere se poale cîș
tiga un autoturism. La atribuirea au-

Impresii și comentarii de la Snagov...
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La numai două sâptâmini după ,,5legerta“ 

internafională de caiac* *caao»,  balizele 
multicolore au trasai din nou culoarele pis
tei de apă de la Suagov. De data aceasta, 
concurenții — numeroși (peste 200) și foarte 
bine pregătiți, și-au disputai titlurile de 
campioni ai țârii. Ca ia fiecare an, fina
lele au oferit spectatorilor multe întreceri 
echilibrate, curse disputate pînă pe ulti
mii „metri*'  și cîteva... surprize. Ne-am pro
pus să adăugăm impresiilor culese din tri
buna de la „malul tăiat"' cîteva comenta
rii pe marginea acestei ediții a campiona
tului, subliniind de Ia început că finalele 
din ace3t an au avut — sub toate aspec
tele — un nivel superior de desfășurare.

★
Succesele obținute de caiaciștii și ca- 

noiștii noștri fruntași în ultimii ani, la ma
rile competiții europene și mondiale, con
tinuă să-și poarte ecourile, să contribuie 
la dezvoltarea acestei ramuri a sporturi
lor nautice în tot mai multe orașe ale țării. 
Nu ne. amintim ca vreodată bucureștenii 
să fi primit o replică atît de dîrză din par
tea reprezentanților altor centre sportive. 
Și nu puține. Să consemnăm, așadar, pre
zența la recentele finale a sportivilor din 
Arad, Satu Mar®, Galați». Ttateea,., Timișoa
ra, Tg. Mureș etc și tatodaită locurile bune 
ocupate de aceștia îrr clasamentul dife

„PhtbluT" Nicoară — fcanocr, învingător ia ca ac 2 — l 'J'i'
ritelor probe (K l—19 000, K 2—10'300, 
C 1—500, C 2—1 030, K L—500 fot® ®tc). 
Sportivii din provincie, împreună cu foucu- 
reștenii de la Ollsarpla și Cîabul sportiv 
școlar (care au prezentat .garnituri' ex
celent pregătite) au asaltat pozițiile frun
tașe ale echipajelor de la Dinamo și 
Steaua, reușind uneori să lupte de la e- 
gal cu valoroșii caiaciști și aatnoiștr ai a- 
c est or cluburi.

★
Cu două-trei excepții, lupta pentru cu

cerirea titlurilor de campioni republicani 
s-a dat și în ac^st an între sportivii de la 
Dinamo și Steaua, cluburile cu cele mai 
puternice secții de caiac-canoe din țară. 
Dinamoviștii au cucerit cele mai multe vic
torii — 11 — demonstrind seriozitatea cu 
care s-au pregătit pentru acest campio
nat. Dispunînd de un lot numeros, omogen, 
cu valori individuale apropiate, Dinamo- a 
realizat o corespunzătoare distribuire a 
forțelor pentru fiecare cursă în parte. Vic
toriilor scontate li s-au adăugat și altele 
neprevăzute, cum a fost succesul realizat 
de Marian Ionescu la canoe simplu 1900 
m, care l-a învins surprinzător pe Andrei 
Igorov, cotat pînă acum ca cel mai în for
mă dintre specialiștii probei de simplu.

Sportivii de Ia Steaua au cucerit 6 ti
tluri de campioni republicani. Așa cum spu
neam la început, reprezentanții clubului 
Steaua au fost prezenți în lupta pentru 
primul loc la aproape toate celelalte probe.

