
'chipele de juniori ale Romîniei
:onduc în întîlnirea de atletism 
formațiile Poloniei și Iugoslaviei 

{EXULTATE DE VALOARE ȘI NOI RECORDURI: PETRE
JANU 10,5 PE 100 m, GHEORGHE LUCHIAN 17,30 m LA
UTATE ȘI IOSIF NAGHI 58,98 m LA DISC • 10 VICTORII 

ROM1NEȘTI IN PRIMA ZI DE CONCURS 
de la trimisul nostru special VALER1U CHIOSE

IOT IC A 9 (prin telefon). — 
it cu o zi, triunghiularul eehipe- 
e juniori ale Romîniei, Poloniei 
țoslaviei a începui duminică în 
ul unui interes general.
ranțele atletismului din cele trei 
u luptat aprig ți au demonstrat 
fereuta dintre seniori și juniori 
»e eale să fie ștearsă. După cum 
nțat crainicul concurșulu-i, spec- 

din Su boltea au asistat, dumi- 
(lupă-amiazâ. ia cea mai rapidă 
de 100 m din istoria stadionului 
ik. Petre Ciobanu ți Itica Karasi 
sit la piept, «Lupă o luptă dra- 
i, victoria fiind atribuită tînăru- 
rstru reprezentant, care cu 10,5 
i realizat un nou record repu- 

de juniori.
uitate excelente Ia aruncări: Io- 
aghi și-a îmbunătățit ou 48 cm 
Iul la disc stabilit săptăiuîmi tre-

cută, iar talentatul Gh. Luchian a în
trecut eu aproape un metru recordul 
la aruncarea greutății.

Specialiștii prezență la concura au 
remarcat pregătirea echipei routine. 
Tinerii noștri atleți nu sînt dispuți 
insă să ee culce pe laurii celor 10 
victorii cucerite în prima zi a între
cerilor și nici nu sînt liniștiți de fap
tul că dețin conducerea în clasamentele 
generale (ROMÎNIA— POLONIA 79— 
62. ROMÎNIA—IUGOSLAVIA 89—64, 
IUGOSLAVIA—POLONIA 74—72) ci 
sînt hotărîți să lapte cu aceeași ardoare 
nu numai pentru victorie, ci și pentru 
a obține cit mai multe rezultate 
valoare.

Iată acum rezultatele înregistrate 
niinică: BĂIEȚI: 100 m: Ciobanu

(Continuare in pag. a 3-a)
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SFARTACHIADA REPUBLICANA
întreceri vin disputate în etapa interregională

Prin telefon, de
PLOIEȘTI: Meciuri interesante 

la handbal și baschet

upa Mării Negre" la baschet feminin
I ULTIMELE MECIURI 60-45 POLONIA Șl 67-43 CUCU

IUGOSLAVIA
STANȚA 9 (prin telefon de la formația iugoslavă a introdus după 

ul nostru). Tn cea de a doua zi 
teului, internațional de baschet fe- 
, dotat eu „Cupa Mării Negre“, 
tentativa țării noastre s-a com- 

din nou foarte bine, obținînd în 
schipei Poloniei o victorie clară : 
5 (33—17). Baschetbalistele noa- 
iu început meciul prudent. Din a- 
t cauză scorul ,a , fost .echilibrat 
’.imele -8 „minute. , In continuare 

romîncele au acționat, excelent, 
indu-se : 13—7 (min. 9), 20—10, 

f3), 30—12 (mîrr. 15) si 33—17 
20').

îipa Romîniei a cules aplauze la 
deschisă pentru’jocul ei, bun și 

pauză țînd, deși a tatîmpmat o 
eiiță mai dîrz.ă din partea adver- 
șale, a reușit totuși să mențină 
ajul acumulat. Arbitrii A.' Gobeaux 
ița) și A. Dekay Ț'R.P.U.) aii con- 
oarte bine formațiile : ROMIN1A: 
eseu 10, Racoviță 23, Gheorghe 10, 
ton 1-0, Ivanov ici 3, Suliman, 2, 
lambie 2, Vasilescu,.Simon;, PO- 
A : Likso .6, Soput 7, Haglauer 
orka 8, Urbanjak 4, Pabianczik 
stănșka 6, Javorska 1, Majde 2. 
cea de ,a doua Intîlnire a zilei 

a R. D. Germane a furnizat sur- 
turneului, întrecînd Iugoslavia cu 

I de 57—55 (23—35). Dominate 
orie în prima repriză, baschetba- 
i germane au speculat .faptul că

pauză jucătoarele de rezervă, reușind 
să egaleze și,.în; ultimul minut, să ob- 
tină victoria.

Duminică seara, reprezentativa Po
loniei a reușit prima victorie din tur-

D. STĂNCULESCU

(Continuare în păg. a 3-a)

16 echipe (4 de handbal băieți, 4 de 
baschet fete și 8 de polo) din 8 regiuni 
ale țării, și-au început vineri, la Plo
iești, întrecerile din cadrul etapei inter
regionale. In echipele participante, pe 
lingă elementele tinere au evoluat și 
sportivi cunoscuți, maeștri ai sportu
lui, care au făcut ca jocurile să fie 
deosebit de disputate și de un bun ni
vel. La reușita acestei manifestații 
sportive și-au adus contribuția și or
ganizatorii, care au asigurat întrecerilor 
condiții optime de desfășurare, lată 
rezultatele :

BASCHET: 
(reg.) 60—30 
Brașov 44—34 _
Ploiești 66—42 (32—23), Brașov — 
București 61—43 ( 30—16), Dobrogea
— București 6'2—43 (20—24), Brașov
— Ploiești 59—30 ( 32—24). Clasa:

Ploiești — București 
(31—16), Dobrogea — 
(19—15), Dobrogea —

Echipa B. P. Bomîne învingătoare
în Balcaniada de tenis

în ultimul meci: R. P. Romina — Turcia 3-0
ISTANBUL 9 (prin telefon). — E- ligaf tot ta trei seturi : 6—2, 6—0, 6—4. 

chipa României ă terminat neînvinsă ' Tn sfîrșit, în meciul de dublu. C. Nă.s- 
oea de a V-ă ediție!’ a Balcahiădâî'de'/ false și A. Bardan au întrecut pe Bari 
tenis. In ultimul meci al competiției'' și Balas cu 7—5; 8—6, 1—6, 6—3. 
țenismetiiî roniînî au obținut o nouă 11 — -
victorie (ju 3—0, de data aceasta în 
fața echipei-.Turciei. ■ ■> ' ■’ 1

In prima partidă,campionul roraîn 
I. Țiriac a dispus fără dificultate de 
primul reprezentant al 
tizi: 6—2, 6—1, 6—3. 
tida dintre C. Năstasș 
Balaș (Turcia). Jucătorul romîți,a pîș-.

dificultate de 
Turciei, Kip- 

A urmat par- 
(Rotnînia) și

Sîmbătă, în penultima zi a compe
tiției, eehi.pa Bulgăriși a învins cu 2—1 

' feprezentativa Iugoslaviei (Ciuparov — 
Pichler 8—6, 6—2, 6—3; Spcar^ — 
Ranghefov 6—0, 6- 
parov, Raftghstov 
6—1, 6—4. 6—0).

