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JCCES DEPLIN ETAPEI INIERREGIONALE 
A SPARTACHIADEI REPUBLICANE!

ÎNTRECERILE DINTRE REPREZENTATIVELE REGIONALE 
LA BASCHET, HANDBAL, VOLEI, FOTBAL SI POLO ÎNCEP 

MIINE, CELE DE BOX........... .................... .........

Sfîrșit de săptămînă așteptat 
legitimă nerăbdare. Sportivii 

iubitorii sportului din toate 
iunile țării își îndreaptă aten- 
spre centrele unde vor evolua 

•rezentanții lor și în care se 
desfășura, începînd de mîi- 

ultimele întreceri înaintea fi- 
elor Spartachiadei republica- 
De data aceasta intră în joc 

irezentativele de regiuni la 
ichet, handbal, volei, polo și 
bal, în timp ce selecționatele 
box își continuă disputa pen- 
calificarea în finală, începu- 

săptămîna trecută. Faptul că 
urile întrunesc tot ceea ce au 
ii bun regiunile constituie o 
ranție că această etapă inter- 
diară a Spartachiadei repu- 
cane — pe grupe de regiuni 
se va ridica din punct de ve- 
e calitativ pe o treaptă supe- 
ară. Pregătirile făcute în mij- 
ul unui entuziasm general și 
ijinite de antrenori trimiși de 
erații, cadrul sărbătoresc al 
recerilor, prezența celor mai
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RE ARGEȘ ÎN SUS

I

pune, Argeș, spune, rîu nâval- 
de munte pornit de vale, spre 

xpie, scăldînd meleaguri vechi 
noi, cîntînd bucurii, năzuințe... 

re era viața oamenilor de la iz- 
irele tale ? Cum trăiau ei ? Su- 
i și tu parcă, adueîndu-ți a- 
îte. Peteci de livezi sau de pă
li, cîteva oi, bordeie sărăcă- 
ase- Aceasta era imaginea pe 
■e o purtai cu ținej în jos, spre 
ipie. Dar a venit August douăzeci 
rei. Erai cu 20 de ani mai tînăr 
nci. Ai fost martorul unor trans- 
mări înoitoare. In undele tale 
ipeau seînteind imaginile unei 
ți noi. Case arătoase, școli, că- 
ie culturale, biblioteci. Iar acum 
va ani s-a auzit, din sus, din- 
e Vidraru, tunete. Dar nu din 
i de ploaie. Mineri, escavatoriști, 
oniști începeau asaltul. Pe ma
de tale răsuna un cînt nou, un 
t al muncii entuziaste Seara, 
>ri care abia dezbrăcaseră salo-

Miine, în Sala sporturilor din Constanța

Începe „Cupa Mării Negre" la baschet
Germană

Meciurile dintre reprezentativele 
Romînîei și Iugoslaviei au prilejuit 
întotdeauna spectacole frumoase, 
lucru ilustrat și de imaginea din 
fotografie. Cele două selecționate 
se vor intîlni din nou duminică 
searâ în cadrul „Cupei Marii Negre44.

In prima zi, Rom inia joacă cu R. D
Aline seară, Sala sporturilor 
i Constanța găzduiește pri- 
le meciuri din cadrul celei 
a treia ediții a turneului in- 

național feminin de baschet 
at cu „Cupa Mării Negre", 
recerile sînt așteptate cu jus- 
cat interes de iubitorii bas- 
etului din localitate, cărora 
este încă vie amintirea pa- 

Miantelor dispute din anii 
cuți. 
Ediția 1964 a „Cupei Mării 
gre“ întrunește trei formații 

un bogat palmares interna- 
nai — Iugoslavia, Polonia și 
mînia — precum și o echipă 
ără — R. D. Germană — 
•e s-a afirmat cu tărie în ul- 
la vreme. Din rîndul partici- 
itelor fac parte numeroase 
schetbaliste apreciate pe plan 
ernațional, printre care : Smi- 
i Kalusevici, Milica Radova- 
vici (Iugoslavia), Janina Ur- 
îiak, Tereza Ostanka (Polo- 
), Viorica Niculescu, Anca 
coviță, Ana Haraiambie (Ro
tila), Helga Zimmermann 
. D. Germană), 
tentru cele patru reprezenfa- 
e, turneul de la Constanța are 
importanță deosebită, deoare- 
el constituie o temeinică 

■ificare înaintea campionatu- 
european de la Budapesta 

—13 septembrie). Trebuie 
rriționat că meciurile Romî- 
i — Iugoslavia și Polonia —

D. Germană sînt o repeti- 
a partidelor ce se vor des- 

;ura între aceste echipe în 
irul seriilor de la Budapes- 

Pentru selecționatele Iugo- 
viei și Romîniei, „Cupa Mă- 
Negre" constituie și ultimul

CONTINUĂ SÎMBĂTĂ
buni arbitri Ia conducerea jocu
rilor asigură deplina reușită a 
acestei etape. Sportivii sînt dor
nici să răspundă invitației la ca
litate printr-o comportare supe
rioară în cele aproape 180 de 
partide care se vor desfășura 
vineri, sîmbătă și duminică în 
24 de orașe din tară.

LE DRAM DIN TOATA INI
MA MULT SUCCES I

Ăr
Planul întregii desfășurări a 

etapei interregionale se cunoaș
te. Am publicat la timp compo
nența grupelor de regiuni, pre
cum și programul jocurilor la 
ramurile de sport incluse în a- 
ceastă etapă. înainte de a rea
minti locurile de disputare a 
partidelor, să subliniem faptul 
că în majoritatea cazurilor a- 
ceste grupe se prezintă în ge
neral echilibrate și că lupta pen
tru primul loc va fi destul de 
dîrză. Un pronostic e greu de

(Continuare în pag. a 2-a)
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Spune, Argeș, spune tu, 
Spune tu că ai văzut
Cum trăiau din greu în jug, 
Strîngînd la boieri belșug.,. 
Spune.
Cum a

vi-

Argeș, spune tu, 
fost și cum e-acu...

„Culegere de folclor' 
(G. C. Nicolaescu-Pitești, 1962)

peta îngînau alături de iubitele 
cuvinte care vesteau rod nou 
*ni apele zglobii:

„Argeșule, rîu cu fală, 
Vom-nalța hidrocentrală 
Și dălbinele-ți senine 
Le-om petrece prin turbine 
Ca să ne aducă-n sat 
Lumină si trai bogat...". 
Acum încep să prindă contur 

sele. Barajul Vidraru, înalt de peste 
160 de metri, va zăgăzui nu numai 
Argeșul, ci și Topologul, Vîslanul 
și rîul Doamnei, prinse prin cap
tări secundare în lacul de acumulare 
lung de 12 kilometri. De aici, o 
galerie, pe care acum se toarnă 
„cămașă“ rezistentă de beton, va 
duce apele spre turbinele uzinei 
electrice, aflată adine în inima

AUREL CRIȘAN 
corespondent

(Continuare in pag. a 2-a)

„examen" în vederea turneului 
balcanic de la Sofia.

Echipa țării noastre debutea
ză în turneul de la Constanța 
jucînd în compania reprezenta
tivei R. D. Germane. Tot mîine 
are loc partida dintre Polonia 
și Iugoslavia. In continuare, 
turneul se desfășoară după ur
mătorul program : sîmbătă : 
Iugoslavia ■— R. D. Germană, 
Romînia — Polonia: duminică:
R. D. Germană — Polonia, Ro
mînia — Iugoslavia.

Z>

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA!

£)

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R.P.Romînd
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ȘTAFETA SPORTIVĂ „A XX-A ANIVERSARE"
*

In aceste zile dinaintea marii sărbători de la 23 August mii de sportivi străbat țara purtind 
cu ei mesajele asociațiilor sportive, care vorbesc despre realizările obținute in cinstea celei de a XX-a 
aniversări a eliberării patriei.

Sutele de corespondențe sosite în ultimul timp la redacție 
țapii cultural-sportive care au 
loc cu ocazia primirii ștafetelor. 
Ele ne vorbesc, de asemenea, 
despre pregătirile intense ce se 
fac la consiliile raionale UCFS 
și ale cluburilor sportive din în
treaga țară, pentru următoarea 
etapă a ștafetei (transmiterea 
către consiliile regionale).

lată cele trei 
pe care ștafeta 
XX •a aniversare^ 
la centrele de regiuni către 
pitala țării :

Traseul I. Saceava — predă 
ștafeta regiunii Iași în ziua de
14 august ; Iași — predă șta
feta regiunii Bacău în ziua de
15 aug. ; Bacău — predă ștafeta 
regiunii Galați în ziua de 16 
aug. ; Galați — predă ștafeta 
regiunii Dobrogea în ziua de
17 aug. ; Dobrogea — predă șta
feta în București în ziua de.
18 august.

Azi încep campionatele europene masculine

mari 
sportivă 
va porni

trasee
„A 
de

ca-
caiaciști și canoiști în progres

I

(prin tele- 
europene

AMSTERDAM 5 
fon). Campionatele 
masculine de canotaj academic, 
care încep joi în localitate, pe 
pista artificială de la Bosbaan, 
cunosc o amploare deosebită. 
S-au înscris 290 de sportivi, re- 
prezentînd 23 de țări, printre 
care Austria, Belgia, Bulgaria, 
Danemarca, Italia, Romînia, Ce
hoslovacia, 
Elveția ș.a.
curente se numără și S.U.A. și 
Noua Zeelandă, care participă ca 
invitate.

U.R.S.S., Iugoslavia, 
Printre țările con-

Traseul II : Maramureș —- 
predă ștafeta regiunii Cluj în 
ziua de 14 aug. ; Cluj — predă 
ștafeta regiunii Mureș-Autonomă 
Maghiară în ziua de 15 aug. ; 
Mureș-Autonomă Maghiară — 
predă ștafeta reg. Brașov în ziua 
de 16 aug. ; Brașov — predă 
ștafeta reg. Ploiești în ziua de 
17 aug. ; Ploiești — predă șta
feta în Capitală în ziua de 18 
august.

Traseul III : Crișana — pre
dă ștafeta reg. Banat în ziua de
14 aug. ; Banat — predă șta
feta reg. Hunedoara în ziua de
15 aug. ; Hunedoara — predă 
ștafeta reg. Oltenia în ziua de
16 aug. ; Oltenia —— predă șta
feta reg. Argeș în ziua de 17 
aug. ; Argeș — predă ștafeta în 
București în ziua de 18 august.