Aplaudînd întrecerea de multe ori pasio
nantă a protagoniștilor acestei ediții a 
campionatului, nu putem omite însă fap
tul că uneori această frumoasă rivalitate 
sportivă a fost greșit înțeleasă. In cîteva 
probe, sportivii de la Dinamo și Steaua au 
folosit împingerile, abordajele de ambar
cațiuni etc., pentru a-și crea avantajul 
care să le aducă victoria. De aici, con
testație după contestație, discuții nepo
trivite... La sfîrșitul întrecerii, cînd cal
mul și obiectivitatea și-au spus cuvîntul, 
antrenorii Radu Huța» și Nicolae Nava- 
sart s-au felicitat reciproc pentru victori
ile obținute. Un gest care ne-a întărit con
vingerea că viitoarele Competiții se vor 
desfășura (și se poate 1) fără astfel de în-

tragerea specială
toturismelor participă și biletele sfert 
și abonamentele.

Azi e ultima zi cînd vă putefi pro
cura bilete pentru această tragere.

Biletele combinate (întregi sau sfer- 
furi) vă măresc șansele de cîștig.

Tragerea numerelor cîștigătoare are 
loc vineri 24 iulie la Brașov.

— Duminică se desfășoară con
cursul Pronosport nr. 30 în care fi
gurează și meciurile internaționale a- 
micale :

-— Știința Cluj — Chemie Leipzig
— Dinamo Pitești — Aufbau Mag

deburg
Pînă la începerea campionatului 

nostru, rezultatele concursurilor Pro
nosport vor fi comunicate participan- 
tilor după ora 21,30.

PRONOEXPHES

La tragerea concursului Pronoexpres nr. 
30 din ziua de 22 iulie 1964 au fost ex
trase din urnă următoarele numere :

18 13 43 7 28 8
Numere de rezervă : 14 47
Fond de premii ; 478.118 lei. 

călcări / ale regulamentului, fără atîtect 
contestații.

★Fără îndoială că evoluția , olimpicilor^ 
a fost urmărită cu cel mai mare interes. 
Lucru firesc dacă ținem seama de apro
pierea întrecerilor de pe lacul Sagamy. 
Mai concludentă a fast participarea spor
tivilor noștri fruntași la probele cuprinse 
în programul j.O. de la Tokio. Pe această 
linie trebuie reliefată forma bună a ca- 
noiștilor Igor Lipalît, Dumitru Alexe și Ma
rian Ionescu, a caiaciștilor H. Ivanov, V. 
Nicoară și a caiacisteloi Elena Lipalii, Ema 
Mihăilescu și Ana Arvai — o revelație a 
finalelor. Tot la proba olimpică a concu
rat și Andrei Igorov, clasat pe locul II 
după Marian Ionescu al cărui finiș puter
nic i-a adus o victorie de prestigiu la ca
noe simplu 1 000 m. Desigur, o înfrîngere 
nu poate eticheta irevocabil valoarea unui 
sportiv și nu împărtășim părerea, că Igo- 
rov a fost .pus în umbră*.  Dar, înfrînge- 
rea de la finale trebuie să constituie pen
tru Igorov un semnal de alarmă

Ceilalți .olimpici" au participat la pro
be care nu fac parte din programul J.O. 
Aceasta din dorința de a candida cu mal 
mult succes la titlurile de campioni ai ță
rii. Așa se explică prezența lui Rotman 
la canoe fond, a lui Vernescxt la caiac 

simplu 509 m, a lui Artlmav șl Gonțolenco 
la dublu SCO m etc — probe în care toți 
olimpicii au ieșit învingători

Urmărind desfășurarea celor 12 probe 
care nu sînt cuprinse în programul J.(Xr 
dar sa dispută în cadrul competițiilor in
ternaționale. europene și mondiale, ne-am 
reamintit că jocurilor Olimpice le vor urma 
— anul viitor — campionatele europene. 
Și ne-am bucurat constatînd că atît la fond 
cît și la probele pe distanța de 500 m ®- 
xistă în continuare valori incontestabile, că 
lotul sportivilor fruntași poate acoperi ori- 
cînd toate probele anei astfel de compe
tiții. Spunem acest lucru gîndindu-ne nu 
numai la cei care se pregătesc acum pen
tru Tokio, ci și la ceilați sportivi fruntași 
ale căror progrese s-au manifestat conclu
dent la finale.