Iată clasamentul 
de tenis : 1. R. P.

-1, 2—6, 7—5; Ciu-
— Nikolicî, Spear

final al Balcaniadei
ROMINA; 2. R.S.F.

Iugoslavia; 3. R.P. Bulgaria; 4 Turcia.

ȘTAFETA SPORTIVĂ „A XX-A ANIVERSARE’

MGUST

i 'după-amiază, pe stadionul Di- 
» a avut loc primirea 'ștafetelor 
irilor bucureștene. Publicul a fa
nat cu vii aplauze coloana nioto- 
tilor, pe cei peste 100 de sportivi 
wrtive reprezentanți ai cluburilor 
î, Constructorul, Steaua, Metalul, 
mo, Gloria, Olimpia, Progresul, 
tul. Flacăra și Voința. Mesajele 
irilor sportive bucureșierte, în care 
ea raportează succesele importante

de

'■ ■: ‘’ ■ —— , •• , - i 7 “ 'T

Festivitatea primirii mesajelor cluburilor bucureștene

obținute în cinstea celei de a XX-a ani-, performanță d«i Capitală în cei 20 
versări a Eliberării patriei, ău fost in- ani ce au trecut de la Eliberare,
minate tovarășului Petre Capră, preșe- In încheierea mesajului sportivii și 
dintele Consiliului orășenesc al UCFS : activiștii sportivi din Capitală s-au 
București. In continuare, tov. Petre angajat să obțină și în viitor succese 
Capră a dat citire mesajului adresat importante, să-și aducă o contribuție 
Consiliului General al UCFS de spor
tivii din Capitală. Cifrele cuprinse în tigiutui sportiv al patriei noastre dragi, 
mesaj ilustrează creșterea impetuoasă - să se pregătească intens pentru Jocurile 
a activității sportive de mase și de Olimpice!-de la Tokro. >t' ■

sporită la creșterea neîncetată a pres-

grup de sportive laminează too. Petre Capră, președintele Consiliului orășenesc al UCFS București, mesajele 
cluburilor bucureștene pe care le reprezintă.

la redactorii și corespondenții noștri
ment: 1. Dobrogea 6 p ; 2. Brașov
4 p; 3. Ploiești 3 p; 4. reg. Bucu
rești 0 p.

HANDBAL. Pe terenurile de lîngă 
stadionul Petrolul, spectatorii au asis
tat Ia partide.„ deosebit de spectacu
loase, în care formațiile regiunilor 
Ploiești și Galați, care se confundă 
cu echipele din campionatul republi-

scoruri astronomice (Cluj — Bacăir 
53—0 — cel mai mare). Dintre toate- 
meciurile, cel mai echilibrat a fost cei 
dintre echipele regiunilor Ploiești 
Brașov; scor: 4—1. In ultima 
Dobrogea — Bacău 8—0, Galați

șt 
zi:

Brașov 4—3, reg. București — Ploiești 
5—3 și — în meciul pentru locul ’ I, 
Cluj — Mureș-A.M. 5—4. Clasament:

în grupa a IlI-a la handbal feminin, disputată lâ Călărași, echipele regiuni- 
au fost cele mai bune, iar dintre ele Ploiești a ocu- 
din partida Ploiești — Dobrogea.

Foto : P, Romoșati
1. Cluj 8 p; 2. Mureș-A.M. 6 p; 3„ ■ 
reg. București 6 p ; 4. Ploiești 4 p; 5- 
Galați 4 p ; 6. Brașov 2 p ; ~ '
gea 2 p; 8. Bacău Op,

Zor Ploiești și Dobrogea 
pat locul 1. Iată o fază

Știința Ga-can (Rafinăria Teleajen și 
lăți), s-au dovedit a fi cele mai bune. 
Pregătirea tehnică, omogenitatea și 
mai ales experiența, au permis acestor 
echipe șă desfășoare un joc variat și 
să înscrie multe puncte. In meciul de
cisiv dintre ele a învins Ploiești cu 
18—-10 (10—4) Alte rezultate: Ga
lați — reg. București 37—14 (19—7), 
Ploiești 
Ploiești
(24—9) ; Galați - 
(12—9), Dobrogea 
23—16 (10—10). Clasament: 
iești 6 p ; 2. Galați 4 p ; 3. Dobrogea 
2 p ; 4. reg. București 0 p.

POLO. Tn cadrul acestui turneu s-au 
înregistrat — ca și în prima zi —

Dobrogea 41—9 (16—4), 
reg. București 49—12

Dobrogea 28—17 
- reg. București 

1. Plo-

CONSTANTIN

ORADEA : întreceri de 
volei și polo

7. fjobro

ALINE I
• •:< !> 

handbal,.

începute vineri, întrecerile gt 
I la handbal masculin, volei jc. 
și polo au luat sfirșlt duminică, 
citeoa amănunte de la cele 
concursuri.

r, întrecerile grupelor 
feminin 

lată 
trec

(Continuare în pag. a 2-a)

Competifii sportive 
cu prilejul Zilei minerului:
Duminică, cu prilejul Zilei minerului, 

în npmeroase centre miniere din țară 
au avut loc manifestații cultural- spor
tive închinate acestei tradiționale săr
bători. Dăm mai jos cîteva relatări ale 
corespondenților noștri.