Mesajele regiunilor, aduse pe

Vereș, Tarara, 
Lincaru, Tușa,

ta sorți au fost 
eliminatorii de

Tara noastră va fi reprezen
tată de un lot din care fac 
parte, printre alții, Aposteanu, 
Ciocoi, Larion, 
Riffelt, Bilț, 
Driiea.

Prin tragere 
stabilite seriile 
joi. în proba de simplu (16 par- 
ticipanți) reprezentantul nostru 
Al. Aposteanu evoluează în se
ria I alături de Groen (Olanda), 
Kraaken (Norvegia), Schmidt 
(Cehoslovacia), Kottman (Elve
ția) și Faux (Franța). Echipajul 
nostru de 4-\-l a fost repartizat 
în seria a IlI-a împreună cu 
formațiile Italiei, Danemarcei 
și Austriei. La 2 fără cîrmaci, 
Romînia co-ncurează alături de 
Anglia, Olanda, Germania. Un
garia și S.U.A. Iată seriile la 
celelalte probe în care evoluează 
canotorii romîni : 2-f-l ; Romî
nia, Italia, Bulgaria, Elveția, 
Austria (seria a Il-a) ; 4 fără 
cîrmaci : Danemarca, U.R.S.S., 
Italia, Irlanda, Romînia (seria 
a IlI-a) ; dublu : x4nglia, Elve
ția, Romînia, Belgia, Olanda, 
Noma Zeelandă.

Azi, la ora 17, pe „Dinamo“

Concurs internațional de dirt-track
Azi după-amiază la ora 17 are 

Ioc pe pista stadionului Dinamo 
din Capitală un atractiv concurs 
internațional 
participarea 
valoare din Austria, R.S. Ceho
slovacă și K.P.

Sportivii oaspeți, cotați prin
tre cei mai buni din Europa 
participant! la campionatul mon
dial și la alte întreceri de am-

de dirt-track cu 
unor alergători de

Romînă.

*

ne subliniază frumoasele manifes- 

cele trei trasee de mai sus. 
precum și cele ale orașului și 
regiunii București vor fi pre
date în ziua de 18 august Comi
siei centrale a Spartachiadei re
publicane.

Start energic în spectaculoasa

Cele două zile de dirze și en
tuziaste întreceri de pe lacul 
Snagov au însemnat o verificare 
utilă pentru generația mai tînără 
de caiaciști și canoiști de la noi. 
In general se poate spune că a- 
ceastă competiție inițiată de 
F.R.S.N. și-a atins scopul, mar- 
cînd atît un succes de partici
pare, cit și unul de calitate. 
Luni dimineață, la calificările 
concursului republican de tine
ret atn văzut luind startul aproa
pe 150 de concurenți din Bucu
rești, Timișoara, Arad, Tg. Mu
reș, Galați, Tulcea și Reșița, 
marți, Ia finale, am asistai 
dispute dinamice, încheiate 
timpi meritorii și care... au 
dicat în picioare tribuna de 
„malul tăiat". In catalogul con
cursului, tinerii reprezentanți ai 
clubului Dinamo București s-au 
apropiat de nota maximă. Ei au

iar 
la 
cu 
ri-
1-a

vor da replica motoci- 
noștri din lotul repli

cii Ion Cucu, 
și , Gheorghe 

acum și nu
de peste ho- 
Antonin Șvab

ploare, 
ciliștilor 
blican, în frunte 
Alexandru Șinca 
Voiculescu. Iată 
mele alergătorilor 
tare : Jan Holub, 
și Antonin Novak (R.S. Ceho
slovacă) și Kurt Schwingen- 
schlogl, Helmut flapper, Ernest 
Glasner și Bernd Meisl (Austria).

Azi, la Brașov

Steagul roșu
Selecționata olimpică

După cum s-a anunțat Selec
ționata olimpică a Japoniei sus
ține azi la Brașov primul joc din 
cadrul turneului pe care îl în
treprinde în țara noastră avînd 
ca parteneră echipa Steagul roșu. 
Fotbaliștii japonezi au sosit 
miercuri la Brașov și au efec
tuat un ușor antrenament pe 
stadionul Tractorul, locul de 
desfășurare a meciului.

în vederea acestei întîlniri gaz
dele au făcut o serie de pre
gătiri. Astfel, la sfîrșitul săptă- 
mînii trecute (sîmbătă și dumi
nică) stegarii au evoluat în ca
drul etapei regionale a Sparta
chiadei republicane, reușind să 
învingă, pe rînd- cu 3—0 (2—I) 
pe Faianța Sighișoara și cu 5-1 
(3—1) pe Gaz Metan Mediaș. Stea
gul roșu s-a clasat pe locul I, ur„ 
mînd să reprezinte regiunea Bra-i 
șov la etapa intermediară, pe 
grupe de regiuni, care începe 
vineri la Baia Mare.

Marți, la ultima verificare, au 
fost prezenți toți componenții lo
tului. Echipa așteaptă cu încre
dere jocul de azi cu Selecționata 
olimpică a Japoniei.

C. GRUIA — coresp. reg.

probă de caiac dublu băieți
Foto : T. Chioreanu

cucerit cinci locuri I. Majorita
tea protagoniștilor dinamoviști 
sînt elemente cu reale calități, 
de perspectivă. Un deosebit me
rit îl are —■ firește — priceputul 
și inimosul antrenor Stavru Teo
dor of.

Un alt pedagog, care datorită 
unei munci susținute a obținut 
și de această dată rezultate fru
moase, pregătind un lot bogat 
în resurse, este timișoreanul 
Victor Alexandrescu. Este drept 
că nici unul dintre elevii săi de 
la S.S.E. sau Știința nu a tre
cut primul linia de sosire, dar 
aproape fiecare s-a „bătut" pen
tru un loc bun și a reușit. In 
plus, lotul timișorean care s-a 
clasat imediat după bucureșteni 
se compune, în procentaj apre-- 
ciabil, din juniori mari și mai 
cu seamă mici. Se poate deduce 
de pe acum că Adrian Pavlo- 
vici, I. Franzen (15 ani), Geltt 
Croitoru, Gheorghe Toth, Ale-- 
xandra Tiereanu sau Eugenia 
Marchiș (14 ani) dețin o pregă
tire tehnică și fizică remarcabilă. 
Subliniind numai aceste aspecte 
pozitive ale „regatei" de tine
ret, nu putem trece cu vederea 
prezența slabă a unor centre 
nautice ca Arad, Tg. Mureș etc. 
unde se bate pasul pe loc, sau 
lipsa din finale, în primul rînd,

(Continuare in pag. a 3-a)

,Cupa campionilor 
regionali0 la oină

Sîmbătă șl duminică, terenul da 
sport din comuna Gherăiești, ra
ionul Roman, va găzdui jocurile 
de oină din cadrul celei de a H-a 
ediții a „Cupei campionilor re-gî- 
onaH", — competiție inițiată anul tre
cut de către Consiliul regional 
UCFS București. La actuala ediție 
se vor întîlni echipele Minerul Baia 
Moto, campioana regiunii Maramu
reș, Avîntul Frasin, regiunea Su
ceava, Biruința Gherăiești, regiunea 
Bacău, Dinamo Băneasa, oraș Bucu
rești, A. S. Bega Timișoara și 

Avîntul Curcani, campioana regiu
nii București, care deține trofeul.

Competiția se desfășoară sistem 
turneu. Cu acest prilej, se va 
pune în aplicare noul iegulamelLt 
do joc, apărut recent.



SPARTACHIADA REPUBLICANA
Sportivii din regiunea Hunedoara 

se pregătesc pentru finale
regiunea Hunedoara întrecerile 
a IlI-a a Spartachiadei republi- 
au cunoscut un succes deosebit, 
vremea a fost nefavorabilă parti-

In
fazei 
cane 
Deși -------- _
cipanții la faza regională au reușit prin 
dîrzenie și elan să obțină rezultate va
loroase. Duminică, de pildă, a plouat 
torențial. Cu toate acestea motocicliștii 
care și-au disputat la Alba Iulia șan
sele de calificare pentru faza finală au 
realizat un spectacol mult aplaudat de 
cei peste 2 000 de spectatori care, și ei, 
au suportat cu mult curaj ploaia. Cei 
mai buni dintre participanti s-au do
vedit a fi localnicii Gavrilă și Fekete 
— fiecare dintre ei învingători la cîte 
două clase. O bună valoare a demon
strat și hunedoreanul Csibi. In general 
întrecerile fazei regionale a Spartachia
dei republicane au scos în evidență 
sîrguința cu care sportivii hunedoreni 
s-au pregătit pentru această competiție

SUCCES DEPLIN ETAPEI INTERREGIONALE
(Urmare din pag. 1)

fdat De asemenea, reamintim că din 
Tiecare grupă, cu excepția celor de la 
rpolo, se va califica pentru finală re- 
-prezentativa clasată prima (la polo 
.•fiind numai două grupe, vor intra în 
Sinaia primele două clasate) și că re
prezentativele orașului București (afa- 
Tă de cea de fotbal) sînt calificate di- 
a-ect în finală.

Iată acum localitățile de disputare 
jb grupelor :

BASCHET: Tg. Mureș, Craiova, Plo
dești și Galați (f), Cluj, Pitești, Bra
șov și P. Neamț (m); FOTBAL: Baia 
fMare, Timișoara, Constanța și Iași; 
'HANDBAL: Tg. Mureș, Petroșeni, Că
lărași și Suceava (f), Oradea, Slatina,

întrecerile pugilistice interregionale
:REG. BANAT — REG. HUNEDOARA

24—15
4IUNED0ARA (prin telefon). Foarte 

ibine pregătiți, pugiliștii bănățeni au 
cîștigat majoritatea întîlnirilor. Singu
ra surpriză a reuniunii a constituit-o 
■înfringerea categorică suferită de 
iP. Mentzel în fața „mijlociului" hu- 
tmedorean N. Tudor, lată rezultatele 
Bn ordinea categoriilor: St. Popovici 
<B) m.n. N...................... “ ~
b.K.O. II “ 
KB) b.ab. II 
|(B) b.ab. ■■ 
RB) b.p. G.

z.
II

Manea (H), E. Gale (B) 
Munteanu (H), M. Bucși
T. Berințan (H), P. Petru 
I. Trifa (H), P. Păcuraru 
Elst (H), N. Păun (H) 

t>. dese. III V. Bocănel (B), N. Picior 
b.ab. Il P. Corneschi (H), V. Cîrcioran 
KB) b.ab. III H. Oțoi (H), Tr. Stuparu 
i(B) b.ab. I C. Frunză (H). (Voicu 
Âlbu-coresp.).