în aceste zile, canoișlli și caiacișttl 
fruntași — compoasaji m lotului olimpic — 
vor lua parte la alte două mari' întreceri 
internaționale (la Copenhaga și Essen) a- 
lăluri de cei mai valoroși sporîivi din Da
nemarca, R.F. G®rmanâ, R.P. Ungară, R.S. 
Cehoslovacă, R.P. Polonă, U.R.S.S., Sue
dia, Olanda, Italia, Norvegia, Finlanda, 
R.P. Bulgaria, Austria, Franța etc. Este ua 
prilej de a se verifica și completa con
cluziile privind evoluția sportivilor noștri 
fruntaș! La recentele finale ale campiona
tului republican, de a se lua măsurile co
respunzătoare pentru ca la Tokio caiaciș- 
tiî și canoiștii romîni sâ reediteze marila 
victorii cucerite ia ultimii ani.

DAN G1RLEȘTEANU

De la I. E. B. S.
La bazinul acoperit Floreascai 

continuă cursul de inițiere la înot 
pentru copT. înscrieri și informata 
la complexul Floreasca. te'efon 
11.64.06.

Loto Central
In urma tragerii la sorți, din cei 4 câști

gători Ia categoria a Il-a ai concursului 
Pronoexpres nr. 29 din 15.VII.1964, premiul 
suplimentar de 25.000 lei a revenit parti
cipantului Olah Lazlo din Oradea.

Tragerea următoare va avea loc miercuri 
29.VII.1964 la Vatra Dornei.

PREMIILE ÎNTREGI ȘI SFERTURI
de la tragerea Loto-central din 17 iulie 1984

Premiul suplimentar I: 3 variante întregi 
a cîte 23.236 lei; Premiul suplimentar II: 
8 variante întregi a 1.593 lei și 3 variante 
sfert a 398 lei; Categoria I: 1 variantă a 
27.883 lei și 7 variante a 6.970 lei; Categoria 
a Il-a: 15 variante a 4.035 lei și 16 variante 
a 1.008 lei; Categoria a IlI-a: 23 variante 
a 2.813 lei și 17 variante a 703 lei; Cate-j 
goria a lV-a: 46 variante a 1.283 lei și j 
55 variante a 320 lei; Categoria a V-a: 68 
variante a 899 lei și 77 variante a 224 lei; 
Categoria a VI-o : 87 variante a 674 lei și 
107 variante a 168 lei; Categoria a VlI-a 
160 variante a 372 Iei și 183 variante a 93. 
lei; Categoria a VIII-a: 170 variante a 352 
lei și 190 variante a 88 lei.

Cîștigătorul premiului de categoria I în-*  
treg este Ioniță Badea din Găești iegiu^ 
nea Argeș.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.



Pregătiri olimpice pe toate meridianele

Selecționata feminină de baschet a Bucureștiului din nou victorioasă in U.R.S.S.
RIGA 22 (Agerpres). Continuîn- 

du-și turneul în R. S. S. Letonă, se
lecționata feminină de baschet a ora
șului București a jucat în orașul Țesis 
cu formația locală Varia. Baschetba
listele romînce au avut o comportare 

bună și au repurtat victoria cu scorul 
de 42—39 (22—20). Pînă acum selec
ționata Bucureștiului a realizat în 
compania formațiilor din R. S. S. 
Estonă și R. S. S. Letonă patru vic
torii și o partidă egală.

