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AMSTERDAM 29 (prin telefon). — 
Pe pista nautica de la Bosbaan 
începe vineri cea de-a zecea edi
ție a campionatelor europene fe
minine de canotaj academic. La 
această ediție — jubiliară — par
ticipă sportive dia 11 țari, care se 
vor întrece “pentru cucerirea titlu
rilor în cede cinci probe clasice : 
simplu, dublu, 4+1 rame, 4 + 1 vîsla 
și 6 + 1. In legătură cu lista țărilor 
participante este de făcut o remar

5PARTACHIADA REPUBLICANĂ
Cu gîndul
ia viitoarele 
starturi

Etapa a Ill-a a Spar- 
tachiadei republicane 
și-a completat foile de 
rezultate.

Succesul deplin obți
nut pretutindeni de faza 
regională a marii com
petiții obligă I Zile nu
mărate ne despart de 
alte etape ale Sparta- 
chiadei. Sîmbătă va în
cepe lupta în „zone" la 
6 ramuri sportive. Jar 
apoi, în miez de august 
cînd țara întreagă se va 
afla în preajma marii 
sărbători a Eliberării, cei 
mai buni dintre cei mai 
buni își vor măsura for
țele în finala întrecerii 
care a adunat la starturi 
peste 4.700.000 de tineri 
și tinere.

Va fi fără îndoială 
cea mai grandioasă tre
cere în revistă a forței 
sportului nostru, a succe
selor obținute în acești 
20 de ani de viață liberă 
și fericită. Va fi un mi
nunat prilej pentru tine
retul patriei de a-și de
monstra măiestria, vigoa
rea și sănătatea doaîn- 
dite pe stadioane, pe te
renurile de sport, în ba
zinele de înot, prin prac
ticarea permanentă și 
sistematică a exercițiilor 
fizice.

Ne aflăm așadar în- 
tr-o perioadă de activi
tate intensă. Se finisează 
echipele reprezentative, 
se pun la punct ultimele 
amănunte, se desăvîrșeș- 
te pregătirea, astfel ca 
la marea întrecere a fi
nalelor toate regiunile 
să se prezinte la cel 
mai înalt nivel., astfel 
ca marea întrecere a 
Spartachiadei să cul
mineze cu performan
țe și recorduri de valoa
re mondială.

TINERI Șl TINERE I 
NICI O ZI, FĂRĂ PRE
GĂTIRE I STARTURILE 
FINALELOR BAT LA 
UȘĂ I...

întreceri viu aplaudate la Pitești
• VICTORIA PULPEA : 1,55 M LA SĂRITURA ÎN ÎNĂLȚIME O NOI RECORDURI 

REGIONALE LA NATAȚIE

La sfîrșitul săptămînîî trecu
te, numeroase baze sporiive din 
orașul Pitești au găzduit între
ceri aplaudate de mii de specta
tori. Etapa regională a Sparta- 
cfaiadei republicane a atras la 
startul competițiilor aproape 
1.000 de tineri și tinere, cam
pioni și campioane ale celor 
12 raioane ale regiunii. Ei re
prezentau pe cei 260.000 de 
concurenți care s-au întrecut 
in prima etapă a acestei mari 
întreceri sportive.

De-a lungul celor două zile 
de concursuri a ieșit în evi
dență progresul înregistrat de 
unii finaliști. Ei au fost îndru
mați cu competență în pregătire 
de o serie de cadre de specia
litate. Profesori de educație fi
zică, antrenori si instructori ca 
MII-IAI RAUTOIU, GABRIEL 

BADESCU și CRISTIAN PA- 
NA1TESCU ' (Cîmpulung), ION 
RUSU, LAURENȚIU ST1LEA 
și LILI STANARINGA (Rm. 
Vîlcea), ION POPESCU (Sla
tina), ION VOROVENCI (Pi
tești), STEL1AN COSO1U (Gă- 
ești) și mutți alții au muncit 
cu entuziasm, pregătind temei
nic participants la etapa regio
nală.

Organizarea bună a concursu
rilor, la care au contribuit pes
te 150 de activiști obștești și 
numeroși studenți ai I.C.F., ve- 
niți în tabără de vară la Rm. 
Vîlcea. a influențat direct asu
pra rezultatelor obținute de 
sportivi și sportive. Pe această 
linie se cuvine evidențiat în 
mod deosebit NOUL RECORD 
REGIONAL realizat de eleva 
VICTORIA PULPEA din Cîm
pulung Muscel, care a sărit 
la înălțime 1,55 m, dovedind 
reale calități pentru proba res
pectivă. Rezultate promițătoare 
au mai obținut P. UDl’BASA

motocidiștilor ...în viraj.Spectatorii apreciază măiestria 

(Rm. Vîlcea) la 100 m, EUGEN 
ȘTEFANESCU (C-Lung) la 
200 și 400 m, N. GAGIU (C. 
de Argeș) la 800 și 1500 m, 
N. DUM1TR1U (Slatina) la 
3 000 m obstacole etc.

Viu disputată a fost întrece
rea de ciclism, care a revenit 
tinerilor Alexandru Georgescu 
din raionul Pitești (biciclete 
de turism) și Gheorghe Fulga 
din Cîmpulung (biciclete de 
curse). La gimnastică s-au ca
lificat pentru finala Spartachia
dei republicane echipele din ra
ioanele Rm. Vîlcea (la băieți) 
și Pitești (la fete). Dintre 
câștigătorii concursului de hal
tere remarcăm pe Leonid Ro- 
manitic (Slatina), Mircea Bal- 
dovinescu (Cîmpulung), Iuliu 
Nicolescu și life Necatu (Pi
tești). La lupte, Leon Vlă-descu

ALEXANDRU MOMETE
coresp. reg.

(Coniiimare în pag m 2-a)

f ÎMÎLMIH INTERNAȚIONALE ALE FOTBALIȘTILOR NOȘERI 1
= Farul Constanța — Aufbau Magdeburg 3—1
= Știința Cluj — Chemie Leipzig ,2—1
= Forestiera Sighet — Spartak Subotila 3—3 =
= Petrolul Ploiești — Debrețin 1—3 =
= (Citiți amănunte în pag. a 3-a) ||
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că : în afara celor care iau parte 
cu regularitate la competiție, îu a- 
cest an au apărut pe listele de în
scriere două nume noi : Suedia și 
Bulgaria, care concurează pentru 
prima oară la întrecerile feminine 
de canotaj academic.

Starturile cele mal populate vor 
fi ia simplu (zece concurente), du
blu (nouă echipe) și 4 + 1 rame (opt 
echipe). La aceste probe, pentru 
desemnarea celor șase finaliste, vi
neri se vor trage serii, iar sîmbăiă 
recalificări. Cum 
piu țara noastră 
tantă, înseamnă 
sportivele romi ne 
locul întrecerilor 
Magda Varga și

în cursa de sim- 
nu are represen- 

câ primele dinii« 
care vor intra iu 
sînt „duh listele* 

Maria Covaci pxe-

cum și componentele ,,pairului" cu 
rame, — • — •
zelea, 
avînd
sov.

Iată 
în care
Franța, Olanda, 
garia, Romînia, Suedia, Germania, 
U.R.5.S. și Bulgaria. La 4 + 1 rame: 
Olanda, Cehoslovacia, Ungaria, Ro
mînia, Danemarca, Anglia, Germa
nia, U.B.S.S.

In probele de 4 + 1 vîșle și 8+1, 
fiind înscrise numai cite 6 echipaje 
se dispută direct finale, duminică 
după amiază.

Joi seara se trag la sorți seriile 
eliminatorii și culoarele.

Lia Bulugioiu, Flcrica Ghîu- 
Emîiia Sigaxd și Ana T-asnaș, 
la cirmâ pe Ștefania Bari*

lista de înscrieri la probele 
concurăm vineri : Dubiu: 

Cehoslovacia, Un- 
Suedia,

De mime piuă duminică, la „Tineretului1*

Săritorii juniori își dispută titlurile
de campioni republicani

Tinerii săritori de la tram
bulină își vor disputa, de inline 
piuă duminică. finaMe cam
pionatelor republicane pentru ju
niori și junioare. Întrecerile au 
fost așteptate cu mult interes 
de participant!, care au făcut 
pregătiri intense în vederea a- 
cestui eveniment. Comportarea 
săritorilor în diferitele con
cursuri disputate în ult'mele 
săptămini („Cupa F.R.N.", eta
pele I și a Il-a ale campiona
telor republicane) a fost, de 
altfel, elocventă în ce privește 
sîrguința cu care participant^ 
la finale s-au pregătit în ve
derea celor mai importante 
competiții din acest sezon, rc- 
inarcfndu-se în special juniorii 
de la S.S.E. Sibiu, Progresul, 
Clubul sportiv școlar și S.S.E.

nr. 1 București. Aceștia vor ,ff, 
desigur, și protagoniștii finale
lor campionatelor de juniori 
care se vor disputa mîine, sîm- 
bătă și duminică la ștrandul 
Tineretului după următorul pro
gram : vineri ora 10: trambu
lină fete (sărituri impuse) și 
demonstrații executate de lotul 
republican ; ora 17: festivita
tea de deschidere; ora 17,30: 
trambulină fete (sărituri libere) 
și demonstrații ale lotului repu
blican ; «îmbăta ora 10: tram
bulină băieți (sărituri impuse); 
ora 16,30: trambulină băieți 
(sărituri libere) ; duminică ora 
10 : platformă băieți și fete (să
rituri impuse) și demonstrații

(Xtanatauare în pag. a 3-a)

Trei recorduri, un diumunt și o insignă de nur
Recent, soortivil aeroclubului Aurel V laicu din 

Capitală au stabilit — in cadrul unor tentative — 
trei noi recorduri republicane. Astfel, planorista 
Aurelia Gheorghiu, zburind zilele trecute pe un 
planor de construcție rominească, a reușit să do
boare două recorduri naționale: la viteză — 51,186 
km/h — pe un traseu in triunghi de 200 km și 
la distanță — 164 km — intr-o probă de dus- 
intors (Clinceni — Roșiori — Clinceni).