și Oiești,

M ARGEȘ ÎN SUS...
! (Urmare din pag. 1)
Htminfelui, unde câcerea șuvoiului, 
năvalnic decît o cascadă, va 
dată de generatoii în eneigie

-„.„Peste creste sâ vestească 
i >Minune muncitorească*4

Xa Cuibeni, Aiei, Rotunda 
țnineri harnici coboară în puțurile din care 
pornesc galeriile .de iugă' a apelor spre 
vechea albie. Se lucrează cu spor. Cei 
12 kilometri de „albie“ subterană sînt sfre
deliți de oameni harnici. La uzina elec- 
Bricâ se toarnă fundațiile turbinelor și ge
neratorilor. In galeria de aductiune, căp- 
lușala de beton înaintează spornic. Tînă- 
arul inginer de schimb Roman Dinie, proas
păt absolvent al facultății de construcții 
ihidrotehnice din București, îndrumează be- 
i-toniști fruntași ca Mircea Ciobanu, Nicolae 
Damian și își pregătește proiectul de di
plomă: .Baraj cu contrafort?4. Poate o 
noua lucrare a viitorului... In timpul liber 
citește, învață din slova cărților, dar și 
^iin cuvintele unor constructori care au 
icontribuit la înălțarea hidrocentralei de la 
Bicaz și au venit acum să lucreze pe Ar
geș. Șeful de brigadă Gheorghe Iordache 
'este unul dintre aceștia. Ii mai rămîne 
itimp însă și pentru o activitate pe care 
ide asemenea o îndrăgește mult: sportul. 
! Și nu numai el. 3000 de constructori ai hi- 
idrocentralei de pe Argeș sînt membri 
‘UCFS. Apio-ape toți au participat la prima 
■etapă a Spartachiadei republicane. Teh- 
tnicianul Ion Furtună a .scos" 11,9 sec pe 
flOO m. și a devenit campion al raionului 
’Curtea de Argeș. Gheorghe Pop și Virgil 
LStoicescu sînt și ei campioni, la trîntă. 
'Echipa de volei a jucat în faza interraioane. 
iA pierdut meciul cu Metalul Pitești și s-a 
îlntors acasă. Hotărîtă să se revanșeze în 
tcurînd 1 Fotbaliștii au promovat în cam
pionatul regional, popicarii au faimă în 
împrejurimi, iar handbaliștii, șahiștii, hal
terofilii, jucătorii de tenis de masă și 
luptătorii sînt pe drumul afirmării.

— .Hidroenergia Corbeni este o asocia
ție cu frumoase rezultate44, ni se spunea 
la Consiliul regional UCFS. Intr-adevăr, con- 

■Btructorii Hidrocentralei de pe Argeș în
drăgesc sportul. O dovedesc faptele.

...Despre toate acestea ar .spune44 Ar
geșul dacă ar putea vorbi. Și încă despre 
multe altele. Sînt acolo, în sus, spre iz
voare, oameni despre ale căror fapte, des
pre ale căror realizări s-ar putea scrie 
sumedenie de pagini. Trebuie să urci, să-i 
■ crfli și să4 cunoști, acolo, în inima mun
ților.., 

mal 
fi transfor- 
electrică...

și maturitatea organizatorică a orga
nelor și organizațiilor sportive din re
giunea Hunedoara. Pentru aceasta se 
cuvin felicitări tuturor celor care au 
contribuit la reușita acestei mari ma
nifestări sportive. In momentul de 
față sportivii hunedoreni calificați pen
tru faza finală a Spartachiadei repu
blicane se pregătesc intens sub atenta 
supraveghere a antrenorilor. Dorința 
lor este ca la București să reprezinte 
cu cinste mișcarea sportivă din regiu
nea lor.

Iată acum clasamentul final pe ra
ioane :

1. ORAȘUL HUNEDOARA 120 
puncte; 2. orașul Petroșeni 118 p; 3. 
raionul Alba Iulia 111 p; 4. raionul 
Sebeș 92 p; 5. orașul Deva 86 p; 6. 
raionul Orăștie 79 p: 7. raionul Brad 
75 p; 8. raionul Hațeg 53 p; 9. raionul 
llia 40 p. — N —N —

Ora- 
Baia

Ploiești și Bacău (m); VOLEI: 
dea, Deva, Brașov și Iași (f), 
Mare, Craiova, Constanța și Galați 
(m), POLO: Oradea și Ploiești.

In ceea ce privește boxul, federația 
de specialitate a alcătuit următorul 
piogram al etapei a doua, în cadrul 
căreia se întîlnesc între ele reprezen
tativele învingătoare de săptămîna tre
cută și cele învinse între ele : Onești: 
Suceava — Galați; Sibiu: Banat — 
Bacău; București: Dobrogea — Argeș; 
Hunedoara: Cluj — Brașov; C. Lung- 
Moldovenesc: Maramureș — Iași; Ti
mișoara: Oltenia — Hunedoara; Cluj: 
Mureș A. M. — Crișana și Pitești: 
Ploiești — reg. București. Toate întîl- 
nirile vor avea loc sîmbătă seară.

LA URZICENI, VICTORIE 
CATEGORICA A ARGEȘENILOR

„Școala de box" de la Cîmpulung 
Muscel, al cărei „director" este antre
norul Cristian Panaitescu, s-a făcut, 
cu prilejul Spartachiadei republicane, 
incă o dată cunoscută. Boxerii arge
șeni n-au pierdut nici măcar un meci 
în întrecerea cu cei din regiunea Bucu
rești. Ba mai mult, ei au obținut șase 
victorii înainte de limită, realizînd un 
scor categoric : 29—10. Iată rezultatele 
în ordinea categoriilor: Șt. Miliai (A) 
b.ab. II A. Voichici (B), A. Simion 
(A) b.ab. 1 P. dorică (B), Gh. Badiu 
(A) b.ab. II M. Nicoară (B), M. Bu
chete (A) b.ab. I 1. Avram (B), M. Pin- 
tilie (B) m.n. I. Vișinescu (A), A. 
Pițigoi (A) b.ab. I D. Brătianu (B), 
Gh. Maidan (A) b.p. Gh. Stanciu (B), 
Gh. Preda (A) b. p. Al. durea (B), 
Tr. Nicolae (A) b.ab. II M. Sima (B), 
1. Ivan (A) b. neprez.1.

REG. SUCEAVA — REG. MA
RAMUREȘ: 23—16

Regiunea Suceava, cu o echipă tînără 
din care s-au evidențiat pugiliștii V. 
Ceandău, M. Zaibel și B. Popescu 
(16 ani) a objinut victoria în întrece
rea cu regiunea Maramureș, lată re
zultatele în ordinea categoriilor: V. 
Ceandău (S) m.n. Gh. Boicu (M), 
M. Zaibel (S) bp. D. Filip (M), A. 
Naghi (M) b.p. B. Popescu (S), A. 
Matias (Al) b.p. C. Grumaza (S), 
T. Schipor (S) b.p. M. Kucsar (M), 
F. Silaghî (M) b.p. M. Ignat (S), 
V. Cristea (S) b.p. F. Micas (M), 
M. Onțan (S) b.ab. 1 A. Naghi (M), 
1. Rusu (S) b. neprez. 1. Lantos (M),
S. Nichita (S) b.ab. II Șt. Safter (M).

TEHNOMETAL BUCUREȘTI

Cei interesați vor adresa 
o scrisoare-cerere în care 
vor menționa articolele do
rite indicînd adresa exactă. 
Tn valoarea rambursului 
care se va face la primirea 

___  ___  ___ articolului vor fi cuprinse și 
HZBH "‘‘B taxele ocazionale cu opera

ți SkTssW* ““3 B B liunile de ambalare, trans- «■—■■ ■ ■ port șj mandatul poștal.

în centrul preocupărilor: 
Spartachiada republicană
De vorbă cu secretarul

Trînta și luptele s-au bucurat de un 
succes deosebit în cadrul etapelor pre
cedente ale Spartachiadei republicane. 
Aproape n-a existat întrecere în care să 
nu fi fost remarcată buna pregătire a 
sportivilor care practică aceste sporturi. 
Pentru a afla cum s-a muncit pînă 
acum, ce măsuri au fost luate pentru 
ultima etapă, ne-am adresat tov. Gh. 
Iacobini, secretarul generai al Federa
ției romîne de lupte.

— Pentru un schimb de experiență, 
ar fi interesant de cunoscut cum și-a 
dus munca Federația de lupte.

— Cu mult înainte de începerea între
cerilor din prima etapă biroul federal 
a întocmit un plan de măsuri tehnico-or. 
ganizatorice care au avut drept scop 
mobilizarea unui număr cit mai mare 
de participanti. Pe de altă parte, ne-am 
îngrijit ca toate comisiile noastre regio
nale și raionale, cadrele calificate, să 
pregătească din punct de vedere tehnic 
pe concurenți. Doar este binecunoscut 
faptul că luptele au recrutat elemente 
talentate din rîndul trîntașilor. Cel mai 
concludent exemplu îl constituie N. 
Martinescu, care a repurtat succese de 
seamă pe plan internațional și care a 
fost depistat " * J
Spartachiadei

— în ce 
nul dat 
sportive ?

— în planul 
prevăzute o serie de vizite și demon
strații ale sportivilor fruntași în diferite 
fabrici și uzine, în gospodării agricole 
colective și de stat. Sportivii din lotul 
republican și olimpic au făcut numeroase 
demonstrații în diferite regiuni ale țării, 
mai ales, cu prilejul organizării „dumi
nicilor cultural-svortive". Dar nu numai 
atît. Ei au și „lucrat" cu cei care doreau 
să participe la trîntă, i-au inițiat în tai
nele acestui sport.

— Așadar, sportivii fruntași și an 
trenorii bucureșteni s-au deplasat $i 
în a1 te regiuni ale țării. Ce exemple 
ne puteți da ?

— Peste 40 de luptători fruntași și an
trenori din Capitală au făcut deplasări 
în țară și au ajutat concret pregătirea 
sportivilor și organizarea concursurilor.