INT1LN1RILE DE SELECȚIE ALE
BOXERILOR AMERICANI

Timp de trei zile s-au desfășurat la 
New York întâlnirile de selecție ~ ale 
boxerilor americani în vederea alcătui
rii echipei de box a S.U.A, pentru J.O. 
de la Tokio. La aceste reuniuni au par
ticipat 80 de boxeri, care au folosit 
mănuși regulamentare și căști de pro
tecție.’ Senzația întrecerilor a stîrnit-o 
greul de culoare Buster Mathis, din 
statul Michigan, care în ciuda greută
ții și înălțimii sale (135 kg și 190,5 
'cm) a dovedit o mare mobilitate. Un 
alt boxer de culoare cu perspective s-a 
dovedit Toby Gibson (22 ani), care s-a 
clasat pe primul loc la categoria mij- 
locie-inică. De remarcat că el a cîști
gat înainte de limită toate cele trei 
întâlniri de selecție. O ultimă verifica
re a lotului boxerilor americani va a- 
vea loc în primele zile ale lunii septem
brie la San Francisco.

45 DE LUPTĂTORI IN LOTUL 
TURCIEI

Lotul luptătorilor turci cuprinde 45 
de sportivi dintre care 24 sînt la „cla- 
*ice“ și 21 la „libere". In prezent, lo
tul se află ta cantonament și este an
trenat de Mithat Bayrak și Celal Atik. 
Vineri, simbătă și duminică lotul de 
„libere" al luptătorilor turci va susți-

Mircea Finescu pe locul doi

pe planorism ale R. P. Ungare
a-Pe aeroportul Dunakesi-Alag din 

propiere de Budapesta s-a desfășurat 
cea de-a 15-a ediție a Campionatelor 
internaționale de planorism ale R. P. 
•Ungare Sportivi din R. P. Polonă, R.P. 
Romtaă R.S.F. Iugoslavia, R. D. Ger
mană R. S. Cehoslovacă, R.P. Ungară 
și alte țări s-au întrecut la 8 probe de 
zbor cu planorul. O bună comportare a 
avut planoristul rornîn Mircea Finescu, 
clasat pe locul doi, la diferență de cî- 
teva punc‘e de învingătorul concursului, 
maghiarul Gyorgy Petroczi. lată clasa
mentul final: 1. Petroczi (R.P.U.) 
5975 puncte ; 2. Mircea Finescu
(R.P.R.) 5 964 puncte; 3. Ada Kaspa- 
rovski (R.S.C.) 5 429 puncte; 4. Man
fred Biauert (R.D.G.) 5 252 puncte; 5. 
Pelagia Majewska (R. P. P.) 4 985
puncte.

r

ne o întâlnire de verificare 
cu echipa U.R.S.S.

LOTUL G1MNAST1LOR 
CEHOSLOVACI

CONCURS INTERNA
ȚIONAL DE PENTA

TLON MODERN

In localitatea San An
tonio din statul Texas 
(S. U. A.) s-a desfășu
rat recent un concurs in
ternațional de pentatlon 
modern la care au parti
cipat reprezentativele a 
patru țări. In clasamentul 
general individual primul 
loc a fost ocupat de ame
ricanul Moore cu 5094 p.. 
care l-a întrecut doar cu 
3 puncte pe Todt (R.F.G.). 
Pe echipe S. U. A. a to
talizat 15097 p., fiind ur
mată de R.F.G. cu 14 160 
p., Brazilia 14099 
Mexic 12668 p.

mai fac 
Gaidoș, 

Ku-

a al
de la

In urtția unui concurs 
de selecție care a avut 
loc la Praga, Klecka a 
cîștigat detașat la toate a- 
paratele, clasîndu-se pe primul loc în 
clasamentul general, înaintea lui Mu- 
drik și Krbec. In afară de aceștia, din 
lotul olimpicilor cehoslovaci 
parte gimnaștii Pazdera, C 
Vrbenski, Bocko, Stastny și V. 
bicka.

VEȘTI DIN JAPONIA
Federația japoneză de natație 

cătuit loturile de înot, sărituri 
trambulină și polo pe apă în vederea 
Jocurilor Olimpice. In fruntea echipe
lor de natație se află cunoscuții cam
pioni Tsuyoshi Yamanaka, specialist în 
probele de 400 m liber, și Satoko Ta
naka, recordmană mondială la 200 m 
spate, medaliată cu bronz la J.O. de 
la Roma. In echipa olimpică de polo 
pe apă au fost selecționați 8 jucători. 
Lotul de înot este alcătuit din 29 spor
tivi și 13 sportive.