PETROȘENI. Cu ocazia Zilei mine
rului s-a desfășurat în localitate par
tida amicală de fotbal dintre Jiul 
Petrila și Sloboda Titovo (R.S.F.I.), 
2-0 (2-0). In prima repriză gazdele au 
fost superioare, practicînd un joc teh
nic, în viteză, cu pase rapide încheiate 
eu șuturi puternice. în repriza a doua, 
oaspeții își revin dar apărarea gazde
lor este la post. Au marcat : Cassan
dra (min. 39) și Libardi (min. 42). A 
arbitrat bine N. Lazăr (Petroșeni).

CIMPULUNG MUSCEL. Mii de 
iubitori ai sportului din orașul și raio
nul Cîmpulung Muscel au urmărit en
tuziaste întreceri de ciclism, moto și> 
atletism ca și partida de fotbal .Mine
rul C. Lung —. Metalul Pitești, în
cheiată cu 
(1-0) prin punctele înscrise de Cebttc 
(min. 41), Cîrciumărescu 
Sora (min. 83).

VIOREL

victoria oaspeților • 3-0'

(miq. 75) ș£

POPESCU !

Sprie, Băița

IONEL ZAMORA

BAIA MARE. La Baia
Baia Borșa, Răzoare, Baia Mare pre
cum și în alte centre miniere din re
giunea Maramureș, au avut loc nume
roase întreceri de volei, popice și fot
bal. In cadrul lor și-au disputat in- 
tîietatea sute de sportivi fruntași din. 
regiune.

V. SASARANU

Performanțe ale sportivilor noștri 
VALERIU JURCĂ — 51,1 SEC. PE 400 MG (NOU RECORD R. P. R.) 
BOXERUL ST. POPOACA PE PRIMUL LOC IN FJ™— 
BALATON (R. P. UNGARA). 
SĂRITORUL LA TRAMBULINA P. DECUSEARA 
CONCURSUL DE LA VARNA (R. P. BULGARIA) 
ANA SALAGEAN — LA ARUNCAREA GREUTĂȚII (16,37 m) si VIO
RICA VISCOPOLEANU — LA LUNGIME (6,40 m) AU STABILIT NOI 
RECORDURI R P R 
ECHIPA DE PISTOL VITEZA A CLUBULUI DINAMO A REALIZAT UN 
NOU RECORD AL ȚARII : 2356 p.

TURNEUL DE LA

ÎNVINGĂTOR îN



SPARTACHIADA REPUBLICAN?
r’wirm.aiMiiii- i iii—imu

ÎNTRECERI VIU DISPUTATE ÎN ETAPA INTERREGIONALĂ
Prin telefon, de la redactorii și corespondenții noștri

(U rmare din pag. 1)

Meciurile de handbal au fost găz
duite de terenwile din grădina mu
zeului. Cel mai disputat joc a fost 
cel ■ dintre reprezentativele regiunilor 
'Mures-Autonomă Maghiară Și Cluj, 
clstigat de prima echipă cu 17—12 
(11-6)

CLASAMENTUL FINAL! 1. Mu
reș-Autonomă Maghiară 6 p; 2. Cluj
4 p; 3. Crișana 2 p; 4. Maramureș 
0 p.

înttlnirile de volei au fost dominate 
categoric de reprezentativa regiunii 
Cluj care a ciștigat toate meciurile 
cu 3—0.

CLASAMENTUL FINAL: 1. Cluj 
6 p; 2. Mureș-Autonomă Maghiară
5 p; 3. Crișana 4 p; 4. Maramureș
B p. '

La ștrandul orășenesc s-au desfă
șurat jocurile de polo, la care au par
ticipai 7 reprezentative de regiuni, 
în cea mai importantă partidă, care 
a desemnat pe câștigătoarea grupei, 
Crisana a învins Banat cu 5—3 
(0-0, 3—1, 1-1, 1—1).

CLASAMENTUL FINAL : 1 Cri
șana 8 p; 2. Banat 6 p; 3. Maramu
reș 6 p (golaveraj mai slab); 4. Iași 
4 p; 5. Oltenia 4 p; 6. Hunedoara 2 
p; 7. Argeș 2 p.

1LIE GH1SA, I. BOITOȘ,
V. SERE și P. LORINCZ — 

coresp.

GALAȚI: Cele mai bune echipe 
la volei și baschet : Galați și Iași

Timp de trei zile Galațiul a găz
duit întreceri la volei masculin și 
baschet feminin.

Spectatorii au asistat la meciuri 
de volei de un bun nivel. Voleiba
liștii gălățeni și-au asigurat victoria 
finală înfrecînd în meciul decisiv 
echipa ieșeană cu 3—0 (14, 8, 13). 
Rezultatele tehnice : Galați—Suceava 
3—0, Iași—Bacău 3—2, Galați—Ba
cău 3—1. lași—Suceava 3—0, Ba
cău—Suceava 3—0, Galați—Iași 3—0. 
Clasamentul final: 1. Galați 6 p.; 
2. Iași 5 p. ; 3. Bacău 4 p.; 4 Su
ceava 3 p.

★
în întrecerile de baschet 

selecționata lașului s-a arătat 
parte cea mai valoroasă

feminin 
de de- 

echipă a 
turneului cîștigînd detașat. Rezulta
tele tehnice : 
:<42—18). 
(14—16). 
(20 -8).

87—44
41—34
48—28

Iași—Galați
Bacău—Suceav
Galați—Suceava

Iași—Bacău 63—41 (23—
19). Galați—Bacău 41—40 (16—15.
15—16). lași—Suceava 94—29 (48— 
9).

Clasament: 1. lași 6 p, 2. Ga
lați 4 p„ 3. Bacău 2 p., 4. Suceava 
0 p.

GH. ARSENIE și V. ȘTEFĂNESCU
coresp.

TG. MUREȘ: Dublă victorie a 
, regiunii Mureș-A. M.

Turneele feminine de handbal in 7 
și baschet s-au încheiat cu victoria 
reprezentativelor regiunii Mureș-Auto- 
nornă Maghiară. Handbalistele mure- 
■pence au obținut victoria in partidele 
de sîmbătă și duminică: 23—7 (10—3) 
cu Maramureș și 8—4 (4—1) cu Cluj. 
In acest ultim meci — decisiv — mu- 
reșencele au desfășurat un joc mai 
bun și att obținut o victorie meritată.

în celelalte meciuri Cluj — Mara
mureș 21—10 (11—4), Cluj — Cri
șana 13—9 (4—3), Crișana — Mara
mureș 16—8 (9—2). Clasament: 1. 