în întrecerile din cadrul 
tineretului din anul 1960, 
a constat, concret, spriji- 
de federație asociațiilor

nostru de măsuri am avut

j QlCICLISM

„CRITERIUL JUNIORILOR C. Grigore (Voința Buc.) 
a preluat tricoul galben

Ajuns la a 8-a ediție, Criteriul ju
niorilor a continuat marți cu etapa 
contra-cronometru individual. Cursa 
desfășurată între bornele km 13,500 
și 23,500 de pe șos. București-Oltenița 
i-a triat pe cei 91 de tineri alergă
tori după calitățile lor în acest gen 
de întrecere. învingător : „olimpicul* 
Gh. Suciu (Torpedo Brașov) cu 30:22 
urmat în clasament de C. Grigore (Vo-

DE LA I. C. F.
Institutul de cultură fizică comu

nică celor interesați că concursul 
de admitere pentru anul universitar 
1964—1965 va avea loc la data de 
27 august pentru cursul fără frec
vență și la 7 septembrie pentru 
cursul de zi.

înscrierile se fac la secretariatul 
institutului în perioada 5—26 au
gust, orele 8—13 (pentru cursul fără 
frecvență), și 15 august — 5 sep- 
tembrie^ orele 8—13 (pentru cursul 
de zi).

Pentru candidații la cursul de zi 
se organizează consultații colective 
începind de la 25 august. Exame
nul medical începe la 26 august 
pentru cursul fără frecvență, și la 
I septembrie pentru cursul de zi. 
Informații suplimentare se pot lua 
de la secretariatul institutului, tele
fon 15.51.50.

expediază în toată (ara, 
prin unitatea sa din b-dul 
Gării de Nord 6—8, contra, 
rambyrs piese și accesorii 

auto

general al F. R. Lupte
Printre aceștia amintim pe antrenorii 
L. Bujor, D. Hîtru, V. Stoian, V. Popes
cu, 1. Gheorghe și luptătorii V. Coman, 
T. Tarbă, I. Barbu A. Suli, D. Tihan, 
Șt. stefănică. T. Circiumaru, N. Hasler 
ș.a.

— Care au fost rezultatele practice 
ale acestui sprijin dat de federație ?

— In etapa regională a Spartachiadei 
republicane am fost satisfăcuți de evolu
ția luptătorilor din Cîmpulung-Muscel, 
Hîrșova, Alba, Aleșd și Beiuș, localități 
unde acest sport era prea puțin prac
ticat. De asemenea, pînă în prezent s-au 
afiliat la federația noastră încă șase sec
ții de lupte. Pe de altă parte, specialiștii 
au depistat o serie de elemente foarte 
talentate care vor fi în vederile noastre.

— Vrem să cunoaștem obiectivele 
principale spre care își îndreaptă 
atenția biroul federației pentru etapa 
finală a competiției.

—- Nu am încetat nici un moment să 
acordăm sprijin asociațiilor sportive, 
echipelor angrenate în întreceri. Pentru 
etapa finală, începînd de la 5 august, 
un număr de 10 antrenori și sportivi 
fruntași se vor deplasa în regiuni și se 
vor ocupa de pregătirea tehnică a lup
tătorilor care vor reprezenta regiunile 
respective. Federația a inițiat o între
cere între antrenori, propunîndu-și să 
stimuleze cadrele tehnice care își vor 
pregăti cel mai bine sportivii pentru 
etapa finală a Spartachiadei republicane

— Ce pronostic dați pentru finală ?
— E greu de dat pronosticuri. La con

curs vor fi prezenți cei mai buni sportivi 
din țară care activează în seriile A și B 
ale campionatului republican, precum 
și multe elemente afirmate cu prilejul 
recentelor întreceri. Chiar „olimpicii" 
trebuie să se concentreze serios, să nu 
subaprecieze tinerii fără... nume sonore.

Pînă la întrecerile finale ale Sparta
chiadei republicane a mai rămas puțin 
timp. Avem toată încrederea că luptă
torii vor fi ia înălțimea așteptărilor, că 
vor oferi meciuri spectaculoase, pe mă
sura renumelui nostru mondial în acest 
sport.

Interviu
luat de V. GODESCU

ința Buc.) 30:55, St. Suciu (Torpedo 
Br.) 31:09 etc.

După o „încălzire* de peste 20 km 
făcuți în com. Brănești de unde s-a 
dat startul tehnic în etapa a 3-a, des
fășurată ieri după amiază pe șos. 
Buourești-Călărași, tinerii cicliști au 
rulat mult timp cu peste 40 km/h. 
Aceasta, datorită numeroaselor tenta
tive de evadare întreprinse de cicliștii 
din Brașov, Ploiești și București. O 
busculadă produsă la km 16 de la ple
care fragmentează însă plutonul; peste 
alți 15 km este angrenat într-o bus
culadă și purtătorul tricotului galben, 
Gh. Suciu. El pierde 20 sec. de grupul 
fruntaș, în care se află toți principalii 
lui adversari. Astfel, C. Grigore, M. 
Dragan, 1. Mihail și alți alergători 
de la Dinamo, Steaua, Olimpia, C.P.B. 
și Voința Buc. duc intens la trenă, 
făcînd ca distanța dintre pluton și li
der să se mărească pînă la sosire la 
3:06. Demarajul final, desfășurat pe o 
pantă de aproape 1 km a dat cîștig 
de cauză ciclistului brașovean C, Goii- 
țea. După etapa de azi, tricoul galben 
a fost preluat de C. Grigore (Voința 
Bnic.).

Azi are loc ultima etapă pe șos. 
București—Oltenița (100 km) cu ple
carea de la km 6 la ora 16,30.

TR. IOANIȚESCU

Telesport

Mircea Finescu, multi- 
campion, au fost — 

competente și urmărite 
chiar dacă regia de 

reușit să asigure sin-

Vacanfă... Pe terenuri și la tele
vizor. Fotbalul nu mai stăruie, 
deocamdată, declt in reminiscențe. 
Dacă tribunele sint goale, dacă 
iarba din fața lor crește in voie, 
micile ecrane mai au totuși la în- 
demtnă, din clnd in cind, subiecte 
atractive: emisiunile pentru copii 
și tineretul școlar. Este un sector 
căruia televiziunea ii acordă meri
tate privilegii: pricepere, fantezie, 
tragere de inimă. Vinerea trecută, 
de pildă, emisia „Jocuri distractive 
pe apă" a fost o adevărată incin- 
tare. Și nu numai pentru cei mici, 
pentru că realizatorii ei au reușit 
să înmănuncheze, Intr-un tot bine 
gîndit, o suită de întreceri pline de 
haz in care era vorba de natafie 
sub toate aspectele ei. A fost 
foarte convingătoare pledoarie pen
tru un sport care — după cum se 
știe — își recrutează viitorii perfor
meri din rlndurile celor mai mici.

Duminică dimineața telespecta
torii au urmărit o transmisie de 
pe aeroportul de la Clinceni. Era 
vorba de planoare și planorism, 
o pasiune viu întreținută în rîndu- 
rile tineretului școlar. Explicațiile 
inginerului 
piui nostru 
desigur — 
cu interes, 
emisie n-a 
cronizarea perfectă a comentariului 
cu exemplificările pe viu. Din 
cauza acestei deficiente n-au putut 
fi evitate unele confuzii care, de 
regulă, nu se intilnesc în emisiile 
rezervate tineretului școlar. Rea
lizarea a fost însă la un nivel 
ridicat și a plăcut. Cum a plăcut 
— de asemenea — documentarul 
„Sport în Elveția", prezentat vineri 
seara. Scurt metraje de felul aces
tuia care, sintem siguri, se pot Rea
liza oricind și oriunde și la noi, 
ar putea înlocui cu succes sfertul 
de oră de muzică ușoară și... anoni
mă din pauzele meciurilor de fotbal. 
Recunoaștem, sugestia aceasta o 
prezentăm în... reluare.

Celelalte transmisii, de sîmbătă, 
de duminică și de luni seara, des
tul de cuprinzătoare. Ne-a plăcut 
în special felul cum au fost redate 
unele aspecte de la faza pe Capi
tală a Spartachiadei republicane. 
Și cu precădere, mult discutata lo- 

de la 11 m din finala la 
dintre Granitul și Acumula- 
Luată cu încetinitorul, a- 
extrem de scurtă secvență a

Și cu 
vitură 
fotbal 
torul, 
ceasta 
valorat, după părerea noastră ’ cel 
puțin cit o transmisie de 90 de mi
nute. Utilizarea cu mai multă lar- 
gheță a acestei modalități tehnice 
ar spori infinit valoarea secvențe
lor filmate. O sugestie, de data 
aceasta... in „premieră".

L. ROȘIANU

„Cupa Olimpia46
Clubul sportiv Olimpia organizează 

în Capitală competiția dotată cu „Cupa 
Olimpia". Reuniunile vor avea loc în 
zilele de 6, 8, 11 și 13 august, începînd 
de la ora 18,30 pe stadionul Timpuri 
noi, din calea Dudești (tramvaiele 4 
și 19).

La această competiție participă boxe
rii cluburilor Dinamo, Rapid, Metalul, 
Progresul și Olimpia. Printre pugiliștii 
care vor lua startul în această întrecere 
am reținut cîteva nume i A. Verde?, 
Gh. Anton, M. Dumitrescu, P. Cîmpea- 
nu. Marin Ion, I. Manea, N. Paraschiv, 
C. Negoescu, V. Dobre.



o FOTBAL 33E
Pregătiri pentru noul campionat Știri, rezultate

Parcă ieri a fost neuitata finală a 
Cupei R.P.R.“, intre Dinamo Bucu- 
ești și Steaua, care avea să marcheze 
•fîrșitul sezonului 1963—1964. Și iată 
â peste vreo trei săptămîni, mai pre- 
is la 30 august, va fi dat semnalul 
le începere a celei de a 47-a ediții 

campionatului de fotbal.
In vederea acesteia, cea mai mare 

tarte dintre echipe și-au început pie- 
Stirile. Iată cîteva vești:

turnee în R.D. Germană și R.P. Bul
garia și mai multe meciuri interna
ționale acasă. Lotului cunoscut i-au 
fost adăugați juniorii Tănase. Stoica 
și Stelea. Pregătirile au început sub 
supravegherea antrenorului Petre Co- 
măniță.

Liviu Bruckner-coresp.

MUNCĂ INTENSĂ LA C.S.M.S.