Cicliștii de pistă japonezi și-au con
tinuat pregătirile pe velodromul din 
Tokio ta vederea J.O. In proba de 1 000 
ni cu start de pe loc japonezul Katsu- 
hiko Sato a stabilit un nou record al 
tării sale cu o performanță de 1:11,5. 
Pe locurile următoare s-au clasat Dick 
Paris (Australia) — 1:13,25/100 și Ka- 
wauchi (Japonia) 1:13,29/100.
68 SPORTIVI DIN NOUA ZEELANDA 

LA TOKIO
Comitetul olimpic al Noii Zeelande 

a selecționat un lot de 68 sportivi (60

w

La campionatele de atletism ale Poloniei, Eduard 
Czerny a obținut o performanță excelentă la săritura 

in înălțime: 2,18 ml

bărbați și 8 femei) pentru J.O. de la 
Tokio. In fruntea delegației sportive 
se află campionii olimpici de atletism 
Peter Snell și Murray Halberg.

PROFILURI

Takashi Ono
sportiv ja- 
patru edi

ții ale J.O.*  Dar * este aproape si
gur că performanța aceasta va 
fi realizată în octombrie de Ta
kashi Ono, gimnastul nr. 1 al 
Japoniei. O șansă bună pentru 
celebrul Ono ’ de a-și mări im
presionanta colecție de trofee o- 
limpice: 10 medalii, 3 de
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3 de argint, 4 de bronz!
Takashi Ono are 32 de 
Și aproape 20 de ani

Pînă acum, nici un 
ponez n-a participat la

aur,

avea deja în progra-

ani.
_ț.__r- __ __ _... de

competiții de gimnastică. De pe 
băncile școlii, micuțul Takashi 
se simțea atras de sportul su

pleței și mișcărilor armonioase. 
La 14 ani avea deja în progra
mul zilnic 3 ore de gimnastică, 
Iar cînd împlinea 20 de ani, era 
selecționat în echipa Japoniei 
pentru a XV-a ediție a Olimpia
dei. La Helsinki, Tokashi Ono 
a cules primele aplauze, la Mel
bourne, primele medalii olimpice.

Bine clădit, suplu, dar vînjos, 
ca mulți dintre compatrioții săi, 
Ono exteriorizează calitățile sale 
naturale, ea și pe cele cizelate în 
mii de ore de antrenament, mai 
cu seamă în probele de paralele, 
inele și cal. „In rest, nu sînt decît

Un frumos succes al tinerilor luptători romîni 
în turneul din R.S.f. Iugoslavia

în orașul Stip (R.S.F, Iugoslavia) 
s-a desfășurat în zilele de 18 și 19 iulie 
un turneu de lupte libere (juniori) la 
care au participat sportivii din țara 
gazdă și din R. P. Romînă. Federația 
din R.S.F. Iugoslavia a prezentat la 
fiecare categorie cîte 3 luptători, iar 
țara noastră a avut la toate cele 10 
categorii cîte un singur sportiv. Cla
samentul s-a întocmit individual și pe

ȘTIRI E
DE PE PISTELE DE ATLETISM
In ultimele zile, în diferite orașe ale 

lumii, au avut loc noi concursuri atle
tice de selecție și verificare în vederea 
Jocurilor Olimpice de la Tokio. La Bu
dapesta, atletul Gyula Zsivotzki a cîști
gat proba de aruncarea ciocanului cu 
rezultatul de 66,60 m, Varju a aruncat 
greutatea la 18,73 m, Kulcsar a cîști
gat la suliță cu 79,85 m, iar Csutoras 
a fost primul la 100 și 200 m, în 10,4 
și respectiv 21,0. Intr-un concurs inter
național desfășurat la Dublin, sprinte
rul’ negru Henri Carr a realizat la 220 
yarzi 21,2 și la 100 yarzi 9,5, proba de 

un gimnast oarecare...", îi place 
să spună cu modestie.