‘Mureș-A. M.; 2. Cluj; 3. Crișana;
4. Maramureș.

La baschet, jucătoarele mureșence 
după ce au învins fără dificultate e- 
lehipa Crișanei cu 61—25 (29—15), au

întilnit în reprezentativa Clujului o 
formație bine pregătită. De aceea jo
cul a fost echilibrat. In min. 25 sco
rul era încă egal 29—29. In ultimele 
minute gazdele s-au distanțat, obți- 
ntnd victoria: 59—42 (25—21). Ulti
mul meci, cu echipa Maramureșului, 
a fost ușor pentru mureșence: 72—47 
(44—21).

în celelalte meciuri: Cluj — Ma
ramureș 64—51 (26—26), Crișana — 
Maramureș 70—59 (30—26), Crișana 
— Cluj 36—35 (16—17). Clasament: 
1. Mureș-A. M.; 2. Crișana; 3. Cluj; 
4. Maramureș.

T1BERIU STAMA

CRAIOVA: Jocuri de volei de 
bun nivel

întrecerile grupelor II la baschet 
feminin și volei masculin au fost pa
sionante. în cele, trei zile de concurs 
spectatorii craioveni au asistat la me
ciuri de-a dreptul dramatice, în spe
cial la volei. Trei dintre meciuri (Ol
tenia — Hunedoara, Oltenia — Ar
geș, Banat — Hunedoara) s-au decis 
după cinci seturi, fapt care arată că 
echipele au fost de forțe sensibil 
egale. De multe ori jocurile au atins 
un nivel de campionat republican.

Iată rezultatele înregistrate la volei: 
Argeș — Banat 0—3 (5—15, 9—15. 
11—15); Oltenia — Hunedoara 3—2 
(15—10, 10—15, 17—15, 11—15,
15—11); Oltenia — Argeș 3—2 (15— 
13, 11—15, 15—9, 8—15, 15—5); Ba
nat — Hunedoara 2—3 (15—9, 13—15,
8— 15, 15—6, 8—15); Argeș — Hune
doara 1—3 (14—16, 9—15, 16—14,
9— 15); Oltenia — Banat 3—1 (15— 
10. 15—12, 10—15, 15—8). Clasa
mentul final: 1. Oltenia; 2. Hunedoa
ra; 3. Banat; 4. Argeș.

Baschet: Oltenia — Hunedoara
34—31 (15—18); Argeș — Banat 
40—47 (17—29); Banat — Oltenia 
54—42 (28—17); Argeș — Hunedoa
ra 44—38 (19—10); Banat — Hune
doara 52—32 (25—6); Argeș — Ol
tenia 51—42 (35—17). Clasamentul 
final: 1. Banat; 2. Argeș; 3. Oltenia; 
4. Hunedoara.

V. GODESCU

TIMIȘOARA : Banatul în finală la 
fotbal

Întrecerile de fotbal din cadrul gru
pei a doua s-au încheiat cu victoria 
selecționatei regiunii Banat, care a 
întrecut pe cea a regiunii Crișana cu 
scorul de 3-0 (1—0). Bănățenii au 
imprimat jocului un ritm viu și au 
avut în permanență inițiativa, creînd 
numeroase faze frumoase. Crișana a 
jucat deschis, dar înaintașii n-au 
fructificat ocaziile avute. Au marcat: 
Manolache (min. 17 dintr-o lovitură, 
liberă de la 16 m), Mițaru (min. 50) 
și Țîrlea (min. 68) De remarcat că 
Țîrlea a ratat o lovitură de la 11 m 
în min 89.

Pentru locurile 3—4 în grupă s-au 
întilnit formațiile regiunilor Hune
doara si Oltenia. Meciul s-a încheiat 
cu victoria hunedorenilor la scorul 
de 4—3 (1—2). Au marcat: Țurcan 
(min. 38, 63. 82) și Potroagă (min. 
67) — pentru învingători, iar pentru 
Oltenia: Lovin (min. 23), Anton 
(min. 42) și Onea (min. 61).

• Slmbătă seara, numeroși specta
tori au luat loc in tribunele terenului 
mic C.F.R. pentru a asista la meciul 
de box dintre selecționatele regiunii 
Oltenia și Hunedoara. Net superiori, 
boxerii regiunii Oltenia au ciștigat cu 
categoricul scor de 28—12. lată re
zultatele în ordinea categoriilor: St. 
Costescu (O) b. ab. I N. Manea (H); 
G. Tilea (O) b.p. A. Niță (H); M. 
Goanță (O) b. ab. H T. Berin- 
țan (H); A. Vănuț (Oltenia)

b. p. G. Elst (H); C. Mihai (O) b.p:
I. Nițu (H); 1. Enache (O) b. ab. 11 
N. Păun (H); N. Moț (O) b. p. P. 
Cornaschi (H); N. Tudor (H) b.p. 
P. Deca (O): St. Panduru (O)b.ab.I
II. Oțoi (H): T. Basarab (O) b. ab. I 
C. Frunză (H).

POMPILIU V1NTILĂ

IAȘI: Echipa de fotbal ieșeană 
pe primul loc

Finalele grupei pe regiuni la fotbal, 
care au avut loc duminieă la lași, au 
fost așteptate cu un interes deosebit, 
mai ales că locul întîi și-l disputa și 
echipa regiunii lași, alcătuită din ju
cători de la C.S.M.S.

In întîlnirea cu reprezentativa re
giunii Galați, ieșenii ati obținut victo
ria cu 4—1 (0—0), dar mult mai greu 
decît arata scorul. Meciul a abundat 
în faze dramatice. . Gălățenii au des
chis scorul (Neagu minutul 48) 
și au ratat apoi două ocazii clare. 
Apoi a venit rîndul ieșenilor să do
mine mai mult și să egaleze dintr-o 
lovitură de 11 m (Ștefănescu min. 
60). Ieșenii nu s-au impus decît în 
finalul meciului: Milea (min. 82),
Viorel Popescu (min. 86) și Danileț 
(min. 90) au pecetluit scorul.

In meciul pentru locurile 3—4 din 
grupă, echipa regiunii Ploiești a în
trecut echipa regiunii Bacău cu 1—6 
(0—0) prin golul marcat de Dridea I, 
din 11 m, în min. 69. Joc nervos, cu 
multe obstrucții, în care ploieștenii, 
deși învingători, s-au comportat slab.