JUNIORII ÎNVINGĂTORI LA 
SIBIU

Voinja din Sibiu

PE MALUL MĂRII, IN VIZITĂ 
LA FARUL

După analiza activității depuse de 
ecția de 
n relief, 
renorilor 
or tinere (Tufan, Zamfir, Ologu, Ma
tes) în prima echipă. Farul a trecut 
a programul de pregătire în vederea 
loului campionat. De fapt, fotbaliștii 
onstănțeni nu și-au întrerupt antre- 
lamentele de loc, ei eusținînd două

fotbal, analiză care a scos 
între altele, orientarea an- 
epre menținerea elemente-

Sub conducerea antrenorilor C. 
Teașcă și S. Justin, fotbaliștii de la 
C.S.M.S. Iași au început la 24 iulie an
trenamentele în vederea noului cam
pionat. In afara jucătorilor deja cu- 
noscuți, la pregătiri participă și juni
orii Loncovoschi, Oniga și Humă II.

Echipa se pregătește cu atenție în- 
trucît pe scheletul ei va fi alcătuită 
reprezentativa regiunii, care va lua 
parte la faza intermediară, pe grupe 
de regiuni, a Spartachiadei republi
cane.

Pe stadionul 
disputat cu cîteva zile în urmă o în- 
tîlnire amicală de fotbal între selec
ționata orașului și echipa secundă a 
taberei de juniori de la Mediaș. Ju
niorii, pregătiți de antrenorii C. Bor- 
deanu și I. Kluge, au jucat mai frumos 
și au cîștigat cu 4—1 (2—1).

Au înscris : lonifă (min. 18 Și 39), 
Tarcu (min. 71) și Pantea (min. 80). 
Unicul gol al sibienilor a fost înscris 
de Vischi (min 14).

Aurel Scăunaș-eoresp.

SPARXACHÎADA REPUBLICANA

Granitul-Acumulatorul 4-0 (0-0)
Granitul și Acumulatorul au prestat ieri 
in joc frumos, în viteză, cu deschideri 
;pectaculoase pe extreme. Victoria a 
evenit pe merit primei echipe: 4-0 
0-0), astfel că Granitul a îmbrăcat 
ricourile de cîștigători ai Spartachia- 
lei republicane pe Capitală.

Încă din primele minute am putut 
trmart combinații frumoase create de 
naintările celor două echipe. Forma 
tună a portarilor Munteanu (Acumula- 
orul) și Matache (Granitul) a împie- 
licat însă deschiderea scorului. După 
eluare asistăm la un adevărat iureș 
il jucătorilor echipei Granitul. Primul 
rol cade după nenumărate șuturi de 
,reglare" pe poartă: în min. 60o com- 
tinație reușită între cele două ex- 
reme, Țone și Radu Ion, este concre- 
izată de ultimul, care înscrie specta- 
ulos pe lîngă portar: 1-0. Două mi
luțe mai tîrziu același Radu majorează 
.corul Ia 2-0, iar în min. 67, juniorul 
’oșobescu, proaspăt intrat în formație, 
nscrie i 3-0.

Mulțumiți de rezultat, fotbaliștii de 
a Granitul încetinesc ritmul, ceea ce 
iermite echipei Acumulatorul să-și re
grupeze forțele și să atace periculos.

Dar, în final, tot jucătorii de la Gra
nitul creează faze de gol, dintre care 
una e concretizată de Dima (min. 90).

ANTON PEAGU

Ilie Ionescu-coresp.

POIANA CÎMPINA — PROGRESUL 
BUCUREȘTI 0-1 (0-1)

CÎMPINA 5 (prin telefon). în ca
drul pregătirilor pe care le face în 
vederea meciului de duminică cu se
lecționata olimpică a Japoniei, Pro
gresul București a jucat marți în lo
calitate cu Poiana, pe care a întrecut-o 
cu scorul de 1 — 0 (1 — 0). Unicul gol 
a fost marcat în min. 32 de Baboie.

Progresul, care s-a arătat bine pusă 
la punct cu pregătirea, a aliniat urmă
toarea formație : Cosma — Constanti- 
nescu, Ivănescu, Știrbei (Ioniță), I. Po
pescu (Colceriu) — Iancu, Ghiță (I. 
Popescu) — Oaidă (Baboie), Mateianu. 
M. Voinea. Baboie (Iofciulescu).

în plin
In această perioadă, activitatea îno

tătorilor, săritorilor de la trambulină 
și a jucătorilor de polo este deosebit 
de intensă desfășurîndu-se atît pe plan 
intern, cît și internațional. Astfel, să
ritorii vor participa sîmbătă și dumi
nică la un important concurs găzduit 
de orașul Varna din R. P. Bulgaria. în 
vederea acestui concurs, P. Decuseară, 
I. Ganea, Gh. Baican și Gh. Ungu- 
reanu pleacă azi.

Tot la sfîrșitul acestei săptămîni se 
va desfășura la Bratislava un concurs 
la care și-au anunțat participarea îno
tători din Italia, U.R.S.S., Bulgaria, 
Polonia, Cehoslovacia și Romînia. 
Tara noastră va fi reprezentată de 
Nicoleta Ștefănescu-Bărbulescu, Ingrid 
Ungur, Mihai Potoceanu și Nicolae 
Tat.

In sfîrșit, pe plan internațional se 
remarcă dubla partidă dintre repre
zentativele olimpice de polo ale 
mîniei și Iugoslaviei, pe care o 
găzdui orașul Belgrad în zilele de 
și 14 august.

★

Ro- 
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Cea mai importantă competiție 
caracter intern este concursul repu
blican de înot al selecționatelor de re
giuni (etapa a Il-a). Reprezentanții 
(băieți și fete) regiunilor Banat, Cluj, 
Crișana, Mureș-Autonomă Maghiară și 
ai orașului București vor concura sîm- 
bătă și duminică la Tg. Mureș.

cu

In Capitală, ștrandul Tineretului v» 
fi gazda tradiționalului concurs de 
înot dotat cu „Cupa Scînteia tinere
tului". Întrecerile se destășoară sîm
bătă de la ora 9 și de la ora 17.30. 
Tot la ștrandul Tineretului, dar dumi
nică, va avea loc concursul de sări
turi de la trambulină organizat de 
clubul Progresul.

Cu deosebit interes este așteptat 
turneul final al campionatului repu
blican de polo, rezervat echipelor de 
juniori. Jocurile încep marți la ștran
dul Tineretului (ora 17,30) după ur
mătorul program: S.S.E. nr. I Bucu
rești — Rapid București, Voința Cluj 
— Știința Cluj, Crișul Oradea — I. G. 
Arad, Progresul București — S.S.E. 
nr. 2 București.

Pinâ in prezent 4030 de copii
ou învățat
Ia ștrandul

sa înoate
Tinerelului
16,30, are loc la

EUGEN STROE — coresp.

(Urmare din pag. 1)

a reprezentanților Clubului sportiv șco
lar București.

Sîmbătă, la ora 
ștrandul Tineretului închiderea celui 
de al IV-lea ciclu al cursului de în
vățare a înotului pentru copii. Cu 
participanții la acest ciclu, cifra copi
ilor care au învățat să înoate în 1964 
la ștrandul Tineretului a ajuns la 
4050!

Luni 10 august începe un nou ci
clu care va dura pînă la 26 august

€hP0HTUHI”a<"'<*

La un atac al formației Granitul, extremul sting Radu Ion este deposedat 
de minge in ultima clipă, de apărarea echipei Acumulatorul 

Foto: T. R®ibu

UNELE CONCLUZII DUPĂ CURSUL DE PERFECȚIONARE A ANTRENORILOR
procedee atît pentru situațiile de atac 
cît și pentru cele de apărare. Intr-un 
șir de exerciții cu caracter practic A. 
Batteux a demonstrat caracteristicile 
tehnicii moderne, arătînd că exercițiile 
pot să dezvolte concomitent și pregă
tirea fizică.

Rudolf Vytlacil s-a referit la urmă
toarele elemente: sistem, tactică, stil, 
făcînd precizări de terminologie și a- 
rătînd rolul și importanța acestor trei 
elemente. Vytlacil a mai arătat că 
predominantă în fotbalul mondial este 
concepția ofensivă. Prezentînd o serie 
de exerciții, Vytlacil a demonstrat și 
el că factorul tehnic trebuie îmbinat 
cît se poate de strîns cu cel tactic.

Antrenorii noștri Emeric Vogi (co
ordonator tehnic la Rapid București), 
Angelo Niculescu (Dinamo Buc.), 
Dincă Schileru (Progresul București), 
Andrei Șepci (Știința Cluj) etc. au 
arătat că sînt preocupați de dez
voltarea unei concepții ofensive, apli- 
cînd sistemul cu patru fundași cu 
variantele sale. Alți antrenori au pre
zentat cu prilejul acestui curs de per
fecționare o serie de lecții mode! din 
care a reieșit că exercițiile trebuie să 
fie alcătuite în folosul jocului, pentru 
a se putea obține un randament optim, 
în ceea ce privește tratarea nouă a 
lecției s-au precizat o serie de idei în 
cadrul referatului prezentat de antre
norul federal N. Petrescu și intitulat: 
etapa, ciclul și lecția de antrenament. 
Medicii Dumitru Tomescu și Stetian 
Cherciu au făcut precizări importante 
în ceea ce privește igiena recuperării 
efortului, forma sportivă și probele de 
control cu caracter medical axate pe 
această disciplină sportivă.

Lecțiile au fost înregistrate pe bandă 
de magnetofon, iar unele antrenamen
te, filmate. Pentru formarea unei ima
gini și mai clare asupra fotbalului 
mondial s-au prezentat o serie de fil
me cu caracter documentar i „Fotbal

In scopul îndeplinirii obiectivelor tra- 
ate pentru etapa care urmează, 
'.R.F. a organizat, recent, la Brașov 
n curs de perfecționare la care au 
articipat 108 antrenori ai echipelor de 
ategorie A, B, C și de juniori. Pre- 
ența la curs a unor specialiști de re- 
utație mondială, Rudolf Vytlacil (R.S. 
Cehoslovacă) și Albert Batteux (Fran- 
a), a permis un util schimb de expe- 
iență, atît în ceea ce privește proble
mele jocului propriu-zis, cît și în meto- 
ica de instruire-antrenament.

pe glob" — 1963, „Turneul UEFA" — 
1962, Turneul echipei Cerro Montevi
deo, un film documentar maghiar etc.