Și tot el declară: „După Jocu
rile de la Tokio, abandonez defi
nitiv competițiile internaționale. 
Dar nu și gimnastica! N-aș mai 
fi Takashi Ono...“ Probabil, Ono 
se va dedica îndrumării celor ti-, 
neri ta dificila disciplină sportivă 
care l-a făcut celebru. Prima elevă 
— Takako Ono, fetița sa, care nu
mără acum abia... 2 ani.

— V — 

echipe. Luptătorii romîni au dovedit o 
bună pregătire tehnică și tactică cuce
rind 6 locuri întîi (T. Pătrașcu, P. Cer- 
nău, P. Coman, L. Chiș, Gh. Ureianu, 
I. Marton), 3 locuri doi (P. Venter, C. 
Gheorghe, N. Ene) și un loc trei (T. 
Balaș). De asemenea, pe echipe, for
mația noastră a întrecut echipa gazdă 
cu scorul de 6—4.

XTERNE
3 mile a fost cîștigată de irlandezul 
Graham în 13:18.8.

La Novisad au fost stabilite două 
noi recorduri iugoslave -• Joz’ci — 
15,93 m la triplu salt și Gisela Farkas 
— 55,7 la 400 m plat femei.

Rezultate bune au fost înregistrate 
în concursul de la Donețk. Vladimir 
Grebțov a parcurs suta de metri în 
10,3, Hmarski a sărit la înălțime 2,10 
m și Ludmila Gurevici a realizat pe 
800 m plat 2:08,7.

TURNEUL DE SAH DE LA 
KISLOVODSK

Turneul internațional de șah de la 
Kislovodsk a continuat cu disputarea 
partidelor întrerupte. O veritabilă per
formanță a realizat maestrul maghiar 
Kluger, care a cîștigat mai întîi partida 
întreruptă cu fostul campion mondial 
Tal și apoi l-a învins pe maestrul in
ternațional Lleberson. Acesta din urmă 
a pierdut și partida întreruptă la ma
rele maestru Stein, care este acum li
derul clasamentului cu 5,5 puncte. Pe 
locurile următoare se află Averbach 5 
puncte, Tal — 4,5 puncte, Lieberson —
4 puncte > Fuchs — 3,5 puncte, CIO-
CILTEA și Bradvarevici 3 puncte • 
Kluger — 2,5 puncte, Fichtl — 2,5
puncte etc.

PE SCURT
• După 8 runde, în turneul inter

național de șah de la Buenos Aires 
pe primul loc se află marele maestru 
american Robert Byrne cu 6,5 puncte, 
urmat de marii maeștri sovietici Paul 
Keres și Tigran Petrosian, cu cîte 6 
puncte fiecare. Keres, care cîștigase 
consecutiv 5 partide, a fost învins în 
runda a 6-a de argentinianul Najdorf, 
iar în runda a 8-a a pierdut ia Fogtiel- 
man, Petrosian a cîștigat la Pilnik și 
a făcut remiză cu Garcia,

• în finala turneului profesionist 
de tenis de la Wembley, mexicanul 
Pancho Gonzales l-a învins cu 0—6, 
6—4, 9—7 pe australianul Lewis Hoad, 
în semifinale, Gonzales l-a eliminat 
pe Laver și Hoad pe Rosewall.

VLADIMtH KUZNEȚOV, lost campion și 
recordman al U.R.S.S. la aruncarea suli
ței, poseda o frumoasă colecție de sulițe, 
peste 50 la număr. In perioada in care era 
-*  cea mai bună formă, Kuznețov a lucrat 
mult la îmbunătățirea sulițelor, scriind pe 
aceasta temă șî lucrarea sa de diplomă la 
Institutul de cultură fizică.