De asemenea, sportivul Nicolae Mihăiță, se
condat de pilotul Petre Dasculescu, a urcat re
cordul R.PjR. la înălțimea de 5050 m 1 Vechiul 
record la planor cu dublă comandă era de 3650

m și aparținea cuplului Mircea Tinescu — Ioan 
Dragon. Intr-o altă tentativă făcută de curlnd -- 
de data aceasta pentru „diamant" — planoriștut 
Nicolae Mihăiță a reușit să parcurgă 500 km 
(distanța liberă) pe o rută Clinceni — Tecuci— 
Fetești — Clinceni, obfinind astfel cel de al doilea 
diamant la insigna sa de aur.

Performanțe asemănătoare au mai realizat și 
sportivii planoriști Valentin Roniașcu și Ion Șo- 
flcte. Primul a zburat intr-uri triunghi de 300 km, 
cucerind un diamant, ia' al doilea a part urs liber, 
aceeași distanță, obiinind norma pentru insigna de 
aur.

Am participat, cu cîteva 
zile în urmă, la pornirea în 
„largul vieții", spre cele 
mai diferite porturi, a „pro
moției ’64" de la Institutul 
de Cultură Fizică.

Festivități... Urale... Multe 
emoții și, bineînțeles,... tra-

finișul victorios al cuplului Nicoară-lvanov la Copenhaga

V. Nicoară și II. Ivanov, învingători în proba de caiac dublu 1000 m la concursul internațional desfășurat recent la Copenhaga. 
La sfîrșitul acestei săptămîni, caiaciștii }i canoiștii noștri fruntași t>or participa la întrecerile de la listen (ICVt Germană).

+ 
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„DESPRINDEREA
DE ȚARM“

diționola sficlă de șampa
nie 1

★
Obișnuita curiozitate re

portericească m-a purtat 
printre filele catalogului pe 
urmele celor care au ajuns 
pe „cheiul" celui din urmă 
examen studențesc. In drep
tul celei mai mari medii — 
9,91 — am întîlnit un nume 
consacrat în atletismul nos
tru: MARIA BUDAN. ..Ca
pul" promoției '64 — viitoa
rea asistentă universitară 
la catedra de atletism a 
I.C.F. — mi-a declarat :

— Doresc să insufla co
lectivului cu care voi lucra 
dragoste pentru educația fi
zică și, bineînțeles, să-l ajut 
să obțină rezultate cît mai 
valoroase la atletism !

Tot în rîndul cadrelor di
dactice ale Institutului aflu 
că au fost reținuți Dan Co- 
ler, Gheorghe Dumitrescu, 
Cristea Gheorghe și alții a 
căror medie a fost foarte 
aproape de cea a 
miantei".

La numai un „piept" dis
tanță reține atenjia un 
nume la fel de cunoscut: 
schioara RODICA Ș1NDR1- 
LARU. Media examenului de 
stat : 9,77. Repartizată în în- 
vățămîntul superior, Rodica 
a renunțat la acest post în 
favoarea unuia de profe
soară de educație fizică 
la... Vatra Dorneî.

— îmi este dragă școala, 
mi-s dragi copiii — mi-a

„pre-

spus Rodica Șindrilaru. 
Avînd acum acumulate bo
gate cunoștințe teoretice ți 
practice, voi căuta să tra
duc în fapte scopul și sar
cinile educației fizice. în 
plus, doresc ca școala unde 
voi lucra să devină o pepi
nieră de schiori. Munții Rod- 
nei vor fi o „casă" bună 
pentru elevii mei ți sper ca 
urmele schiuriior lor să 
brăzdeze pîrtiile celor mai 
înalte... performanțe !

★
Pentru amatorii de statis

tică, dăm cîteva cifre dem
ne de a fi luate în consi
derație. In acest iulie '64 
s-au desprins de... țărmul 
studenției 247 de tineri. A- 
tențî® statisticieni, aceasta 
nu-s cea moi importantă ci
fră I La examenul de stat 
12 studenți au obținut me
die de peste 9,56;
9 — 89 I

★
Ora toasturilor 

Gîndurile despre 
bia reușesc să îndulcească 
regretul celor care spun 
„adio" studenției... Cei 247 
care cu patru ani în urmă 
au luat parte, timizi și emo
ționați, la „balul bobocilor" 
sînt acum profesori de edu
cație fizică...

Le-am urat și noi proas
peților absolvenți s-o por
nească „cu dreptul* în ac
tivitatea în care astăzi fac 
primul lor pas I

MIHAI TOMA

iar peste

a trecut I 
viitor a-

tVfitVT



Spa a ch ia <la republicans

întrecerile atletice disputate pe stadionul din Tg. Jiu în cadrul etapei regionale a Spartachiadei republicane s-au 
ridicat la un bun nivel. Dovadă și finișul „strîns** din cursa de 100 m plat.

Foto : R. Călărășanu

Sărbătoarea tinereții și sportului
Atîta freamăt, atîta animație ca la 

ultimele întreceri din cadrul etapei re
gionale a Spartachiadei republicane 
n-au mai cunoscut de multă vreme te
renurile sportive din Oradea.

Ore în șir, terenurile pe care au 
evoluat handbaliștii, atleții, fotbaliș
tii, luptătorii etc au fost împresurate 
de un gard viu de spectatori.

La finale au fost prezenți aproape 
800 de sportivi, care au adus cu ei 
cîte ceva din entuziasmul, dăruirea și 
puterea de luptă a celor peste 240.000 
de participant!, pe care îi reprezen
tau.

Au arătat acest lucru luptătorul Mi

Două zile de întreceri la Salu-Marc
Orașul de pe malul Someșului a 

cunoscut, sîmbătă și duminică, atmos
fera marilor întreceri sportive. Pe di
ferite terenuri și săli de sport ale 
orașului s-au desfășurat finalele re
giunii Maramureș la baschet, moto, 
gimnastică, ciclism și tenis de masă 
din cadrul Spartachiadei republicane 
cu participarea sportivilor din raioa
nele Saiu-Mare, Vișeu, Sighet, Cărei, 
Cehu-Silvaniei și orașul Baia Mare. 
Cele mai atractive dispute au fost cele 
de motociclism (viteză pe circuit) și 
baschet, care au atras mii de specta
tori. De-a lungul traseului — aproxi
mativ 1500 m — șiruri nesfîrșite de 
oameni au urmărit „duelul" motocicliș- 
iilor din orașele Satu Mare și Baia 
Mare. Mai bine pregătiți, avînd mași
nile mai bine puse la punct, alergă
torii sătmăreni au cîștigat patru din 
cele cinci probe. A impresionat tac
tica bună în concurs și indemînarea 
în viraje a tînărului mecanic de 19 
ani, Iosif Pop (asociația sportivă 
I.R.A. 7 Satu-Mare), care pilotînd un 
„l.J." de 350 cmc. (pregătit de el pen
tru concurs) a cîștigat locurile 1 la 
categoriile 350 cmc. „I. J.“, 350 cmc 
Jawa și nelimitată. Celelalte două pro
be au revenit lui Fr. Pintea (Satu- 
Mare) — 125 cmc. și 1. Schvarzkoipf 
(Baia Mare) — 250 cmC.

Meciurile de baschet, disputate pe 
ierenul Voința, au avut două aspecte 
diferite. Componentele echipei S.S.E. 
Satu-Mare au cucerit întiietatea fără 
emoții, obținînd o victorie comodă și 
în finală cu formația orașului Baia 
Mare: 51—23 (24—8). La băieți, în 
schimb, Unio Satu-Mare a trebuit să 
depună efort serios pentru a se clasa 
pe primul loc. (Unio Satu-Mare — 
înainte Baia Mare 53—48). De men
ționat însă că echipa cîștigătoare este 
foarte tînără, ea a fost înființată cu 
patru luni în urmă cu ocazia desfă
șurării primei etape a Spartachiadei 
republicane. Dintre jucătorii celor opt 
echipe care au evoluat la Satu-Mare 
o bună impresie au lăsat G. Panea, 
V. Szekely (St. M.), A. Baboș (B.M.) 
precum și tinerele Eva Orșovschi, 
Floarea Trandafir și luliana Șereș — 
toate de la S.S.E. Satu-Mare.