Nu putem încheia fără a releva con
tribuția adusă la buna organizare a 
acestui curs de către consiliul regio
nal UCFS Brașov, asociația sportivă 
Tractorul și Institutul Politehnic Fores
tier.

G. NICOLAESCU

Tinerii noștri caiaciști și canoiști in progres
Bela Gagyi (Viitorul Tg. Mureș) 
4:38,6; Caiac dublu: 1. Dinamo (Gh. 
Butnaru, Radu Matei) 3:56,8, 2. Olim
pia Buc. (D. Mitrea, G. Butnaru) 3:59,8, 
3. Voința Buc. (I. Albu, B. Crîngule- 
scu) 4:01,0, 4. S.S.E. Timiș. (A. Pav- 
tovici, 1. Franzen) 4:01,7, 5. Voința 
Arad (A. Verba, I. Birău) 4:04,8, 6. 
S.S.E. Timiș. (G. Croitoru, L Copnic) 
4:10,2; Caiac 4: 1. Steaua (Popovici, 
Raicu, Irimia, Coșniță) 3:27,0, 2. Di
namo (Calenic, Torente, Zama, Peri- 
joc) 3:28,7, a Olimpia Buc. (Coco- 
răsett, Galan, Ioachim, G. Galan) 
3:29,4, 4. Dinamo (Tecuci, Roșea, Cre- 
țu, Agioi) 3:31,9, 5. Consir. Timiș. 
(Drăgulescu, Stănie, Tomuș, Boieru) 
3:34,9, 6. Voința Buc. (Pălăngeanu, 
Tăbăcaru, Petre, lonescu) 3:36.4; 
Canoe simplu: 1. Marian lonescu (Di
namo) 4:40,6, 2. Anton Trolimov (Stea
ua) 4:45,0, 3. Marin Blîndu (Steaua) 
4:56,0, 4. Gh. Sidorov (Dinamo) 4:58,0, 
5.1. Anastasescu (Olimpia Buc.) 5:00,9. 
6. Aurel Rîbu (S.S.E. Timiș.) 5:06,0; 
Canoe dublu: 1. Dinamo (Cercelaru,. 
Nițu) 4:16,0, 2. Steaua (Moisei, Gri
gorov) 4:20,1, 3. Știința Timiș. (Mir
cea, Opriș) 4:20,3, 4. Dinamo (Suhov, 
Nichita) 4:23,5, 5. Olimpia Buc. (If- 
tode, Răduț) 4:42,0, 6. Voința Galați 
(Rosman, Mihăilescu) 4:46,0.

N. M.
REZULTATE. FEMININ (ambele 

curse au avut loc pe distanța de 500 
m). Caiac dublu: 1. Dinamo (Sanda 
lorgulescu, Maria Sersea) 2:06,8, 2. 
Dinamo (Anca Olivier, Viorica Stoica) 
2:09.8, 3. Constructorul Timișoara (Elis 
Andrassy, Margareta Forminte) 2:11,8, 
4. S.S.E. Timișoara (Eugenia Mar- 
chiș, Alexandra Tiereanu) 2:12,8, 5. 
Dinamo (Nastea Spiridon, Ludmila Te- 
rente) 2:13,3, 6. Steaua (Fănica Râu
leț, Liliana Romașcan) 2:17,3: Caiac 
simplu: 1. Ana Arvai (Olimpia Reșița) 
2:17,0, 2. Sofia Conțolencu (Steaua) 
2:18,0, 3. Adriana Calînin (Dinamo) 
2:21,0, 4. Gisela Balint (Voința Arad) 
2:23,5, 5. Adriana Bîrsănescu (Dinamo) 
2:27,0, 6. Mihaela Seceleanu (Olimpia 
Buc.) 2:31,0.

MASCULIN (toate probele s-au des
fășurat pe 1000 m). Caiac simplu: 1. 
Manoilă Milicin (Dinamo) 4:13,0, 2. 
Petru Stark (Dinamo) 4:16,9, 3. Ma
rian Ioniță (Dinamo) 4:17,3, 4. Ioan 
Sipos (Voința Arad) 4:25,0, 5. Gb. 
Dumitriu (Ancora Galați) 4:27,5, 6. 
loan Popovici (S.S.E. Timiș.) 4:36,6, 7.

*

Problemele jocului, sub aspectul lor 
îondial, au fost dezbătute în refera- 
ul antrenorului federal Nicolae Petres- 
u. Exemplele culese din jocul și an- 
renamentul unor echipe fruntașe pe 
lob au dus la concluzia că în lume 
redomină actualmente o concepție o- 
ensivă de joc și o concepție științifică 
a antrenament. Sistemul de joc în 
are se materializează această concep- 
ie este acela cu patru fundași. Predo
mină o tactică variată cu participarea 
ucătorilor, atît în atac cît și în apă- 
are, tactică în care aportul personali- 
ății jucătorului este lăsat liber fără 

se ieși din cadrul jocului colectiv. 
*. mai reieșit, de asemenea, că cele 
nai multe echipe din lume folosesc un 
intrenament intensiv, cu accent pe fi- 
lalizare. Antrenorul Albert Batteux a 
onfirmat în linii mari aceleași con- 
itatări, arătînd că echipele franceze 
oacă, în general, în sistemul cu patru 
undași, varianta 4—2—4, remareîn-
lu-se printr-o tehnică superioară. A. 
batteux a mai arătat că exercițiile teh- 
lice trebuie să conțină un caracter 
specific, fie că reprezintă una sau mai 
nulte trăsături ale jocului, iar jucă- 
orii să participe activ și creator. An- 
renamentul tehnic trebuie să fie mul- 
ilateral, să înarmeze pe fotbaliști cu

La sistemele organizate de Loto-Pronosport
un sezon cu premii mari

Pentru participanții la sistemele or
ganizate de Loto-Pronosport, luna iu
lie s-a dovedit a fi bogată în premii 
mari. Dăm mai jos premiile mari ob
ținute în luna iulie la Pronoexpres, 
Pronosport, Loto Central și Loz plic.

Ganea Camelia — 
cîte 39.735 lei

17 iulie t lonită Badea —
27.883 lei

24 iulie t Madîrjan Const. —

Ploiești

GSești

BILETELE ÎNTREGI SI SFERTURI-------------------- , tA • TRAGEREA
DIN 31.VII.1964

CIST1GATOARE 
LOTO-CENTRAL

PRONOEXPRES

8 iulie: Trifan
108.935

15 iulie: Olah
39.865 

iulie: Stancu
80.673

Focșani

Oradea

22

27

5

10

Oradea 
100.000 lei, Ciobanu D. — 
Bacău (autoturism „Mosk- 
vici), Petrescu Al. și Meli- 
sarato Al. — Galați (cîte un 
autoturism Skoda).

I : 3 variante a cîte

LOZ PLIC

Nicolae 
lei 
Lazlo 
lei
Ștelan — București 
lei

iulie: Gheorghe Maria — Eforie 
Nord, Suter Henri — Buc. 
și Dumbrăveanu Ivan — 
Ciuc cîte 19.388 lei.

PRONOSPORT

iulie: Dr. Linția Ion — Lugoj 
un autoturism.

LOTO CENTRAL

M.

iulie: Zgigmund Ion — Bistrița, 
Moisiu Toma — Tulcea și

Bogdan Vigu — Cluj, Cazacu Ma
ria — Negru Vodă (Dobrogea) și Pop 
Petre Samuil — Codlea (reg. Brașov) 
cîte un autoturism.

PRONOEXPRES

La tragerea Pronoexpres nr. 32 din 
5 august 1964, au fost extrase din urnă 
următoarele numere de bază t 21 29 45 
27 47 10. Numere de rezervă: 1
Fond de premii: 470.695 lei.

Tragerea . următoare va avea 
miercuri 12 august a. c. la Pitești.

4.

loc

Premiul suplimentar . . _ ________ _____
29.560 lei și 2 variante a cîte 7.390 lei ; 
Premiul suplimentar II : 10 variante a cîte 
1.272 lei și 7 variante a cîte 318 lei ; Ca
tegoria 1 : 9 variante a cîte 6.580 lei și 14 
variante a cîte 1.645 lei; Categoria a II-a: 
30 variante a cîte 2.269 lei și 25 variante 
a cîte 567 lei ; Categoria a III-a ; 28 va
riante a cîte 2.109 lei și 44 variante a cite 
527 lei ; Categoria a IV-a : 116 variante a 
cîte 632 lei și 56 variante a cîte 158 lei; 
Categoria a V-a : 116 variante a cîte 572 
lei și 111 variante a cîte 143 lei ; Catego
ria a Vl-a : 89 variante a cîte 698 lei și 
115 variante a cîte 174 lei; Categoria a 
Vil-a : 175 variante a cîte 376 lei și 173 va
riante a cîte 84 lei; Categoria a VlII-a : 
261 variante a cîte 245 lei și 296 variante 
a cîte 61 lei.

Cele 3 variante cîștigătoare la Premiul 
suplimentar I au revenit următorilor parti
cipant! : Băcilă Petre comuna Jupalnic-Or- 
șova, regiunea Banat, Kosarka ’ ” ‘
Mare, reg. Maramureș și Popa 
București.

Autoturismul ,,Trabant“ oferit
letele cu 2 numere cîștigătoare * la trage
rea specială Loto-central din 24. VII.1964,. 
prin tragere la sorți a revenit participan
tului Bădinca Petre din Comuna Budoiu 
raionul Marghita, regiunea Crișana.

Ana, Satu 
Mircea din

pentru bi-

Rubrică redactată de Loto-Prono
sport
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REUNIUNE INTERNAȚIONALĂ 
ATLETICA LA STOCKHOLM

< Pe stadionul olimpic din Stockholm 
4R desfășoară în prezent un mare 
Concurs internațional de atletism cu 
■participarea unor sportivi din 12 țări 
Sflle lumii. în proba de săritură cu 
-prăjina finlandezul Ankio a obținut 
*1,60 m. Pe locul doi s-a clasat Kra
mer (S.U.A.) tot cu 4,60 m. Iată alte 
rezultate mai importante: 110 m gar
duri Cecman (R.S.C.) 14,5; 400 m 
Vana (R.S.C.) 47,9; 3000 tn obstaco
le Roelants (Belgia) 8:31,8; 800 in 
Morimoto (Japonia) 1:49,0; 100 m
Cassel (S.U.A.) 10,7; 400 m garduri 
Hardin (S.U.A.) 50,9; 1 500 m Odlo- 
zil (R.S.C.) 3:41,9; greutate Skobla 
'(R.S.C.) 18,16 ni; înălțime Czernik
'(R. P. Polonă) 2.13 m.