PENTRU PRIMA oară în istoria fotbalu
lui cuban, în regiunea munților Escambiay 
se desfășoară turneul final al uneia din 
seriile campionatului național, la care par
ticipă opt echipe. In această regiune, în 
trecut cea mai înapoiată în Cuba, au fost 
construite anul acesta nouă terenuri de 
fotbal care găzduiesc acest turneu.

CONDUCĂTORII atletismului Italian își 
pun speranțe în rivalitatea sportivă dintre 
sprinterii Ottolina și Berruti, precum și cea 
dintre alergătorii de garduri Frinolli șî Mo
rale, in vederea unui succes al Italiei la 
Tokio Deocamdată, Ia Milano, cu prile
jul campionatelor naționale de atletism 
Ottolina l-a învins pe Berruti în proba de 
100 m plat, unde a realizat timpul de 10,3. 
Același sprinter a alergat la Saarbriicken 
20,4 pe 200 m., ceea ce reprezintă a doua 
performantă mondială a tuturor timpurilor 
(după Carr — S.U.A. — 20.1).

.SURF' — un sport nautic originar din 
insulele Havai — se bucură în prezent de 
o laigă răspîndire în Australia și Ameri
ca de Sud. Sportivul se lasă dus de va
luri stînd în echilibru pe o seîndură. Se 
ating viteze pînă Ia 70 km pe oră, bine
înțeles dacă concurentul nu cade...

UN FAPT CURIOS s-a petrecut la capă
tul unei curse cicliste desfășurate în Aus
tralia. După ce a parcurs 201 km, ajun- 
gînd primul la linia de sosire, concurentul 
Roy Blleney a ridicai brațele în semn de 
victorie. Imediat a fost oprit de un a

gent de poliție care i-a aplicat o amendă 
pentru că a circulat fără să țină ambele 
mîini pe ghidon l La fel a „pățit-o" și con
curentul clasat pe locul al doilea.

STATELE UNITE nu vor fi reprezentate 
de o echipă universitară în proba de schit 
8 + 1 a întrecerilor de canotaj din cadrul 
locurilor Olimpice, fapt care nu s-a mai 
produs din anul 1920. Intr-adevăr, cu pri
lejul calificărilor olimpice desfășurata la 
New York, victoria în această probă a re
venit echipajului clubului Vesper Boat din 
Philadelphia, cu timpul de 6:01,3. El a lă
sat cu o lungime în urmă echipajul Uni
versității Harvard, considerat drept favo
ritul întrecerii.

MEMBRII ECHIPEI reprezentative de ho
chei pe gheață a R.S. Cehoslovace au gă
sit o metodă originală pentru a-șî men
ține condiția fizică în timpul lunilor de 
vară. în cursul antrenamentelor ei străbat 
un teren marcat de porți, ca la slalom, 
lovind cu un baston intr-o minge de fot
bal.

CUNOSCUTUL schior francez Charles Bo- 
zon, campion mondial în anul 1960, a fost 
omorît de o avalanșă, în timp ce urca spre 
vîrful Verte, de lîngă Chamonix (4 121 me
tri). O dată cu el și-au pierdut viața în a- 
ceastă catastrofă alpină încă 13 persoane.

DINTRE cei 16 semiflnaliști ai probei 
de 109 m din cadrul campionatelor de a- 
tletism ale S.U.A., 15 au fost atleți de cu
loare.

CONGRESUL Federației internaționale de 
tenis a hotărît să ceară reintroducerea aces
tui sport în programul Jocurilor Olimpice. 
De asemenea, s-a luat hotărîrea de a se 
organiza, anual, competiția „Ladies-Cup“, 
o întrecere gen Cupa Davis, rezervată însă 
femeilor. Prima ediție a acestei noi com
petiții va avea loc în 1965.