La gimnastică au participat sporti
vii din raioanele Satu-Mare, Cărei, 
Cehu-iSilvaniei și Sighet (gimnaștit 
din orașul Baia-Mare au absentat). 
Pe primele locuri, la toate probele, 
s-au clasat sportivii orașului gazdă. 
Printre cei mai buni au fost: F. Tum
bli, M. Olteanu, Șt. Orendi, Ela Zve- | 

hai Benea, strungar la Metal-Lemn 
Oradea, boxerul Mihai Rusu, sudor la 
aceeași întreprindere, handbalistul 

Alexandru Chebeleu, montor linior la 
C.F.R., voleibalista Irina Penzeș, co
lectivistă la G.A.C. Borș (raionul Ora
dea), luptătorul losif Aloca, marochi- 
ner la IRIL Marghita, voleibalista 
Valentina Pricop, felceră la Beiuș, 
atletul Nicolae Covaci, învățător la 
Zăuan (raionul Șimleu) și mulți alții. 
Este imposibil să-j prezentăm aci pe 
toți cei care ne-au încântat, căci au 
fost foarte mulți.

Să lăsăm cifrele să vorbească. Au 
participat la întreceri 241.000 de spor

niac, Irina Cuc, Clara Toth, Suzana 
Fel meri etc.

La proba de ciclism (biciclete de 
turism) — 8 km —• locul 1 a revenit 
alergătorului din Baia Mare Gh. Gro- 
șan, urmat îndeaproape de A. Nagy 
(B. Mare) și M. Sabău (St. M.). La 
tenis de masă meciurile au fost do
minate de jucătorii din Baia Mare, care 
au cucerit locul I (Rodica Borș, Vio
rica lonescu. Viorica Bogdan, Z. Hof- 
man, 1. Ferenț și A. Cizec). Ei au 
fost urmați în clasament de sportivii 
din raioanele Satu-Mare și Vișeu.

In încheiere trebuie să amintim în 
termeni laudativi de organizare. Atît 
consiliul raional UCFS Satu-Mare cît 
și comisiile orășenești pe ramură de 
sport (baschet, moto și tenis de ma
să) s-au achitat cu cinste de obliga
țiile care le-au avut în calitate de 
gazde

T. RABȘAN

întreceri
(Urmare din pag. 1)

(Drăgănești-Olt), N. Dumitrescu (Pi
tești) și Mihai Popescu (Găești) sînt 
doar cîțiva dintre cei care vor re
prezenta regiunea Argeș la finalele 
Spartachiadei republicane.

Bnschetbuliștii din Pitești și Drăgășani 
îți dispută cu pasiune întiietatea.

tivi. Ei au cucerit 20.000 insigne de 
polisportiv. S-au amenajat și s-au 
reamenajat 399 terenuri sportive, au fost 
afiliate la federații 26 noi secții, s-au 
legitimat 758 sportivi talentați și s-au 
făcut clasificări pentru aproape 2000 
de sportivi.

MIRCEA POP, GH. LOR1NCZ,
1. BOITOȘ — 

corespondenți

La Bacău...
Sîmbătă și duminică, pe stadioanele 

„23 August" și „Libertății" din Bacău, 
s-a desfășurat etapa regională a 
Spartachiadei republicane, la atle
tism, handbal și gimnastică. După în
treceri de un bun nivel tehnic, spec
tatorii prezenți în număr mare în 
tribunele celor două arene au aplau
dat pe campionii regionali la aceste 
ramuri sportive.

Iată cîțiva dintre cîștigăiorii pro
belor atletice: băieți : i00 m și 200 
m — I. Orghidan (Bacău) ; 1500 și 
5.000 m — M. Paduraru (Roman) ; 
10.000 m — I. Gindac (Roman); 110 
m.g. — D. Semeiciuc (Roman) ; 400 
m.g. — V. Florea (Roman); suliță — 
R. Capțan (Roman). Fetes 100m — 
Cornelia Pirlea (P, Neamț); 200m — 
Maria Filip (Roman) ; 400 m — Eli- 
sabeta Baciu (Roman), 80 m.g. — 
Viorica Furdui (Roman) ; disc — Ana 
Macoveî (Onești) ; suliță — Eugenia 
Neagu (Roman); lungime — Oiga 
Dolganciu (Bacău) ; înălțime — Doi
na Munteanu (Bacău); greutate — 
Ana Macoveî (Bacău).

1LIE IONESCU — coresp.

viu aplaudate
Nu se poate încheia relatarea entu

ziastei sărbători sportive pe care a 
constituit-o etapa regională a Spar
tachiadei republicane, fără a aminti, 
măcar în cîteva rînduri, de dîrzenia 
cu care s-au întrecut sportivii la vo
lei, handbal și baschet. Edificator 
este în această privință meciul de vo
lei dintre echipele de băieți din Pitești 
și Rm. Vîlcea, care a durat... 3 ore! 
Piteștenii au cîștigat cu 3—0 dar lupta 
sportivă a prilejuit spectatorilor posi
bilitatea de a aprecia forma bună a 
ambelor echipe. La volei, fete, a cîș
tigat Unirea Rm. Vîlcea, iar la hand
bal și baschet Știința Slatina (fete) 
și S.S.E. Rm. Vîlcea (băieți) și res
pectiv C.S.O. Pitești (băieți) și’S.S.E. 
Rm.. Vâlcea (fete). Mai remarcăm, 

ca viu disputate, și întrecerile LA 
NATAȚIE cu prilejul cărora sportivii 
Ion Iordăconiu, Liliana Lunescu, I. 
Constantinescu si M. Ecaterinescu au 
realizat NOI RECORDURI REGIO
NALE.

Am lăsat la sfirșif consemnarea 
numelor câștigătorilor unei întreceri 

care a entuziasmat mii de spectatori t 
motociolismul. Aici, piteștenii au cîș
tigat la toate categoriile. Iafă-i pe în
vingători: Gh. Popescu (70 cmc), 1. 
Atanasiu (125 cmc), A. Antonescu

Cei mai buni din
Sîmbătă și duminică cei mai buni 

sportivi din raioanele sucevene și-au 
dat din nou întâlnire pentru a-și de
semna câștigătorii întrecerilor etapei 
regionale a Spartachiadei republicane 
(cu o săptămînă în urmă s-au des
fășurat finalele la natație, la hand
bal, la lupte și la box). La Suceava 
au fost găzdui li atleții, cicliștii, halte
rofilii și jucătorii de tenis de masă, 
la Botoșani jucătorii de volei, iar la 
Rădăuți jucătorii de baschet.

Cele mai atractive confruntări și 
cea mai bogată participare au fost 
consemnate la atletism. Nici rezulta
tele nu au rămas mai prejos, ținînd 
seama că în dreptul celor peste 200 
de nume înscrise pe foile de con
curs figurau, în majoritate, vîrste în
tre 16 și 20 de ani. La 1.500 m 
Gheorghe Gherasim (18 ani — Boto
șani) a stabilit un nou record re
gional de juniori, la 10 000 m plat 
botoșenenii Vasile Tudose și Helici 
Andrei au „coborît" sub recordul re
gional cu 12 și, respectiv, 13,5 se
cunde (vechiul record: 36:22,0), sire- 
teana Ștefania Pînzaru (16 ani) a 
împrospătat și ea recordul regional de 
disc la junioare mici. Cele mai bune 
atlete — Rodica Ostriceanu (18 ani 
— Suceava), Elena Fodor (17 ani — 
Șiret-Rădăuți) și Eufrosina Matei 
(19 ani — Suceava), deși au cîștigat 
cîte două probe (greutate și suliță, 
400 m și 800 m, 100 m și 200 m), 
au concurat totuși sub posibilitățile 
lor. La fel și recordmanul regional 
la 100 m (10,8) și la 200 m (22,4) 
Vasile Midvighi. Preientîndu-se in
suficient pregătit la start, a fost cro
nometrat pe 100 m cu 11,7!! O sur
priză plăcută ne-a oferit-o finala la 
200 m plat bărbați. Pe primul loc 
s-u clasat Sever Dutcovici (21 de ani), 
fiind cronometrat în 23,9. La prima 
vedere performanța nu este o carte 
de vizită de invidiat. Totuși, în ciu
da vîrstei și a performanței, Sever

Meciuri spectaculoase de box
in prima semifinală a Spartachiadei republicane

Prima semifinală a fazei pe Capitală 
din cadrul Spartachiadei republicane 
a dat loc — marți seara — unor 
dispute extrem de dîrze, în care și 
„spectacolul'- a fost la înălțime. La 
sfîrșitul reuniunii spectatorii s-au de
clarat mulțumiți de calitatea meciu
rilor: asistaseră la răsturnări de si
tuații (de pildă, F. Surugiu a reușit 
să-și trimită adversarul — I. Grosu — 
la podea în repriza secundă, pentru 
ca în același niind să fie numărat de

la Pitești
(250 cmc), N. Ciolpan (175 eme) și 
M. Rădulescu (350 cmc).

Etapa regională a fost un minunat 
prilej de verificare a elementelor ta
lentate, care s-au afirmat cu prilejul 
Spartachiadei. Continuînd pregătirea 
rezultatele lor se vor îmbunătăți con
tinuu astfel îneît să ajungă la un ni
vel cît mai înalt.