Clasamentul final: 1. Iași; 2. Ga
lați; 3. Ploiești; 4. Bacău.

M. TUDORAN

VOLEIBALISTELE DIN IAȘI PE 
PRIMUL LOG

Rezultate tehnice: Galați — Bacău 
3—2 (9—15, 6—15, 15—12, 15—7,
15—6). Iași — Suceava 3—0 (11, 6, 
9) Bacău — Suceava 3—0 (7, 9, 12) 
și Iași — Galați 3—0 (5, 12, 9). Cla
sament final: 1. lași, 2. Galați, 3. Ba
cău, 4. Suceava.

EUGEN URSU-coresp.

BUCUREȘTI : Boxerii argeșeni 
învingători

întrecerea motocicliștilor bucureș
Etapa orășenească la motociclism a 

Spartachiadei republicane, desfășurată 
ieri dimineață pe frumosul traseu de 
la stadionul „23 August", s-a bucurat 
de un deplin succes. La aceasta au con
tribuit buna organizare, timpul exce
lent, precum și duelurile pasionante, 
care au încîntat pe numeroșii specta
tori. Prezența la start a sportivilor de 
categoria I și a maeștrilor sportului 
a dat și mai mult dinamism curselor, 
care s-au ridicat la un înalt nivel 
spectacular. Rezultate tehnice: CLA
SA 70 CMC: 1. C. Seboiu (T.U.G) ;

2. A. Kovanovski (Flacăra) ; 
CMC: 1. T. Macarie (Dina 
N. Ștefan (raion 23 Aug.) ; 17
1. I. Sas (Steaua), 2. M. P 
natno) ; 250 CMC: 1. L. Si 
namo) ; 2. A. Datcu (Stea.n 
CMC: 1. Al. Șuier (Steaua] 
Popa (Met.) 500 CMC: 1. 
(Steaua), 2. M. Danescu (f 
ATAȘ: 1. M. Danescu 4- Al
2. E. Kerestes + P. Paxino ( 

In fotografie: cuplul M.
+ Al. Șuier conduce piu, 
motocicletelor cu ataș.

Modificări în sistemul de disputare 
a finalei la fotbal

In desfășurarea turneului de fotbal 
au intervenit cîteva modificări. Una, 
după cum s-a remarcat din programul 
grupelor pe regiuni, privește alcătuirea 
grupei a III-a (Constanța). întrucît re
prezentativa orașului București a fost 
calificată direct în finală, în grupa de 
la Constanța au rămas trei echipe, 
care au disputat două meciuri. A doua 
modificare se referă la sistemul de 
disputare a finalei: jocurile vor fi eli
minatorii, ca și în etapa interregională

(în caz de egalitate, jocul va fi pre
lungit și dacă egalitatea se menține se 
va califica echipa mai tînără). Pentru 
ca în finală să rămînă patru echipe, 
s-a hotărît ca două cîștigătoare de gru
pe, desemnate prin tragere la sorți, să 
susțină un meci preliminar la 16 au
gust. Sorții au decis ca ciștigatoarele 
grupelor IV și I să dispute acest joc. 
Invingătoarea va participa în semifi
nalele care vor avea loc la 19 august. 
Finalele (pentru locurile 3—4 și 1—2) 
au fost programate, Ia 22 august

Sîmbătă seara, baza sportivă Pro
gresul din Capitală a fost gazda me
ciului de box dintre reprezentativele 
regiunilor Argeș și Dobrogea. Datori
tă superiorității evidente la categoriile 
mari, unde au cîștigat trei victorii, con
secutive înainte de limită, boxerii din 
regiunea Argeș au reușit să termine 
la egalitate: 20—20, cu cei din regiu
nea Dobrogea. Avînd o echipă mai tî
nără, regiunea Argeș a obținut cali
ficarea. Iată rezultatele în ordinea ca
tegoriilor: Șt. Mihai (A) m.n. A. Nuri 
(D); A. Simion (A) m.n. D. Răgălie 
(D); A. Iliescu (D) b.p. Gh. Badiu 
(A); Șt. Văcaru (D) b.p. M. Buchete 
(A); I. Vișînescu (A) b.p. M. Gheor- 
ghe (D); T. Pintilie (D) b.p. A. Pi- 
țigoi (A); V. Neagu (D) b.p. Gh. 
Maidan (A); Gh. Preda (A) — o 
veritabilă speranță — b.k.o. I M. Scăr- 
lat (D) ; Tr. Nicolae (A) b.k.o. I N. 
Topală (D); I. Ivan (A) b.ab. I V. 
Bala (D).

M. TR.

SIBIU : O frumoasă reuniune 
de box

Cei mai buni boxeri din regiunile 
Banat și Bacău și-au disputat întîie- 
tatea pe terenul „Luceafărul" din lo
calitate în fața unu! numeros public. 
A fost o reuniune frumoasă, cu multe 
meciuri atractive. Pugiliștii bănățeni 
mai bine pregătiți au cîștigat întîlni
rea cu 22—18. Cele mai frumoase me
ciuri au fost C. Gale (Banat) — C. 
Sasu (Bacău) — cîștigat de primul la 
puncte — și Z. Pazmani (Ban) — 
G. Gologan (Bac) — meci nul. Iată 
celelalte rezultate: m : — V. loanovici 
(Bac) b.p. Șt. Popovic! (Ban); s.uș.: 
— P. Petru (Ban) egal cu P. Asteniu 
(Bac) ; uș.: — P. Pacuraru (Ban) 
b.ab. II A. lalonai (Bac) ; s.m.: — 
1. Hodoșan (Ban) b.p. A. Kirali 
(Bac); m.uș.: — A. Tarpai (Bac) 
b.p. N. Picior (Ban); miji.: — P. 
Mentei (Ban) b.p. N. lovu (Bac) — 
la acest meci un rezultat de egalitate 
ar fi fost mai echitabil; s.g: — T. 
Cîrcioreanu (Ban) b.ab. I G. Matache 
(Bac) ; gr.: — M. Leiba (Bac) b.ab. 
II T. Stuparu (Ban).