IGOR NOVIKOV, CAMPION DE PEN

TATLON MODERN AL U.R.S.S.

Campionatul unional de pentatlon 
modern s-a încheiat cu victoria cunos
cutului sportiv Igor Novikov, care a 
totalizat 5 284 puncte. Este pentru a 
patra oară cînd Novikov, în repetate 
rînduri campion al lumii, cucerește tit
lul de campion al U.R.S.S. Rezultatul 
său de 5284 puncte este cel mai bun 
din lume în actualul sezon. Pe locu
irile următoare s-au clasat Minaiev — 
*6 031 puncte și Mokeev — 5 021
puncte.

SELECȚIA ÎNOTĂTORILOR 
SUEDEZI

polonezul Witold Baran a stabilit uri 
nou record al Europei în proba de 
1 milă, cu timpul de 3:56,0. Vechiul 
record era de 3:56,5 și aparținea lui 
Valentin (R. D. Germană). Alte rezul
tate înregistrate: masculin: 400 m
garduri: Hardin (S.U.A.) 50,3; 100 m 
Firth (Anglia) 10,5; 400 m Larabee 
(S.U.A.) 46,2; 200 m Foik (R. P. Po
lonă) 21,1; 5000 tn Boguszewicz
(R.P.P.) 13:58,6; 110 m garduri Jo
nes (Anglia) 14,0; suliță Sidlo (R.P. 
Polonă) 83,73 m; feminin : lungime 
Rând (Anglia) 6,28 m; 800 m Smith 
(Anglia) 2:05.8.

TURCIA — U.R.S.S. 4—4 LA LUPTE 
LIBERE,

Peste 15 000 de spectatori au ur
mărit la Istanbul meciul internațional 
de lupte libere dintre echipele Turciei 
și U.R.S.S. Intîlnirea a luat sfîrșit cu 
un rezultat de egalitate : 4—4.

CAMPIONATELE DE ATLETISM ALE 
BELGIEI

Sprinterul Poels a cîștigat două tit
luri de campion al Belgiei. El a par
curs 100 tn în 10,8 și 200 m plat în 
21,8. Iată alte rezultate mai impor
tante : 400 m plat Pennewaert 48,0; 
1500 ni Allonsius 3:53,8; 110 m gar

duri Marien 14,4; 200 m 
garduri Marien 23,4; înăl
țime Herbrandt 2,01 m 
(nou record belgian).

• Federația daneză de 
caiac-canoe a selecționat 
7 sportivi pentru a parti
cipa la Jocurile Olimpice 
de Ja Tokio. Printre a- 
ceștia se află Erik Han
sen, campion olimpic în 
1960 și campion mondial în 
1963.
• La Ljubljana s-a dis

putat dubla întîlnire in
ternațională de atletism 
dintre echipele reprezenta
tive ale Iugoslaviei și R.P. 
Bulgaria. La masculin 
scorul a fost egal: 104-
104 puncte, în timp ce la 
feminin âu cîștigat gaz
dele cu 65-50 puncte.

Sîmbătă și duminică se va 
desfășura pe stadionul Subotița 
(Iugoslavia) un interesant meci 
triunghiular de atletism. Se în- 
tîlnesc selecționatele de juniori 
ale ROMÎNIEI, POLONIEI și 
IUGOSLAVIEI.

Junioarele și juniorii noștri, 
care au cîștigat la o diferență 
apreciabilă de puncte întîlnirea 
cu selecționatele Ungariei, au 
dc susținut de data aceasta mn 
examen mult mai dificil. In 
formațiile Poloniei și Iugosla
viei evoluează juniori deosebit 
de talentați 
capabili să 
la nivelul... 
va constitui 
tru atleții și atletele din echipa

și bine pregătiți, 
obțină performanțe 
seniorilor. Aceasta 

— desigur — peii-

A. Kimihara, proaspătul 
campion de maraton al 

Japoniei
Gimnastele noastre

în turneul

0. P. Pomină - P. P. Bulgaria (3-0)
6-4, 6-3, 6-3. De asemenea, formația 
R.S.F. Iugoslavia a dispus de repre
zentativa Turciei tot cu 3-0: Spear — 
Bari 10-8, 6-1, 6-1, Pichler — Kipkizî 
6-3, 4-6, 6-3, 6-2, Spear, Nikolic — 
Bari, Balaz 4-6, 9-7, 6-3, 6-4. Compe
tiția continuă.

La Istanbul au început miercuri în-, 
trecerile de tenis din cadrul celei de a 
V-a ediții a Jocurilor Balcanice. Tn 
prima zi, reprezentativa R. P. Romîne 
a învins echipa R. P. Bulgaria cu sco
rul de 3-0: Țiriac—Ciuparov 6-4,7-5, 
6-4, Bosch — Ranghelov 7-5, 6-0, 7-5, 
Țiriac, Bardan — Tvetkov, Ranghelov

I .....................
I 
II 

f
i

Triunghiularul atletic de la Subotița

0 NOUĂ VERIFICARE
A ECHIPELOR NOASTRE DE JUNIORI

noastră un stimulent în plus. Ei 
sînt capabili să obțină rezultate 
și mai bune decît cele de la 
Poiana Brașov, unde aiu realizat 
— de altfel — o serie dc va
loroase recorduri republicane. 
Ne gîndim în primul rînd la 
Gabriela Radulescu, Wihaela 
Peneș. Gheorghe Costache, Pe
tre Ciobanu, Iosif Naglu, Viorel 
Suciu, Ion Căpraru, ca să nu 
amintim decît pe cîțiva, care pot 
înscrie în dreptul lor cifre cu 
mult superioare, noi recorduri.

Selecționatele de junioare ale 
țării noastre au plecat ieri pe 
calea aerului Ia Timișoara, de 
unde își vor conlinua călătoria 
astăzi dimineață cu trenul la 
Subotița.

s-au comportat bin** 
de la Skoplje

Numeroase performanțe de valoare 
au fost înregistrate în cadrul campio
natelor , de natatie ale Suediei, dispu
tate timp de trei zile la Oerebro. Tn 
proba de 400 m liber înotătorul Hans 
Rosendhal a obținut 4:22,2 (record sue
dez). Ștafeta de 4x100 m mixt a clu
bului sportiv Neptun a fost cronome
trată în 4:25,3.

După desfășurarea campionatelor, 
■federația suedeză de natație a stabilit 
ea la J.O. de Ia Tokio Să participe 6 
sportivi : Ola Lindberg, Erik Bengts
son, Bengt Nordvall, Mats Senssen, 
'Jan Lundin, Hans Rosendhal și 3 
sportive : Christine Hagberg, Elisabeth 
Ljungreen și Ann Lilja.

NOU RECORD AL EUROPEI 
TN PROBA DE 1 MILA

Tn cadrul unui concurs internațional 
de atletism desfășurat la White City,

LA 25 AUGUST începe la Havana cel 
de al treilea turneu internațional memo
rial de șah Capablanca, După cum a de
clarai unul din organizatorii turneului. Jose 
Luis Barreras, printre șahiștii care se vor 
Întrece cu acest prilej se află Botvinnik, 
Smîslov șî Taimanov (U.R.S.S.), O’Kelly 
(Belgia), Stahlberg (Suedia), Donner (Olan
da). Pachman (Cehoslovacia). Wade 
(S.U.A.), Portisch (Ungaria) șl adțH.

RADIOTEHNICIENII japonezi au experi
mentat recent o invenție cu aplicabilitate 
în domeniul sportului. Este vorba de un 
aparat cu tranzistori, cu ajutorul câruia 
antrenorul poate da îndrumări sportivi
lor dire-ct ...la ureche, deși aflat la mare 
distanță. Bineînțeles, numai la antrena
ment»

AVIATOAREA sovietică Maria Popovici, 
soția cosmonautului Pavel Popovici, a sta
bilit un nou record mondial pentru avioane 
cu reacție de tipul L—23, avind o greu
tate sub 3 000 kg. Ea a zburat în triunghi 
pe o distanță de 10S km, realizînd o viteză 
de SCO km pe oră. Maria Popovici este 
aviatoare de 12 ani.

FEDERAȚIA engleză de fotbal a adresat o 
scrisoare Confederației braziliene a spor
turilor în care propune ca Pele și Garrincha 
să participe la jubileul lui Stanley 
Matthews, care va fi organizat la 28 a- 
prilie 1965, cînd celebrul jucător împli
nește 50- de ani. Cu acest prilej, Stoke 
City, echipa lui Matthews va întîlni o 
selecționată care urmează să fie desem
nată.

PEPPI STIEGLEB, cîșHgălorul slalomului 
special la J.O. de la Innsbruck, a fost nu
mit recent antrenorul principal al lotului 
austriac de schi.

FOTBALISTUL suedez Aake Molin a sta
bilit un nou record mondial în... jucarea 
mingii cu capul. Rezultatul său repre
zintă nu mai puțin de 17.720 de loviri cu 
capul, fără ca mingea sâ cadă jos. După 
datele existente, vechiul record aparținea 
norvegianului T. Pedersen, care reușise 
„numai" 14.605 lovituri.,

Flîinc, la Călărași și duminica la București

REPREZENTATIVA BUCUREȘTI—SLAVIA TRNAVA (M)
Șl REPREZENTATIVA BUCUREȘTI-C. K. 0. PRAGA (F)

Slavia IfiiiBd—Chimia Onești 24-18 (10 I)
Tn prezent, în toate centrele handba

listice cu echipe în campionatele repu
blicane, se desfășoară pregătiri în ve
derea deschiderii sezonului oficial, fixa
tă la 6 septembrie. In cadrul acestor 
pregătiri au loc și jocuri de verificare, 
iar la echipele cu un stadiu de antre
nament mai avansat sînt programate 
partide amicale.

Paralel se desfășoară turneele celor 
două echipe cehoslovace, Slavia Trna- 
va și C.K.D. Praga (aceasta din urmă 
sosește astăzi in Capitală). Formațiile 
oaspe evoluează miine, vineri, la Călă
rași, în cadrul unui program comuti cu 
cele două partide din cadrul grupei fe-

LA VIITORUL congres al F.I.N.A. este 
posibil ca Federația japoneză de notație 
să propună ca probele de 100 m spate 
și 100 m flutura să fie înlocuite în pro
gramul competițiilor internaționale cu dis
tanțele de 200 m. Argumentul ar fi că nu
mai prelungind cursa se poate face dova
da calităților de viteză și rezistență ale 
înotătorului.