Gabriela Moga din Cîmpulung Muscel 
trece prima linia de sosire în proba de 

100 m plat.
Foto : M. Cîrlig-Pitești

regiunea Suceav
Dutcovici este o... speranță. El a 
butat în sport abia anul acesta, 
dintre disciplinele Spartachiadei 
publicane l-a atras cel mai mult 
letismul, probele de viteză. Dut 
viei ne-a declarat că speră ca 
scurt timp să îmbunătățească rec 
dul regional la 400 m plat (53 
iar la anul să-l ia cu asalt pe ac 
al lui Midvighi de la 200 m. Acec 
surpriză plăcută și în finala pro 
de 400 m plat. Cîștigătorul — su 
veanul Gheorghe Strugaru (22 
ani) — este și el o „descoperire** 
Spartachiadei republicane, așa în 
putem să-i acordăm și lui credit f 
rezerve.

Dar, pe lingă aceste surprize ț 
cute s-au strecurat și unele neț. 
cute. Astfel, la probele de 80 m\ 
de 110 mg concurentele și con curei 
s-au luat parcă la întrecere pur 
simplu cine doboară cele mai mb 
sau chiar toate gardurile. Un 
exemplu: la greutate și la ciocan 
primul loc s-a clasat Mihai Sprincet 
(33 de ani, profesor și antrenor), 
performanțele de 11,43 și, respeci 
30,50 in!! Și culmea tocmai el r 
punde de pregătirea aruncătorilor 
ceveni! Ultima surpriză nedorită n 
furnizat-o pista, în... valuri.

La ciclism, cu biciclete de turi 
— 10 km, pe primul loc s-a cla 
Mihai Moroșan (Botoșani), iar 
biciclete de semicurse Octavian B< 
(Gura Humorului), La tenis de mo 
pe primul loc sa situat echipa 
ionului Fălticeni. La haltere au f
desemnați următorii campioni: 1
sile Steco (Cîmpulung), Constan 
Vasilică (Suceava), 
(Fălticeni), Dumitru 
și Octavian Bolea

Vasile Vasi 
Dubei (Save 
(Fălticeni).

baschet au cîștigat echipele Suceî 
(bărbați) și Cîmpulung (femei), 
la volei echipele din Botoșani.

HORIA CRISTEI

două ori și apoi abandonat de arbitr 
Și partida dintre Gh. Stăncuț și 
Stingă a ținut trează atenția spec 
torilor. Abia începuse meciul și bo: 
rul de la Steaua poposise la pod 
Surprindere de ambele părți. In c< 
linuare, Stingă a mizat pe lovitura < 
cisivă, în timp ce Stăncuț, insiste 
își croia drum sigur spre victorie.

Toate bune pînă aci. Dar, în ultii 
partidă (O. Baciu—V. Tudose) sp 
tatorii au fost făcuți... K.O. de ar 
trul Marin Stănescu. In repriza 
Baciu a acumulat avantaj datorită 
rectelor repetate pe care le-a Irit 
la față și la plex. Asistăm, în ci 
tinuare, la cîteva lovituri de ripo 
expediate de Tudose. In focul lupt 
lini Baciu era cît pe-aci să-i sca 
proteza din gura. Și-a potrivit-o lip 
du-și gura de umărul adversarului. 1 
Litrul de ring, însă, a apreciat — 
totul imaginar — că Tudose a fi 
mușcat, și în consecință a oprit n 
ciul dictînd descalificarea lui Bac 
Stupoare. Considerăm cu totul greș 
măsura arbitrului. Dacă ar fi exis 
măcar intenție la mijloc (ne refer 
la Baciu), avertismentul era singe 
sancțiune posibilă. Dar cum n-a ft 
nimic (o afirmă și antrenorul lui 1 
dose, Gh. Lunga) este firesc că < 
cizia arbitrului Stănescu a fost d< 
aprobată.

REZULTATE TEHNICE : Z. Gra 
(Prog.) b. ab. a Il-a F. Suruț 
(SPC), Gh. Stăncuț (Steaua) h. 
M, Stingă (Voința), Gh. Bădoi (Mei 
Iul) b. p. G. Anton (Dinamo), I, ( 
teanu (Dinamo) b. p. D. Bălăci (S 
mănătoarea), M. Bălaia (Voința) 
ab. I. D. Mines (Metalul), C. Glii 
(Voința) b. p. P. Radu (Rapid), 
Miron (Voința) b. p. C. Popa (M 
talul). Aslă-seară, tot pe velodrom 
Dinamo, de la ora 19,30 are loc 
dotua semifinală a Spartachiadei rec 
blicane.

R. CALĂRĂȘANL)



liinla Cluj—Chemie Leipzig (R.D.G.) 2-1 (0-1)
CLUJ, 29 (prin telefon). Un joc 

ramatic, în care s-au măcinat mulți 
ervi și multă energie, în care s-a 
iptat cu o nebănuită ardoare, a fost 
ceastă partidă Știința — Chemie. In 
ale din urmă a învins echipa care a 
isistat mai mult în atac și a avut 
iai multe ocazii de gol : Știința Cluj. 
> victorie pe deplin meritată.
Campioana R. D. Germane, Chemie 

eipzig, a furnizat un joc atletic, cu 
cțiuni în viteză, pe alocuri spectacu- 
>ase chiar, dar fără șuturi pe poartă. 
1 sfîrșit, a practicat un fotbal dîrz în 
are nu o dată oaspeții au făcut caz 
e prea multă bărbăție...

Golurile au fost realizate de 
Bauchspiess (min. 40) pentru Chemie, 
V. Alexandru (min. 55) și Marcu (min. 
66, dintr-c> lovitură liberă de la 35 ml) 
pentru Știința.

Arbitrul R. Sabău-Cluj a condus co
rect echipele :

ȘTIINȚA: Moguț, — Marcu, Tr. 
Georgescu, Grăjdeanu, Cîmpeanu — 
Neșu, Suciu — Ivansuc, Mureșan II, 
V. Alexandru, M. Bretan (Simonfi).

CHEMIE : Gunther — Krause, Wal
ter, Hermann, Herzog — Richter, 
Schmidt — Bauchspiess, Scherbarth, 
Lisiewicz, Behla.

V. CACOVEANU-coresp.

Arbitrii au poposit la Mangalia
(prin telefon de la

...Un sezon întreg
IANGALIA, 29 
■imisul nostru). 
m pomenit de ei în modul cel mai 
.conic: „Cele două echipe au început 
icul la fluierul arbitrului... (C. Ni- 
•scu, I. Drăghici, P. Sotir, M. Vasi- 
u, Gr. Bîrsan, O, Comșa, Gb. Osiac, 
□pă cum era cazul) care a condus 
ixcelent”, „bine”, „cu scăpări”, după 
un, de asemenea, era cazul. Croni- 
arii au dat cel mai frecvent asemenea 
dificative cunoscuților cavaleri 
uterului de mai sus, cărora Ie-a 
:rvat, cel mai ades, ultimul rînd 
notip, acela dinaintea formațiilor, 
■cunoaștem: a fost cam puțin.
Au existat însă și împrejurări cînd 

■onicarul s-a ocupat mai pe larg 
e contribuția arbitrilor. Atunci însă, 
ănuiți cam despre ce a fost vorba 
e teren: „arbitrul n-a fost pe fază 
rid a dat o decizie hotărîtoare”, „n-a 
preciat...”, „a acordat cu ușurință...” 
Ic. Adevărul e că în returul catnpio- 
atu -’i rrbitrajele slabe au fost din 
5 în ce mai rare.
Analiza activității arbitrilor făcută 

1 acest sens la deschiderea cursului 
e perfecționare, care se desfășoară la 
langalia, a menționat părțile pozitive 
in munca acestora, fără însă a trece 
□ ușurință peste faptr.il că mii și mii 
e spectatori din diferite orașe ale 
irii sînt în măsură să dea celor a- 
roape 140 de arbitri prezenți aci, pe 
toral, încă destule exemple de jocuri 
jb conduse.
Pentru atmosfera de seriozitate și 
ăruința în înlăturarea lipsurilor în 
rbitraje, conducătorii tehnici ai cursu- 
ti de la Mangalia merită calificativul 
foarte bine”. După cum ne-a decla- 
it președintele Colegiului central de 
rbitrî, ing. Andrei Radulescu, cursul 
re ca scop dezbaterea problemelor 
dor mai diferite din arbitraj. In a- 
itorul cursanților se proiectează fii-

ai 
re
de 
Să

me, se folosesc schițe și exemplificări 
la tablă.

In aceste zile, activitatea arbitrilor 
se desfășoară astfel: dimineața — în 
eleganta sală a Casei de cultură are 
loc predarea lecțiilor ; după amiază — 
în cele patra grupe au loc seminariile. 
Nn lipsesc nici jocurile-școală de fot
bal. Sînt afectate ore speciale pentru 
menținerea pregătirii fizice.

La ora cînd apar aceste rînduri ar
bitrul C. Nițescn predă lecția: „Jocul 
eu talpa și folosirea forței fizice”. 
Ultima zi a cursului de perfecționare 
— duminică 2 august, după care va 
urma... vacanța arbitrilor. Ii vom re
vedea la toamnă, o dată cu începerea 
campionatului.