8,40 m la săritura în lungime?
Revista „Uniunea Sovietică azi“ 

publică o interesantă declarație a cu
noscutului atlet sovietic Igor Ter 
Ovanesian, recordman mondial la pro
ba de săritură în lungime.

„Sînt convins că recordul mondial 
la săritura in lungime care din 1962 
este de 8,31 m, va fi îmbunătățit in 
acest an olimpic. După părerea mea, 
noul record mondial va fi o perfor
manță de aproximativ 8,40 m. Cred 
că un asemenea rezultat va fi posibil 
și la J.O. de la Tokio, cu toate că la 
Olimpiadă obținerea recordurilor mon
diale este mai dificilă, din cauza ten
siunii nervoase a atleților.

Eu mă pregătesc intens pentru ma
rea întrecere din capitala Japoniei. 
(N.R. In prezent el a trebuit să-și 
întrerupă pentru cîtva timp antrena
mentele în urma unei ușoare acciden
tări). în ciclul de pregătire sînt in
cluse multe exerciții cu haltere și 
greutăți. Este limpede faptul că exer
cițiile cu greutăți nu trebuie să lip
sească din programul de pregătire al 
unui săritor. în afară de faptul că 
ajută la mărirea forței, ele contribuie 
si la dezvoltarea detentei. La un an
trenament de haltere ridic circa 
5.000 de kilograme.

După o zi de antrenament cu hal
terele, fao sprinturi și particip la 
curse de 100 m alături de sportivi 
specializați in această probă. Suta de 

metri o parcurg în medie cu rezidta- 
tul de 10,4. După cum se știe, viteza 
are un rol deosebit de important în

Din presa străină

obținerea marilor performanțe la lun
gime. Deci, sfatul meu pentru sări
tori constă în mărirea vitezei prin

Semne de criză în
Dificultăților. financiare ale echi

pelor profesioniste de fotbal din Eu
ropa occidentală le consacră un arti
col ziarul austriac „DIE PRESSE".

„în fotbalul profesionist european 
— arată ziarul — se înmulțesc sem
nele de criză. în prezent trei cluburi 
franceze se străduiesc să găsească o 
ieșire unei grave situații financiare. 
Racing Strasbourg și Nantes, două 
cluburi din divizia 1 și Nancy din 
categoria a lî-a au trebuit să-și vîn- 
dă toți jucătorii profesioniști pentru 
ca să evite falimentul. Ele au fost 
silite să facă acest pas deși pe plan 
sportiv au avut o comportare bună. 
Acum intenționează să continue lupta 
cu jucători amatori. 

practicarea cit mai multor sprinturi, 
în încheiere, vreau să remarc că 

cete 20—25 de probe atletice nu sînt 
suficiente ca sporturi complimentare 
în pregătirea unui sportiv. Eu, de pil
dă, practic înotul, joc fotbal, baschet 
și rugbi.

Mă antrenez de cinci ori pe săptă- 
mirtă. de fiecare dată cîte 3 ore și 
jumătate. în felul acesta mă pregă
tesc pentru Jocurile Olimpice de la 
T okio".

fotbalul profesionist
Știri asemănătoare vin și din ta

băra echipelor profesioniste din Spania 
și Italia. „Milionarele" sportului se 
zbat în datorii. Despre greutățile clu
bului F.C. Barcelona se știe de citi- 
va ani, dar în ultimul timp a început 
să se clatine și Real Madrid. La fel 
se petrec lucrurile și in Italia. Dato
riile celor 18 echipe din Liga I se 
ridică la 7,5 miliarde lire, recordul 
deficitelor aparținind clubului A. S. 
Roma. După cum se prezintă lucru
rile se pare că numai clștigătoarea 
„Cupei campionilor europeni", lnter- 
nazionale Milan, și' campioana țării 
Bologna au reușit să aibă o balanță 
financiară pozitivă. Toate celelalte 
echipe, mai cu seamă cele mici, trec 
prin greutăți financiare".
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