M. LUPUȚ1U și 1. P1ETRARU -coresp.

CĂLĂRAȘI: Echipa regiunii Plo
iești cea mai bună la handbal 

fete
în zilele de 8 și 9 august au con

tinuat întrecerile lâ 'handbal în 7 fete 
(grupa IU). Rezultatele: Ploiești — 
reg. București 13—-6 (4—3); Dobrogea
— Galați 8—7 (6—3); Dobrogea — 
București 8—3 (5—2); Ploiești — Ga
lați 11—3 (4—1). Cu o echipă omo
genă, matură, reprezentativa regiunii 
Ploiești a terminat neînvinsă. Cele mai 
frumoase meciuri au fost furnizate de 
echipele regiunilor Ploiești și Dobrogea. 
lată clasamentul: I. Ploiești 6 p; 2. 
Dobrogea 4 p; 3. Galați 2 p; 4. reg. 
București 0 p.

A. PEAGU

SUCEAVA: Brașov în finală la 
handbal feminin

Sîmbătă și duminică s-au disputat 
pe stadionul orășenesc din Suceava 
ultimele meciuri de handbal din ca
drul grupei a IV-a feminin. După con
sumarea celor patru meciuri : Brașov
— lași 30—5 (14—2), Suceava — Ba
cău 12—11 (4—5), Suceava — lași 
9—4 (4—2) si Brașov — Bacău 22—8 
(H-4) — clasamentul se prezintă 
astfel: 1. BRAȘOV 6 pct.; 2. Suceava 
4 pct.; 3. lași 2 pct.; 4. Bacău 0 pct.

R. MUNTEANU-coresp.

CONSTANȚA : Două victorii ale 
regiunii Dobrogea

Meciul de fotbal dintre selecționa
tele regiunilor Dobrogea și Bucu
rești a fost pasionant. Dobrogenii au 
învins cu 1—0 (0—0), dar fotbaliș
tii din regiunea București au jucat 
de la egal la ep-pt cu puternicii lor 
adversari. Lipsa lor de experiență și 
forma bună a portarului Ghibăneseu 
au atîrnat însă mai mult în balanța 
partidei. Unrul gol al întîlnirii a 
fost înscris de Bukosi in min. 55. 
De reținut că ambele echipe au ratat 
ocazii bune de a marca prin Grozea 
(min. 1, 27 și 32) și Ologu (min. 
76).

DOBROGEA: Ghibăneseu — Cos- 
tin, Tîlvescu, Stancu, Buzea — Neac- 
șu, Zamfir — Tăr.ase, Tuian. Bukosi, 
Ologu; BUCUREȘTI: Penescu — 
lacob, Mareș. Ghiță, Crăciun —■ Bi
zon, Mihalache — Lungu (Toader 
din min. 60), Bălan, Grozea, Seme- 
nescu.

® Turneul masculin ce volei s-a 
încheiat cu victoria selecționatei re
giunii Dobrogea. Ea a întrecut în 
ultimele partide formația regiunii Bu
curești cu 3—0 (5, 6. 2) și pe cea 
a regiunii Ploiești cu 3—1 (12, —12, 
9, 5). Alte rezultate: Ploiești — Brașov 
3—1 (—10, 3, 12. 13); Brașov—Bu
curești 3—0 (4, 6, 7). Clasament: 1. 
Dobrogea ;, 2. Ploiești; 3. Brașov ; 
4. București.

CORNEL POPA-coresp.

BACĂU: Galați învingă 
box, Bacău la handbal rr

A fost binevenită organizare 
rasul Bacău a turneului de I 
întrecerile au fost urmărite 
mare număr de spectatori, t 
gazde și-au confirmat din nou 
rea și au cucerit primul loc. L 
mele rezultate: Bacău — Iași 
(11—5). Bacău — Brașov 
(9—7), Brașov — Suceava 
(26—6). lași — Suceava 44—2 
15). Clasament: 1. BACÂU 
2. lași 4 pi 3. Brașov 2 p; 4. I 
0 puncte.

G. DALBAN
La Bacău s-a disputat și îr 

de box dintre selecționatele 
lor Galați și Suceava. Gălățe 
superior.au cîștigat cu 28—12 
talele tehnice în ordinea categ 
A. Dumbravă (Galați) b. ab. 
Ciandău (Suceava); M. Zaibă, 
b.p. N. Munteanu (G): N. 1 
(G) b.ab. 1 St. Fier ar u (S); 
vescu (G) b. p, C. Grumaza ( 
V asiliu (G) b. p. T. Schi por ( 
Enache (G) b. ab. 11, M. Igm 
A. Socrate (G) b. K.O. I, V. 
(S); V. Perianu (G) b. ab. H, 
țan (S); T. Felea (G) b, ab. 
(S); O Cioloca (G) b. ab. t, ■ 
rian (S)

FL. SIMION

BAIA MARE : Cluj pe prii 
la fotbal

în primul meci al cuplajulu 
tind pentru locurile 3—4, s-au 
reprezentativele regiunilor Mar 
și Mureș-Autonomă Maghiară, 
ria a revenit primei formații c 
(1-1).

Finala a opus selecționatele r 
lor Cluj și Brașov. Desfășurate 
semnul echilibrului în prima i 
partida a luat sfirșit cu victor 
cludentă cu 3—0 (0—0) a re 
tativei regiunii Cluj, ca urn 
superiorității manifestate după r 
Punctele învingătorilor au fost 
cate de Nesu (min. 49) si Adam 
58 și 85).

Clasament: 1. Cluj: 2. Bras 
Maramureș; 4. Mureș-Autonomi 
ghiară.

V. BARBU-

Jocurile de volei masculin a 
de nivel tehnic bun și au scos , 
dență buna pregătire tehnică și 
a voleibaliștilor din Cluj și C> 
Rezultatele tehnice: Maratnur 
Mures-Autonomă Maghiară 
(15—12, 10—15, 15—13, 15-12, 
— Crisana 3—2 (13—15, 1
15—3, 11—15, 15—1), Cluj — i 
Autonomă Maghiară 3—2 (1
12—15, 15—11. 16—14. 15—10, 
șana — Maramureș 3—0 (13, 7 
Clasament: 1. Cluj; 2. Crișat 
Maramureș; 4. Mureș-Autonomă 
ghiară.