Ii așteptăm cu nerăbdare, să vedem 
rezultatele... taberei arbitrilor.

C. MANTU

Farul Constanta-Aufbau Magdeburg (R.D.G.)

CONSTANȚA, 29 (prin telefon). — 
Jocul internațional de fotbal disputat 
astăzi în orașul nostru și urmărit de 
peste 10.000 de spectatori s-a încheiat 
ca victoria meritată a formației Farul : 
3—1 (0—1) cu Aufbau Magdeburg. 
Repriza I s-a caracterizat printr-un joc 
anost, cauzat îndeosebi de căldura ex
cesivă. Ambele echipe au comis multe 
greșeli, iar rarele șuturi trimise la cele 
două porți au fost imprecise sau ușor 
reținute de cei doi portari, cu excepția 
golului înscris în min. 39 de Hirsch- 
mann. In repriza a doua, Farul atacă

DEBREȚIN 29 (prin telefon). Sus- 
ținînd azi în localitate cel de-al treilea 
meci în decurs de cinci zile, Petrolul 
a pierdut cu 3—1 (1—0).

Golurile au fost înscrise de Barsa- 
nyi II (min. 25), Alexoi (min. 48) și 
Nagykapesy (min. 88), pentru Debre
țin. Punctul Petrolului l-a înscris 
Dridea I (min. 80).

Ploieștenii au aliniat formația: Id- 
nescu (Sfetcu)-Pahonțu (Pali), Fronea, 
Alectt (M. Alarcel), Florea-Iuhas, Ivan 
(Dumitrașcu)-Oprișan, Dridea I, Ba
dea, Mocanu.

De remarcat că în min. 39 Iuhas 
(Petrolul) a înscris un gol perfect 
valabil, anulat de arbitru și că Ba
dea a tras alături pe lîngă poarta goa
lă, în min. 57.

I BASCHET

(0-1)
dezlănțuit din primele minute. în min. 
50 Zamfir îl servește bine pe Biikbssi, 
care egalează. După numai două mi
nute, constănțenii iau conducerea prin 
golul lui Balint. An min. 70, dintr-o 
pasă a lui Zamfir, Balint înscrie un 
nou gol, fixînd rezultatul întîlnirii la 
3—1 pentru Farul .

CORNEL POPA-coresp.

Forestiera Sighet-Spartak Subotița
(R.S.F.I.) 3-3 (0-2)

SIGHET, 29 (prin telefon). — 
Proaspăta promovată în categoria C, 
Forestiera, a întîlnit marți după-a- 
miază formația iugoslavă Spartak Su
botița, care activează în categoria B. 
Jocul s-a 
tehnic și 
taculoase.

Meciul 
minare a
tizată prin golurile înscrise 
viei (min. 40) și Popovici 
La reluare, echipa locală 
bine decît în prima parte 
să egaleze în penultimul 
joc. In această repriză
Matias (min. 48 și 89), Dembrochis 
(min. 75) pentru Forestiera. Cel 
treilea gol al oaspeților a fost 
cat de Vitkovici (min. 58).

desfășurat la un bun nivel 
a prilejuit muite faze spec-

începe cu o perioadă de do- 
oaspeților, care este concre- 

de Vitko- 
(min. 44). 
joacă mai 
și renișește 
minut de

au înscris :

de-al
ni ar

VASILE GOJDA-coresp.

•o •i

în turneul efectuat în U. K. S. S

„Selecționatele Bucureștiului
au făcut o verificare utilă"...

Concursul juniorilor 
în faza finală

Au luat sfîrșit semifinalele con
cursului pentru juniori și junioare. In 
turneul final s-au calificat:

1. M. Burețea; 2. G. Dumitrescu;
3. C. Czumbel; 4. E. Constantinescu;
5. D. Zara ; 6. I. Biriescu; 7. S. Se
gal; 8. D. Wolf; 9. A. Urzică; 10. 
S. Griinberg; 11. Al. Salomon; 12. 
D. Ghizdavu (juniori).

1. Smaranda Mafeescu; 2. Henrieta 
Georgescu ; 3. Nicolae Florica ; 4. Pia 
Brînzu ; 5. Mariana Achim; 6. Ana — 
Ștefănescu (junioare).

Ordinea de mai sus este cea din 
tabelul de concurs. întrecerile finale 
încep astăzi la ora 16,30 în sala clu
bului Progresul din str. Lipscani nr. 
14.

T. Nicoară — coresp.

Pronosport
Vineri la Poiana Țapului

Plata unui premiu
de80.673 lei la Pronoexpres

Săritorii juniori 
Iși dispută titlurile 

de campioni republicani 
(Urmare din pag. 1)

ie lotului republican; ora 16,30: 
iatformă băieți și fete (sărituri li
fte) și demonstrații ale lotului re- 
iblican

. DECUSEARA SI ELENA TIMAR 
CAMPIONI Ăl CAPITALEI 

LA SENIORI

Săriturile de la trambulină și de 
platformă desfășurate la ștrandul 

ineretului în cadrul campionatului 
apitalei s-au încheiat cu victoria lui 
antelimon Decuseară (Rapid) — 
12,93 p la trambulină și 128,14 p la 
atformă — și a Elenei Timar (Pro
cesul) — 80,09 p la trambulină și 
5,79 p la platformă. In cursul între
gilor, o bună comportare au avut-o 
>piii Rodica Popescu (13 ani) și 
onstantin Nedelcu (11 ani) care vor 
irticipa la finalele campionatelor de 
niori.

S1MBATĂ SI DUMINICĂ DOUA 
IMPORTANTE CONCURSURI 

DE ÎNOT

După cîțiva ani de întrerupere, „Cursa 
> mare fond pe Dunăre” va fi reluată 
trainică prin întrecerea ce se va des- 
șura între Brăila și Galați (21 km), 
altă interesantă competiție va avea 

c la ștrandul Tineretului din Capi- 
lă, unde se va disputa „Cupa 
ieaua”. La acest concurs, programat 
»ntru sîmbătă de la ora 18 și du
mică de la ota 10, se vor face cla- 
unente individuale și pe echipe, iar 
ofeul va fi decernat echipei cu cel 
ai bun punctaj.

ne declară antrenorii S. Ferencz
vedit Viorica Niculescu, Hanelore Spi
ridon (ca pivoți), Ana Haralambie, Eva 
Ferencz, Anca Racoviță și Cornelia 
Gheorghe. Dorina Suliman, Irina Vasi- 
lescu și Ecaterina Cherciov nu dau 
încă randament, mai ales cînd au ca 
adversare jucătoare mai înalte.

V. POPESCU: „Turneul a fost bine
venit pentru actuala perioadă de pre
gătire, mai ales pentru verificarea sis-

Marți s-au înapoiat în țară selecțio
natele masculine și feminine de baschet 
ale orașului București, care au susținut 
o serie de meciuri în compania echipelor 
reprezentative și formațiilor campioane 
ale R.S.S. Estonă, R.S.S. Letonă și 
R.S.S. Lituaniană. Selecționatele Capi
talei au obținut, în general, rezultate 
bune în fața unor echipe cu o puternică 
tradiție în baschetul european și, în ace
lași timp, au făcut o te 
meinică verificare în ve
derea apropiatelor întîl- 
niri internaționale de 
amploare.

Amănuntele asupra a- 
cestui turneu ni le-au fur
nizat antrenorii S. Fe- 
renez pentru echipa de 
fete și V. Popescu pentru 
cea de băieți:

— In ce măsură 
fost atins scopul turneu
lui ?

Anca Racoviță a avut o comportare foarte bună în 
turneul efectuat de selecționata orașului București 

în U.R.S.S. lat-o în imagine, în plină acțiune.
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S. FERENCZ t „Pen
tru echipa feminină, care 
în lunile august și sep
tembrie va participa la 
„Cupa Mării Negre", 
campionatul balcanic și 
campionatul european, 
turneul a fost deosebit 
de util deoarece a prile
juit o verificare foarte se
veră In compania unor 
adversare de valoare. Sînt 
mulțumit de modul cum 
sînt aplicate sistemele de 
apărare (om la om sau 
zonă, in funcție de 
adversar), precum și de 
atacul pozițional cu circulație ofen- temelor de atac și apărare și a jucă- 
sivă împotriva apărării om la om. J- ------- - - -----
Mai trebuie să se insiste, însă, asupra 
marcajului pivoților înalți, asupra efi
cacității contraatacurilor precum și a- 
supra aruncărilor de la semidistanță, 
care trebuie executate în număr mai 
mare. Din păcate, faptul că toate for
mațiile întilnite au aplicat apărarea 
om la om, nu ne-a permis să verifi
căm atacul asupra apărării în zonă 
care va fi folosită destul de des la 
„europenele" de la Budapesta. Dintre 
jucătoare, cele mai în formă s-au do-

și V. Popescu
lației colective. Apărarea în zonă, a- 
plicată in funefie de sistemul de atac 
al adversarilor, a dat satisfacție, dar 
va trebui să lucrăm mai mult pentru 
îmbunătățirea marcajului agresiv, mar
cajului la intercepție și asupra marca
jului din față al pivoților. Sper insă 
ca pînă la „balcaniadă" (n.r.: 16—29 
septembrie la București) să punem la 
punct și aceste elemente. Cit privește 
pe jucători, remarc buna comportare a 
lui Nosievici, Cristian Popescu, Albu, 
Spiridon, Radu Popovici și Novacek, 
ultimul fiind însă inconstant, Tursugian 
a fost foarte util în apărare, dar lipsa 
de deprindere în aruncările la coș li 
„barează" drumul in prima formație. 
Ceilalți jucători vor trebui să folosească 
un volum mai mare de antrenament 
pentru a atinge o valoare corespun
zătoare".