IN CURSUL anului 1965 va fi organizată 
cea de a doua ediție a Jocurilor Sportive 
ale R.P. Chineze. Prima întrecere a acestei 
competijii s-a desfășurat in 1959.

DON SHEPHERD, în vîrstă de 43 de ani, 
a realizat recent o performanță remarca
bilă. El a străbătut pe jos întreg teritoriul 
Statelor Unite, de la San Francisco la New 
York, în 73 de zile, 8 ore și 20 rairrate. 
La sosire. Shepherd cîntărea cu 13,6 kilo
grame mai puțin.

PATRU JUCĂTOARE americane de tenis 
au disputat cel mai lung set jucat vreo
dată într-o probă de dublu cu prilejul 
campionatelor regiunilor din estul S.U.A. 
de la South Orange. Deși perechea Richey— 
Grăbner a pierdut acest set în fața cuplu
lui Bricka—Hanks cu 31:33, ea a obținut 
pină la sfîrșit victoria cîștigînd celelalte 
seturi cu 6—1, S—4.

CONCURSUL de orientare turistică cu cel 
mai lung traseu din lume pare să fie cel 
disputat recent în Elveția cu participarea 
echipelor a 17 cantoane. Concurenții au 
trebuit să străbată 298 km între Zurich și 
Lausanne.

CEL MAI VECHI club de fotbal din Fran
ța, Le Havre, a hotărîi să abandoneze pro
fesionismul înkucît nu mai poate face față 
cheltuielilor legate de menținerea sa în 
campionat și în cupă în sezonul 1964-—1965.

CAMPIONUL profesionist de box al Spa
niei Ia categoria mijlocie, Luis Folledo, 
care — după cum se știe — a îmbrățișat 
și meseria de toreador, a fost grav rănit 
în cursul unei corride. desfășurată la Mar
bella și va fi indisponibil timp de cel puțin 
patru luni.

faza intermediară a Spar-minine din j 
tachiadei republicane. Prilej pentru mă
rirea popularității acestui sport într-un 
oraș în care devine tot mai îndră
git de tineret. La băieți, Slavia Trnava 
va da replica reprezentativei orașului 
București, iar la fete C.K.D. Praga va 
intîlni și ea selecționata Capitalei.

Aceste două meciuri vor fi reeditate 
duminică la București. Ele se vor dis
puta pe terenul Progresul, Incepind de 
la ora 17 (prima partidă va fi Bucu
rești (f)—C.K.D.).

In continuare, Slavia Trnava va juca 
Ia 11 august la Reșița cu C.S.M., iar 
C.K.D. — în aceeași zi — la Timișoara.

ONEȘTI 5 (prin telefon). Peste 2000 
de spectatori au asistat miercuri la 
partida internațională dintre echipele 
de handbal în 7 Chimia Onești și Sla
via Trnava. Meciul a fost de un bun 
nivel tehnic. întrecerea, echilibrată în 
majoritatea timpului, a pasionat nume
rosul public. Slavia Trnava a obținut 
victoria cu 24 —18 (10-7). Au în
scris : Hadrava 6, Imberger 6, Bilka 3, 
Pavlicek 2, Kredatus 2, Kolekvik 2, 
Schiffer, Misovik și Hlavati pentru Sla
via, Birzoi 11, Herbert 3, Bădiță 2, 
Hartveg și Pintea pentru Chimia. A 
condus bine arbitrul 1. Covaci (Bucu
rești).

A. AROMÎNESEI — coresp.

zv

ÎN CITEVA RINDURI
CICLISM: 

tinuă să fie
Tn Turul Iugoslaviei con- 
lider Valencic (Iugosla

via) urmat la peste 2 min. de bulgarul 
Iliev. Cea de a 11-a etapă, disputată 
între Nova Gradiska și Ka r Iovac (202 
km), a fost cîștigata de francezul Pa- 
mard, cronometrat în 5h 03:00,0.

★
Kozlowski este noul lider al Turului 

R.P. Polone după 4 etape. E! este ur
mat in clasament la 9 sec. și respectiv 
1:20,0 de coechipierii săi Zielinski și 
Magiera.

★
Turul Canadei are un nou lider în 

belgianul Dhaene. Acesta a cîștigat 
etapa a 11-a (Bolliete-Three Rivers), 
realizînd pe 189 km timpul de 4 h 
43:53,0. In clasamentul general indi
vidual Dhaene are 56 sec. avans față 
de fostul purtător al tricoului galben, 
polonezul Palka.

TENIS: Tn finala zonei europene a 
„Cupei Davis“, echipa de tenis a Sue-

lotul olimpic alTrei gimnaste din
țării noastre au concurat sîmbătă și du
minică la Skoplje (R.S.F. Iugoslavia), 
alături de sportive și sportivi din alte 
orașe ale Europei. Cristina Doboșan, 
Rozalia Baizat și Elena Ceampelea au 
lăsat o frumoasă impresie, situîndu-se 
pe locuri fruntașe atît în clasamentul 
individual compus, cît și pe aparate. 
Pe echipe, gimnastele noastre au ocu
pat locul I, urmate de selecționatele 
orașelor Budapesta și Zagreb. In cla
samentul individual compus prima din
tre gimnastele noastre s-a clasat Cris
tina Doboșan (locul 2, cu 37,30 p) ; ea

wȘahiști din patru țări au început întrecerea 
pentru „Cupa Europei0

SINAIA 5 (prin telefon de la trimi
sul nostru). — în frumoasa noastră 
stațiune climaterică de pe Valea Pra
hovei au început astăzi întrecerile zo
nei de est din cadrul „Cupei Europei" 
la șah, competiție la care participă 
mari maeștri și maeștri internaționali 
din R.P. Romînă, R.P. Bulgaria, R. D. 
Germană și R. P. Ungară. Tragerea 
la sorți efectuată în cursul dimineții 
de astăzi a fixat pentru prima zi ur
mătoarele întîlniri: R. P. Romînă — 
R. P. Bulgaria și R. P. Ungară — R.D. 
Germană.

Lupta pentru calificare a imprimat 
de la început o desfășurare prudentă 

diei a învins la Baastadt cu scorul de 
4—1 echipa Franței. In ultimele doua 
probe de simplu, Lundquist l-a învins 
cu 3—6; 7—5; 6—4; 6—1 pe Daemon, 
iar Ulf Schmidt a dispus cu 6—2; 
6—4; 6—8; 6—2 de Barthes.

★
Echipa Australiei a cîștigat semifi

nala zonei americane disputată la Me
xico City. Tenismenii australieni au 
întrecut cu 4—1 echipa Mexicului. In 
ultima partidă de simplu, Emerson 
(Australia) l-a învins cu 6—3; 6—4; 
11—9 pe Osuna.

★
învingînd cu scorul de 3—2 echipa 

R.S. Cehoslovace, selecționata de tenis 
a U.R.S.S. a cîștigat competiția inter
națională de tineret „Cupa Galea". 
Marți, în ultimele două partide de 
simplu ale meciului de la Vichy au fost 
înregistrate următoarele rezultate: Ko- 
des (R.S. Cehoslovacă) — Ivanov 
(U.R.S.S.) 5—7; 4—6; 10—8; 8—6; 
6—3; Metreveii (U.R.S.S.) — Koudclka 
(R.S. Cehoslovacă) 6—1; 6—4; 6—1. 

a ocupat locul I la paralele cu 9,60 p, 
locurile 3 la bîrnă cu 9,25 p și sărituri 
cu 9,60 p. Rozalia Baizat, clasată pe 
locul 3 cu 37,50 p, a realizat la aparate 
următoarele note: 9,60 paralele, 9,60 
sol, 9,30 bîrnă, 9 sărituri. Elena Ceam- 
pelea (37,45 la individual compus) a 
obținut următoarele note la aparate > 
9,70 sol, 9,70 sărituri, 9,60 paralele, 
8,45 bîrnă. Echipa orașului București 
s-a clasat prima cu 76,35 p (7 medalii 
de aur, 4 de argint, 3 de bronz). Pe 
locurile următoare — Budapesta 75,95 
și Zagreb 71,45. Tn concursul masculin, 
Miroslav Cerar s-a clasat primul la in
dividual compus cu 58,45 p.

La Sinaia

majorității partidelor disputate. Tn 
ordinea meselor de joc, reprezentativa 
R. P. Romîne a aliniat astăzi urmă
torul „zece": Ghițescu, Ciocîltea, Gheor
ghiu, Botez, Reicher, Soos, Radovici, 
Alititelu, Pavlov. Stanciu.

La prima masă, campionul R. P. Ro
mîne, Teodor Ghițescu, a avut ca ad
versar pe Tringov. Chiar după primele 
mutări, avînd albele, excelentul jucă
tor bulgar a inițiat acțiuni ofensive 
destul de. puternice. Ghițescu și-a apă
rat foarte precis șansele, a respins 
rînd pe rînd toate amenințările, a ega
lat complet poziția iar la mutarea 23 
partida s-a încheiat cu un rezultat de 
remiză prin repetarea de mutări. Par
tida Ciocîltea — Pîdevski a fost mai 
agitată. Negrul a sacrificat o figură 
pentru doi pioni, în speranța obținerii 
unei inițiative hotărîtoare. După o serie 
de manevre Ciocîltea a găsit o soluție, 
în care la întrerupere el păstrează șanse 
pentru a obține cel puțin un rezultat 
de egalitate. In restul partidelor, Ra
dovici a cîștigat la Minev, celelalte 
încheindu-se remiză. Pînă acum, scorul 
este de 5-4 (1), în favoarea reprezen
tanților noștri.

In cealaltă întîlnire scorul este de 
5-3 (2) în favoarea echipei R. P. Un
gare.

TIBERIU RADULESCU

Record mondial de parașutism
MOSCOVA, 5 (Agerpres). — Cu 

prilejul unui concurs de parașutism, uti 
grup de sportive sovietice, lansîndu-se 
de la o altitudine de 2 000 m a obținut 
o medie de 4,13 m de centrul cercu
lui, stabilind un nou record mondial. 
Vechiul record mondial era de 11,35 
m si aparținea, de asemenea, sportivi
lor’din U.R.S.S.
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