V. SASARANU-c

CITIȚI ÎN ZIARUL NOSTRU DE MÎINE RELATĂRI DE 
CELELALTE ÎNTRECERI ALF. ETAPEI INTERREGIONA

superior.au


HANDBAL FOTBAL
Selecționatele Bucureștiului - 

învingătoare ieri in cuplajul de la „ProgresulII

bine cea de a doua partidă cu Slavia 
Trnava și după două minute condu
ceau cu 3—0. In continuare însă ei 
au abuzat de artificii în acțiunile ofen
sive, neglijînd totodată apărarea. Pe 
de altă parte, sportivii bucureșteni s-au 
lăsat angrenați în jocul dur al oas
peților și, în felul acesta, meciul a 
pierdut din frumusețe. Handbaliștii bu
cureșteni (deși evident superiori din 
punct de vedere tehnic) nu s-au mai 
concentrat suficient și, după ce au

Ieri după-amiază, selecționatele de 
handbal în 7 ale Bucureștiului s-au 
întîlnit din nou cu formațiile ceho
slovace C.K.D. Praga șl Slavia Trnava. 
De data aceasta, ambele formații bu- 
cureștene au terminat învingătoare.

In prima partidă, handbalistele noa
stre au jucat excelent. Ele au impus 
de la început un ritm viu, au circulat 
mult în fața semicercului și au tras 
des la poartă. Campioanele Cehoslo
vaciei nu au putut rezista acestui ritm, ...
fiind nevoite' sa cedeze; categoric. For- condus timp de 25 de minute, au per- 
mația Capitalei; din rîhduT căreia s-a mis adversarilor să egaleze și chiar 
detașat Irina Naghi (a apărat și două să preia conducerea (9—8 în min. 30 
aruncări de la 7 metri), a cîștigat cu și 11—10 în min. 49). Jucînd mai bine 

în final, selecționata noastră a reușit 
să-și depășească adversarul: 17—13 
(8—9). Arbitrul C. Bîrleanu (Brașov) 
a condus cu scăpări următoarele for
mații :

BUCUREȘTI; Bogolea (Redl) — 
Mozer 5, Ivănescu 3, Costache I 2. 
Costache II 1, Covaci, Nica 3, Popescu 
2, Coman, Ionescu 1, Mureșanu, Gruia; 
SLAVIA TRNAVA: Bednarik — Ha- 
drava 3, Hlavaty 1, Kolesik 1, Imber- 
ger 1, Paulisek 1, Smolke, Misovic 1, 
Kredatus 5, Schiffer, Gubricki. (a. v.)

Progresul—Reprezentativa olimpică 
a Japoniei 1-1 (0-0)

Prezența olimpicilor japonezi la 
București a atras în tribunele stadio
nului Dinamo peste 20000 de specta
tori, dornici să-i vadă pentru prima 
oară pe fotbaliștii țării care va găz
dui in curînd cea de a XVlII-a ediție 
a J. O. de vară.

Frumoasa evoluție a fotbaliștilor ni
poni în jocul de ia Brașov a fost con
firmată ieri în întîlnirea susținută cu 
formația bucureșteană Progresul. 
Oaspeții au alcătuit un „unsprezece" 
suficient de omogen, cu. un potențial

international de la Balaton
D. Popescu, la capătul unei frumoase 
combinații cu Mateianu și lancu, pen
tru ca după cinci minute oaspeții să 
reușească deschiderea scorului, prin 
Ogi. Imediat după gol o schimbare 
inspirată : 
boe și la 
profită de 
ponez și

Arbitrul
formațiile: Progresul: Mîndru (min. 
46 Cosma) — Constantinescu, Ivănes- 
cu. Știrbei, • 1. Popescu, lancu, Mafteu-

Voinea înlocuiește pe Ba- 
prima acțiune (min. 72) el 
o greșeală a stoperului ja- 
înscrie, aducînd egalarea. 
N. Mihăilescu a condus

în cadrul turneului international 
disputat la Balaton (R. P. Ungară), 
pugilistul romîn Ștefan Popoacă a avut 
o comportare meritorie, ocupînd locul 
I la categoria ușoară. Reprezentantul 
nostru la categoria grea, Vasile Ma- 
riuțan care se află în concurs pentru 
primul loc, nu a susținut meciul de
oarece reuniunea s-a întrerupt din 
cauza unei ploi torențiale.

Primele jocuri din returularuncări de la 7 metri), a cîștigat cu 
6corul de 11—4 (8—2).

Arbitrul C. Căpățînă (Buzău) a con
dus foarte bine următoarele formații i 
BUCUREȘTI: Naghi (Velicu) — Bo
lan 3, Dumitrescu 2, L. Dumitru 3, 
Cîrligeanu 1, Leonte 1, Hedeșiu 1, 
Șramko, Bogdan, Gheorghe, Ghiță; 
C.K.D. PRAGA: Anderlova (Stanislavo- 
va)—Broulikova, Cejpova, Kopecka. Me- 
liharova, Mateju 2, Beranova 1, Elîa- 
sova, Prochazkova, Ondrakova, Cifra- 
nikova 1.

Handbaliștii bucureșteni au început

tcliipa R. P. Romîne a cîștigat neînvinsă 
la baschet feminin,,Cupa Mării Negre**

(Urmare din pag. 1)

neu în fata selecționatei R. D. Ger
mane. Partida a fost pasionantă prin

MOTO CICLISM

Al doilea 
concurs internațional 

de dirt-track
Ieri după-amiază, pe pista de zgură 

a stadionului Dinamo din Capitală B-a 
desfășurat al doilea concurs interna
tional de dirt-track cu participarea 
alergătorilor din R.S. Cehoslovacă, 
Austria și R.P. Romînă.

Și de data aceasta victoria a revenit 
unui sportiv oaspe — tînărului Jan 
Holub. El a fost secundat, atît în 
cursă cît și în clasament, de experi
mentatul Miroslav Verner, care a do
vedit și de data aceasta că este un bun 
tactician.

Campionul nostru Ion Cucu a ocu
pat locul 3. după ce înaintea ultimei 
manșe conducea în clasament cu 9 
puncte din tot atîtea posibile. El 
închide însă gazele pentru o frac
țiune de secundă pe viraj, greșeală 
care La costat victoria.

Dintre alergătorii romîni numai I. 
Cucu a concurai mai aproape de va
loarea sa, cîștigînd trei manșe. Cei
lalți au mers inexplicabil de slab și 
n-au reușit să cîștige nici o manșă, în 
timp ce în concursul de joi repre
zentanții noștri au ieșit învingători în 
7 din cele 15 manșe disputate. Ale
xandru Pop și Alexandru Șinca au a- 
bandonat din cauza unor defecțiuni 
mecanice, Gh. Voiculesou a căzut, iar 
lui Romulus Jurcă i-a stat motorul 
tocmai la plecarea din start și din a- 
cește cauze echipa noastră a pierdut 
puncte prețioase.