In încheiere, vom menționa că cele 
două selecționate au avut adversari de 
mare valoare, printre care pe Kruminș, 
Muijneks, Gulbis, Kalninș, Lepmets, 
Paulaskas, Daktaraite ș.a., jucători și 
jucătoare din lotul olimpic al U.R.S.S. 
(d. st.).

Vineri după-amiază va avea Ioc la 
Poiana Țapului plata premiului de 
80.673 Iei obținut de participantul 
Stâncii Ștefan din Biucurești care se 
află în concediu de odihnă pe Valea 
Prahovei.

După 
în Plic 
rești, care se 
acesta 
mare 
panții 
rice.

Cu . . _
avut-o cu contabilul principal Stancu 
Ștefan de la o instituție din București, 
acesta ne-a declarat: „chiar de la în
ființarea concursului Pronoexpres joc 
în fiecare săptămînă anumite variante. 
Cea de a doua 7-—8—14—18—28—47, 
mi-a adus la concursul nr. 30 un 6 din 
8 (cat. I) în valoare de 80.673 Iei. 
Și eu sînt de aceeași părere eu d-rul 
Linția Ion din Lugoj că perseverînd 
nu se poate să nu cîștigi o dală un 
premiu mare. Pînă acum am mai cîș- 
ligat cu aceleași variante un stilou și 
mai multe premii mărante”.

Pentru cei care vor Bă-i urmeze e- 
xemplul dăm și celelalte variante pe 
care le-a jucat în mod regulat ani 
de zile: A) 2-3—4—10—23-32, B) 
varianta cîștigătoare, C) 14—15—-18—- 
40—46—48 și D) 2—8—10—16—24—26, 

Cîștigurile obținute de Maria Lu
pean și Stancu Ștefan din București 
trebuie să constituie un imbold pen
tru participanți de a nu neglija par
ticiparea la sistemele organizate do 
Loto-Pronosport nici în concediu.

Un premiu de 80.673 lei primit în 
concediul de odihnă constituie o mare 
bucurie pentru oricine.

PRONOEXPRES

autoturismul oîștigat Ia Loz 
de Maria Lupean din Bucu- 

gasea la Eforie Nord, 
este cel de-al doilea premiu 

al sezonului obținut dc partici- 
din stațiunile balneo-climate-

prilejiul convorbirii pe care am

La tragerea concursului Pronoexpres 
nr. 31 din 
fost extrase 
mere:

ziua 
din

de 29 iulie 1964 
urnă următoarele

au 
nur.

13 12 37 45 5 7

Numere de rezervă : 43 16
Fond de premii: 484.714 lei.
Tragerea următoare va avea 

miercuri 5 august a.c., la București.
loo

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.

ANUNȚ
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torilor de rezervă. Trebuie să spun că 
sistemele antrenate în ultima vreme 
au fost alese ținindu-se seama de di
ferența de talie existentă încă intre ju
cătorii romîni și cei ai țărilor fruntașe 
in baschetul european. Sistemul de atac 
s-a dovedit eficace și a fost apreciat 
și de unii antrenori ai echipelor în- 
tîlnite. Va trebui să insistăm mai 
mult asupra îmbunătățirii circulației 
permanente și coordonării jucătorilor 
în circulație, în sensul ca acțiunea 
individuală să fie o rezultantă a circu-

ț UZINA DE ANVELOPE .DANUBIANA”, șos. Olteniței nr. 181, organi- 
Îzează începînd cu data de 1 august 1964, un curs de specializare cu 

scoaterea din producție, durata 6 luni, în meseria de ; MECANIC 
+ APARATE DE MĂSURA Șl AUTOMATIZĂRI.
Ț CONDIȚII DE ADMITERE :
* — muncitori calificați în meseria de lăcătuș mecanic, ajusfor, electric 
*- cian, încadrați în categoria 5, 6, 7 de salarizare;
X — absolvenți ai școlii profesionale
♦ — domiciliul stabil în București
* — Pe durata școlarizării se va plăti cîștigu! mediu.
£ Se mai angajează :
+ — mecanic,

— lăcătuș,
-* — electricieni,
* — mecanici aparate de măsură,
♦ — instalator de gaze posedînd carnet categoria „C".
* Informații suplimentare se obțin de la serviciul Personal la telefon

♦ Rețineți': UZINA DE ANVELOPE .DANUBIANA” autobuz '44 direct 
X de la Piața Unirii.

faptr.il


Pe velodrom și șosea
' • Cicliștii pistarzi. din diferite țări 
își continuă pregătirile pentru confrun
tarea de la Tokio. La Berlin, echipa 
R. D. Germane a întrecut cu 8—4 se
lecționata R. P. Bulgaria. Iată cîteva 
rezultate înregistrate : 1000 m cu start 
de pe loc Hanke (R.D.G.) 1:11,1; ur
mărire individuală (4 000 m) : Frantz 
(R.D.G.) 5:07,3; în proba de urmărire 
pe echipe formația R. D. Germane a 
ajuns după 3000 m echipa adversă.

• La Brno, echipa R. S. Cehoslova
ce a învins cu 10—5 selecționata se
cundă a Italiei. In proba de urmărire

Campionatul mondial
de motociclism

KAiRL-MARX STADT (Agerpres).—
Pe circuitul de la Sachsenring s-a 

disputat o probă de viteză contînd pen
tru campionatul mondial de motociclism 
(olasa 350 cmc). Primul loc a revenit 
lui Jim Redman (Rhodesia), care a 
acoperit 155 km în 59’42”4/10. In cla
samentul general al campionatului con
duce Redman cu 32 puncte, urmat de 
Duff (Canada) — 14 puncte și Beale 
(Rhodesia) — 9 puncte.

La clasa 125 cmc victoria a reve
nit lui Hugh Andreson (Noua Zeelan- 
dă), care a acoperit 129 km în 51’05" 
1/10. Proba de 500 cmc a fost cîștigată 
de Mike Hailwood (Anglia). El a rea
lizat pe 163 km timpul de lh 03’23”.

pe echipe selecționata olimpică ceho
slovacă formată din Duchen, Pccka. 
Daler, Kriz a realizat timpul de 4:38,3.

• A început Turul ciclist al Ceho
slovaciei. Cele trei etape disputate pînă 
acum au evidențiat buna pregătire a 
cîstigătorului „Cursei Păcii" din acest 
aii, Jan Smolik. El a cîștigat prima ș: 
a treia etapă, fiind în prezent lider al 
cursei. II urmează în clasament coechi
pierii săi Hava și Volf.

• Cu prilejul unui concurs interna
țional disputat pe velodromul din Co
penhaga, ciclistul belgian Patrick 
Sercu, campion al lumii la viteză, a 
stabilit un nou record mondial în proba 
de 500 m lansat (amatori). El a par
curs această distanță în 29,6 sec., co- 
rectînd cu două zecimi de secundă re
cordul precedent deținut de italianul 
Gasparella.

• Intr-un meci internațional de ci
clism desfășurat pe velodromul Mille- 
naris din Budapesta echipa R. P. Un
gare a învins cu scorul de 6—3 echipa 
R. D. Germane.

Echipa de handbal
Slavia Trnava și-a început
turneul jucind la Tg. Mureș

Pregătiri olimpice pe toate meridianele

■Campionul olimpic Livio Berruti (dreapta), împreună cu prietenul și adver
sarul său Sergio Ottolina, înainte de startul probei de 100 m din cadrul cam

pionatelor Italiei

greutate :
Lanski

m ; disc : Danek 59,70 m ;
Skobla 18,16 m; înălțime:
2,03 m; triplusalt: Hornich 15,59 m.

FEMININ : 80 m garduri : Trejba- 
tova 
m : 
Iova 
1,68 .
greutate : Jamborova 14,95 m ; suliță : 
1 Irabakova

11,5; 100 m: Lehocka 11,8; 200 
Lehocka 24,5; lungime : Prikri-
5,97 m ; înălțime : Jetmarova
m; disc : Nemcova 55,52 m ;

CONCURS

47.87 m.

DE TIR LA MOSCOVA

preolimpic de tir (talereConcursul
aruncate din șanț) desfășurat recent 
la Moscova a reunit sportivi din Ita
lia, Suedia, R. P. Polonă și U.R.S.S. 
La individual, pe primele locuri s-au 
clasat Ennio Mattarelli (Italia) și 
Serghei Kalinin (U.R.S.S.) cu cite 
195 puncte. Pc locul trei s-a situai 
Paveț Senicev (U.R.S.S.) 194 punc
te, și pe locul patru — Galiano Ros
sini (Italia) cu 193 puncte. Clasa
mentul pe echipe: 1. U.R.S.S. 1 — 
767 puncte ; 2. italia I — 765 puncte ; 
3. Italia 11 — 753 puncte; 4 Suedia 
— 752 puncte; 5. U.R.S.S. II — 749 
puncte ; 6. R. P. Polonă — 739 puncte.

LOTUL BOXERILOR ITALIENI

Sportivi romini evoluează 
la Skoplje

Lotul republican de baschet juniori 
și trei gimnaste romînce vor participa 
la sfîrșitul acestei săptămîni la între
cerile internaționale organizate în ora
șul iugoslav Skoplje. Baschetbaliștii vor 
lua parte la un turneu alături de două 
echipe iugoslave și câte o formație 
franceză și bulgară, iar gimnastele vor 
concura alături de reprezentantele mai 
multor țări europene Din loturile care 
s-au deplasat fac parte Gh. Novac, V. 
Rusa, Radu Diaconescu ș.a. la baschet, 
Cristina Doboșan, Elena Ceampelea și 
Rozalia Baizat la gimnastică.

Rominia—Bulgaria 6 4 
la box juniori

SUCEAVA, 29 (prin telefon). — 
Ma-rți seara a avut loc în grădina tea
tralul de vară din localitate a doua 
întâlnire dintre selecționatele de ju
niori ale R.P. Romine și R. P. Bul
garia. An cîștigat din nou sportivii 
noștri, dar la un scor mai sirius : 
6—4. lata rezultatele: Adilov (B) b.p. 
»Ta la (R)- Milanov (B) b.p. Go rea (R), 
Stanef (R) b.ab. Hrislov (B), Negoescu 
(R) b .ăb. Jeleazcu (B), 'Stoicev (B) 
b.p. Nimlescu (R), Palanga (R) b.p. 
Dimitrov (B), Velicov (B) b.p. Con- 
stantinescu (R), Chivăr (R) B.ab. Gor- 
cearevski (B), Maier (R) b.p. Tekov 
(B), Sănă te s cu (R) b.p. Nedev (B).

C. AL'EXA-coresp. reg.

(prin telefon). — 
început turneul 
Slavia Trnava, 

în campionatul 
handbal. Meciul 
regiunii Mureș- 

Autonomă Maghiară a fost urmărit de 
peste 2 500 de spectatori și a prilejuit 
un joc deosebit de spectaculos și cu o 
pasionantă evoluție a scorului (de 
nouă ori egalitate; în min. 50: 12-12). 
In final însă oaspeții s-au impus și au 
cîștigat cu 17-12 (9-8). A arbitrat Gh. 
Lungu (Brașov). Joi, Slavia joacă la 
Cluj cu selecționata regională.

TG. MUREȘ, 29 
Miercuri seară și-a 
formația cehoslovacă 
clasată pe locul 111 
primei categorii de 
său cu selecționata

ION VULCAN-coresp.

Două noi intilniri 
internaționale 
de dirt-track

La începutul lunii august vor avea 
l®c pe stadionul Dinamo din Capitală 
două concursuri internaționale de dirt- 
track, la care vor participa alături de 
sportivii noștri, alergători din Austria 
și R. S. Cehoslovacă.

NOU RECORD FRANCEZ LA 400 M 
GARDURI

In cea de-a doua zi a campionate
lor de atletism ale Franței, Jean 
Behm a corectat recordul țării la 400 
m garduri cu timpul de 50,8, iar Jean 
Cochard a egalat recordul național 
la săritura In lungime cu performanța 
de 7,82 ni. Proba de 1 500 m a fost 
cîștigată de Michel Jazy, în 3:41,5, 
urmat de Vadoux 3:42,4 și Bernard 
cu același timp. Jazy a declarat că la 
Jocurile Olimpice va concura în pro
bele de 1 500 m și 5 000 m.

Alte rezultate la masculin; prăjină r 
Moreaux 4,50 m, ciocan : Husson 63,26 
m, suliță: Macquet 77,50 m.

In concursul feminin, Maryvonne 
Dupureur s-a dovedit în formă, cîști- 
gînd proba de 800 m cu timpul de 
2:04,1, săritura în lungime a revenit 
atletei Bouix, cu 6,15 m, la 80 m gar
duri Marlene Canguio a egalat recor
dul francez în 10,9.

Publifoto Milano

Jocurile Olimpice de la Tokio, s-au 
desfășurat timp de două zile la Pra- 
ga. Performerul campionatelor a fost 
sprinterul Mandlik, care a cîștip-at nu 
numai probdle de 100 și 200 m, dar 
a ieșit campion și la 400 m garduri, 
lată principalele rezultate :

MASCULIN : 100 m : Mandlik 10,7 ; 
200 m : Mandlik 21,3 ; lungime : Kos- 
tial 7,45 m ; ciocan : Matușek 65,99 m; 
3 000 m obstacole : Zhanal 8:48,4 ;
5 000 m: Tomas 14:07,6; 400 m plat: 
Trousil 46,0; prăjină: Tomașek 4,90

profil Lrrj wwkm®

I 
I

Boxerii italieni selecționați în lotul 
olimpic Iși vor continua pregătirile 
susținînd un meci de veril'care cu 
echipa Spaniei. Din lotul olimpic ita
lian fac parte printre alții Atzori, 
Zurlo, Girgenti, Sabri, Arcari, Faseli, 
Vargellini, Bertini, Bruschini. Nedi 
Valle etc.

CAMPIONATELE DE ATLETISM 
ALE CEHOSLOVACIEI

Campionatele de atletism ale Ceho
slovaciei, criteriu de selecție pentru

Bruce Kidd

FOTBAL PE GLOB
Meciurile disputate in prima etapă 
returului campionatului unional de 

' cu următoarele
a
fotbal s-au încheiat
■rezultate : Dinamo Moscova — Torpe
do Moscova 0—0; Zenit Leningrad — 
Dinamo Minsk 1—1; Diname Tbilisi 
— Torpedo Kutaisi 1—>0; Neftiariik — 
Șahtior 3—1.; Rostov pe Don — Di
namo Kiev 2—2; .Șinnîk laroslav — 
Kairat 1—>0; Spartak Moscova — Vol
ga Gorki 4—1. In clasament, pe pri-

mele locuri se află Spartak Moscova 
și Dinamo Tbilisi, cu eîte 22 de punc
te din 16 jocuri. Locul trei este ocu
pat de Torpedo Moscova cu 21 puncte.

• Continuindu-și turneul în U.R.S.S., 
echipa olimpică de fotbal a Japoniei 
a jucat la Volgograd cu selecționata 
unională de tineret. Victoria a revenit 
gazdelor cu 1-—0. Au asistat 20 000 
de spectatori.

Cînd atletul canadian Bruce Kidd 
a cîștigat detașat proba de 6 mile 
din cadrul campionatelor interna' 
ționale ale Australiei desfășurate la 
Perth, un ziarist australian a ex
clamat: „De la Zatopek încoace nu 
am văzut un atlet atît de valoros 
ca Bruce Kidd". Intr-adevăr, spor
tivul canadian se numără la ora ac
tuală printre cei mai buni fondiști 
din lume. Rezultatele sale îl re
comandă drept unul din favorifii 
probei de 5000 m la J.O. Pe lista 
celor mai buni performeri mondiali 
la 5000 m Bruoe Kidd figurează 
cu excepționalul rezultat de 13:43,8! 
Dar nu numai atit. Bruce Kidd este 
unul din puținii atleți ai lumii care 
se mîrirlreșlc cu victorii asupra unor 
fondiști 
Power, 
Hyman

Cum 
un stil 
inconținuu capul cînd intr-o parte

cu mare reputație : Dawe 
Halberg, Barry Mageed, 

ș.a.
aleargă Bruce Kidd? Are 
destul de curios: iși mișcă

cînd în alta, iar brațele le ridică 
alternativ pînă la înălțimea capului, 
„Cînd alerg — recunoaște însuși 
Kidd — am impresia -că trag niște 
frînghii. Așa îmi vine mie mai bine 
și cred că este cel mai potrivit stil 
de a alerga44.

Despre Bruce Kidd —student al 
Universității din Compton (Cana
da) Murray Hadberg a avut nu
mai cuvinte de laudă : „Băiatul 
acesta cu ochelari. în vîrstă de nu
mai 21 de ani, este un mare atlet. 
'Este un tip studios, deosebit de 
combativ în curse, și-i prevăd o 
carieră atletică strălucită. Nu m-aș 
mira deloc să-l văd pe podiumul 
învingătorilor de la Tokio44.

SCURTE ȘTIRI
LA DAKAR, capitala Senegalului, s-a des

fășurat recent primul campionat de judo 
al Africii, prilej de verificare a nivelului 
de pregătire .a sportivilor dric ani în preaj
ma J. O. de la Tokio. Cele mai multe titluri 
de campioni ai Africii la judo au -fost cu
cerite de reprezentanții Senegalului, Tuni
siei și Marocului.

IN CERCURILE sportive din Italia circulă 
tot mai mult țștirea că în sezonul fotba
listic viitor binecunoscutul Di Stefano, .con
cediat' în acest sezon de către Real Ma
drid. va activa la echipa Milan din Milano.

DEȘI ne aflăm în luna lui Cuptor, agen
țiile de presă și ziarele ne aduc vești des- 

ijJre stabilirea unor noi recorduri mondiale 
de... schi. Intr-adevăr, pe pîrtiile de la 
Cervinia (Italia) schiorul italian Luigi Di 
Marco, cronometrat pe ultima sută de metri 
a traseului, a realizat o viteză de 174,757 km 
pe oră depășind vechiul record de acest 
gen. Pe aceleași pîrtii, schioara austriacă 
Klrristl Staffner a bătut recordul mondial 
de viteză pe kilometru lansat, realizînd o 
performanță de 143,024 km pe oră. Vechiul 
record era de 127,659 km pe oră și apar
ținea italience! Emanuela Spre alico..

IN R. P. MONGOLA a apărut recent o 
serie specială de opt timbre închinate J. O. 
de la Tokio. Este a doua serie de timbre 

I consacrată întrecerilor olimpice. Prima a 
'fost scoasă în anul 1960, cu prilejul J. O. 
ce la Roma. Pe noile timbre sînt înfățișate 
aspecte din gimnastică, aruncarea suliței, 

ilupte, înot, ciclism, călărie, atletism, pre- 
' cum și emblema Jocurilor Olimpice.

O NOUA speranță a atletismului italian : 
așa este considerat tînărul atlet Renato 

. Dronisi, care zilele trecute a realizat o 
performanță de 4,50 m la săritura cu pră
jina. De reținut că Dionisi are doar 16 ani 
și este primul atlet din Italia care obține 
această performantă.

CUNOSCUTUL crainic sportiv sovietic 
Vadim Sineavstci a fost sărbătorit zilele 
trecute cu prilejul împlinirii a 35 de ani 
de activitate... la microfon. Prima îuîîlnrre

sportivă transmisă în eter de Sineavski a 
fast meciul de fotbal dintre echipele selec
ționate ale Moscovei și Ucrainei, care a 
avut Idc în anul 1929.

FOTBALISTUL scoțian John White, fn vîrstă 
de 26 de ani, a fost ucis zilele trecute de 
un trăznet, in timp ce juca golf. White 
activa la cunoscuta echipă engleză Totten
ham Hotspur.

DUPĂ cum relatează eiaral „Sovietski 
sport44 din 21 iulie a.c., prezidiul Federației 
de polo pe apă a U.R.S.S. a analizat recent 
comportarea echipei reprezentative a Uni
unii Sovietice în turneele efectuate în 
R.S.F. Iugoslavia și R.P. Romînă. Cu acest 
prilej a fost luată în discuție atitudinea 
jucătorilor Gogoladze, Grigorovski, Gulea-

ev, Kartașev, Kurenoi, Novikov, Romanov, 
Cikvatna-ia și Sidlovski, care au comis grave 
abateri de la conduita și morala sportivă. 
Acești jucători vor fi descalificați și li se 
vor retrage distincțiile și titlurile acordate 
anterior

IN AUSTRALIA a fost stabiHt un prim 
„record” în ce privește Jocurile Olimpice 
de la Tokio. Este vorba de delegația nu
meroasă pe care australienii o vor alinia 
la startul probelor olimpice din Japonia. 
După cum a comunicat comitetul olimpic 
australian, în Japonia vor face deplasarea 
255 de sportivi australieni. Vechiul ,, re
cord4 fusese stabilit la Roma, în 1960, și 
era de 217 1

FEDERAȚIA iugoslavă de fotbal a sta
bilit programul principalelor confruntări in
ternaționale pentru sezonul de toamnă. Spi
cuim dintre viitoarele îniîlniri ale fotba
liștilor iugoslavi : 23 septembrie, Iugosla
via — Europa ; 27 septembrie. Austria —

Iugoslavia ; 25 octombrie. Ungaria — Iugo
slavia ; 22 noiembrie, Iugoslavia —
U.R.S.S.

LA PROPUNEREA Marii Britanii s-a con
stituit o comisie care se va ocupa de reor
ganizarea sistemului de desfășurare a ««Cu
pei Davis". Ca o primă modificare a ac
tualului sistem de desfășurare se prevede 
o reducere a „zonelor".

CAMPIONUL mondial și olimpic Evgheni 
Minaev a suferit un neașteptat eșec în cam
pionatele de haltere ale U.R.S.S., desfă
șurate la Kiev. El s-a clasat abia pe locul 
4, cu 357,5 la triatlon. titlul de campion 
revenind lui Kațura, proaspătul campion 
european.

JAPONEZII au crescut în înălțime ! Acea
sta este concluzia ce se poate trage com- 
parînd actuala echipă masculină de bas
chet a Japoniei, care va participa la J. O. 
de la Tokio, cu formația de acum 4 ani 
de la Roma. Atunci, media înălțimii jucă
torilor era de 1,80 m, în timp ce acum ea 
s-a ridicat la 1,83 m. Cel mai înalt jucător 
al echipei japoneze are 1,95 ml

PENTRU CA A JUCAT meciuri în cam
pionatul regional, deși era suspendat, fot
balistul Michel Tripier de la clutoul „Vol- 
taire44 a fost suspendat pînă în ‘aprilie... 
1977. Nu se poate spune că nu i s-a dat 
suficient timp pentru a reflecta asupra 
faptei sale... Tripier, care este acum junior, 
are deai perspectiva de a reveni în acti
vitatea sportivă ca... veteran l

CUNOSCUTUL fotbalist francez Nestor 
Combin va juca, incepînd din toamnă, în 
centrul liniei de atac a echipei italiene Ju
ventus. Combin este un bun realizator : în 
sezonul fotbalistic care s-a încheiat el a 
marcat 62 de goluri.

S-A CONSTATAT că este suficient .ca o 
prăjină de fibre elastice să stea un sfert 
de oră expusă la soare, pentru a-și pierde 
în bună măsură elasticitatea și, deci, pu
terea de propulsie. De aceea, imediat după 
executarea unei sărituri, ea este pusă de 
atleți într-un înveliș protector.

ȘAH : După 6 fure, în finala cam
pionatului mondial studențesc de șah, 
de la Cracovia conduce echipa U.R.S.S. 
ctt 16,5 puncte (1), urmată de S.U.A.
14.5 (2), R.S. Cehoslovacă 14,5 punc
te (1), R.P. Ungară 13 puncte (2). 
Rezultate din turul 4: U.R.S.S.—R.P. 
Bulgaria 3.5—0,5; R. S. Cehoslovacă 
— Austria 4—0; R.P. Ungară — Iugo
slavia 3—1; R.P. Polonă — Dane
marca 2,5—1,5; S.U.A.—Izrael 3—1; 
R.D. Germană—R.P. Mongolă 1,5 —
1.5 (1). în turul cinci, echipa U.R.S.S. 
a învins cu 3—1 echipa R.P. Ungare 
și în turul 6 se află la egalitate 1,5—■ 
1,5 (1) cu echipa RD. Germane.

In grupa B, pe locul I se află Fin
landa cu 13 puncte, urmată de R.P. 
Romînă 11,5 puncte (1). Șahiștii ro- 
niîni conduc cu 3—0 (1) în meciul 
cu Belgia.

• Caarpionul mondial Tigran Pe
trosian și marele maestru american 
Robert Byrne se află în fruntea turneu
lui de șah de la Buenos Arres, cu cite 
'9 puncte fiecare. Ei sînt 'urrrrați de 
Keres — 8 puncte, Najdorf — 7.5 punc
te și o partidă întreruptă. în runda a 
12-a Petrosian a cîștigat la Fogelman, 
iar Keres a remizat cu Filip.

HANDBAL: Un marc turneu inter
național de handbal s-a desfășurat re
cent în capitala R.P. Ungare. In com

petiția feminină pe primul loc s-a cla
sat echipa Start Varșovia, iar la mas
culin Spartakus Budapesta. Iată ci- 
teva rezultate tehnice: feminin : Start 
Varșovia — Pees 5—5; Start Varșo 
via —- Admira Viena 8—1; Spartakus 
Budapesta—Admira Viena 8—1.

Masculin: Selecționata studențea
scă (Sofia) — Dinamo Praga 1D—5; 
Spartakus Budapesta — Selecționata 
studențească (Sofia) 10—6; R.P. Unga
ră II — F. T. C. Budapesta 10—7: 
Spartdhus — F.T:C. Budapesta 12—6.

CICLISM : Cea de-a treia etapă a 
turului ciclist al Iugoslaviei, disputată 
pe traseul Niș—Belgrad (226 km), 
a fost cîștigată de iugoslavul Valen
cic m 5 h 42,0. Clasamentul general 
individual: 1. Valencic (Iugoslavia) 
161102:24,0; 2. Iliev (R.P.B.) la 4o 
sec.; 3. Osinski (R.P.P.) la 48 sec. 
Pe echipe conduce Iugoslavia, urmată 
de R.P. Bulgaria și R.S. Cehoslovacă

BOX: Campionul mondial de box 
la categoria grea, Cassius Clay și fos
tul campion Sonny Liston se vor irrtllni 
in meci revanșă in toamna acestui an 
(probabil la 28 septembrie). Locul de 
disptdare va fi Louisville sau Las Ve
gas. ‘După cum se știe, in luna februarie 
Clap l-a învins pe Liston prin k.o. teh
nic, in repriza a 6-a.

( Agerpreș).
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