Clasamentul general: 1. Jan Holub 
(R.S.C.) 12 p, 2. M. Verner (R.S.C.) 
11 p, 3. Ion Cucu (R.P.R.) 10 p, 4. 
A. Rinzer (Austria) 8 p, 5. K, Schwin- 
genschldgl (Austria) 7 p, 6. A. Șvab 
(R.S.C.) 6 p. 7. Al. Pop (R.P.R.) 5 p, 
8. Gh. Voiculescu (R.P.R.) 4 p, 9. Al. 
Șinca (R.P.R.) 3 p, 10. R. Jurcă
(R.P.R.) 2 pț 11. B. Meisl (Austria) 
1 p, 12. Al. Datcu (R.P.R.) 1 p.

ION DUMITRESCU

evoluția scorului, ■ cîștigătoarea fiind 
cunoscută numai după ultimul fluier 
al arbitrilor. Scor final: 47—45 (19— 
16) pentru Polonia.

Pe linia comportărilor precedente, 
reprezentativa R. P. Romîne a întrecut 
la scor — în ultima partidă — și for
mația Iugoslaviei; 67—43 ( 34—22). 
Baschetbalistele noastre au condus tot 
timpul dominîndu-și adversarele cu 
autoritate. Ele s-au apărat foarte bine 
(„om Ia om") și au atacat rapid și 
variat. Au jucat i

RQMÎNIA î Niculescu 16, Racovită 
16, Vasilescu 1, Spirîdon 7, Ivanovici 
1, Suliman 1, Gheorghe 25, Ferencz; 
IUGOSLAVIA: Kaîusevici 14, Kalenici 
3, Milojevici 1, Tomas 7, Pesici 10, 
Mica 2, Radovanovici 6.

în urma acestui rezultat, selecțio
nata R. P. Romîne a cîștigat (neîn
vinsă) „Cupa Mării Negre", fiind ur
mată în clasament de: 2. Polonia, 3. 
R.D. Germană și 4 Iugoslavia, fiecare 
cu cîte o victorie.

jjșj&tonosport
AȘA ARATA O VARIANTA CU 12 REZULTATE 

EXACTE
Concursul nr. 32 din 9 august 1964

I. Spartak Trnava — Slovan Bratislava x 
IL Spartak Brno — V.S.S. Kosice Anulat 

Spartak Sok, Praga — Banik Ostrava 1 
Tatran Preșov — Jednota Trencin 
Tatabanya — Ujpest 
Komlo — Honved 
Gyor — Vasas 
Ferencvaros — Diosgyor

Pecs 
Debrecen

III.
IV.
V.

VI.
VII.

VIII.
IX. Dorog
X. Szeged ____ __

XI. Ozd — Egyetertes 
XII. Budafok — Oroszlany

Fond de premii : 156 125 lei.

1 
1
2
1
1
X
X
1
2
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turneului zonal pentru 
Cupa Europei" la șah

Portarul Yokoyama este mai repede la balon decît Oaidă, aflat in luptă 
cu fundașul Al. Miyamoto. Foto! V. Bageac

de luptă ridicat și cu destul de avan
sate cunoștințe tehnico-tactice. Orga
nizați în teren în funcție de „rețeta" 
partenerului, ei au acționat cu un sto
per (Ozawa, umbra lui D. Popescu), 
ajutat însă la nevoie de Kamata; la 
mijloc s-au aflat mai mereu 4—5 ju
cători (Yamaguchi, Kamata, inepuiza
bilul Tsugitanj și Ogi), iar în fată au 
contat pe Kamamoto (vîrf central) 
și pe inventivele aripi T. Miyamoto 
și Sugiyama (un fin dribler).

După cum ne spunea și antrenorul 
D. Schileru, Progresul a fost vădit 
incomodată de jocul energic, in viteză, 
prestat de fotbaliștii japonezi. Echipa 
a greșit frînind acțiunile, prin joc 
lent, prin ținerea exagerată a balo
nului. In plus, nu înțelegem de ce in 
acest meci cu caracter amical Mate
ianu s-a menținut aproape tot tim
pul pe poziții retrase, singur lancu 
intercalîndu-se cu convingere în atac.

In prima parte, gazdele au avut 
o ușoară inițiativă, șutind și ceva mai 
mult la poartă decît adversarul. După 
reluare, oaspeții au fost acei care au 
atacat mai periculos, dar curînd lo
cul s-a echilibrat. In min. 66, notăm 
o ocazie ratată de bucureșteni prin

ță (min. 63 Ghiță), Oaidă (min. 46 
Baboe), Mateianu, D. Popescu, Baboe 
(min. 46 lofciulescu). Selecționata o- 
limpică a Japoniei: Yokoyama — Ka
tayama, M. Miyamoto, Yamaguchi, 
Ozawa, Kamata, T. Miyamoto, Ogi, 
Kamamoto, 
Sugiyama.

Tsugitani, (Yaegashi).

G. N1COLAESCU

Decuseară învingător 
Varnala

desfășoară meciul de 
dintre echipele R. P. 
P. Romîne. La tram-

In cadrul Dinamoviadei de atletism

Valeriu Jurcă—51,1 see. pe 400 mg 
nou record republican

KIEV, 9 (prin telefon). Pe stadionul 
central din localitate s-au desfășurat 
întrecerile „Dinamoviadei" de atletism. 
La întreceri ău participat numeroși 
candidați pentru Olimpiadă. Cele mai 
valoroase rezultate ale concursului au 
fost înregistrate la înălțime și 10C m 
bărbați și la 80 mg._Evoluînd în aUră 
de concurs, Valeri 
cu 2,24 cea mai 
mondială a anului. 
10,5 sec, a egalat 
80 m. g. Polonezul 
parcurs 100 n* în

în cadrul acestui concurs atleții ro- 
mîni au obțințiț unele, performanțe me-

Brumei a realizat 
bună performantă 
iar Irina Press, cu 

recordul lumii
Marian Dudziak a 
10,2 sec.

a

ritorîi. Astfel, Valeriu Jurcă 
tățit recordul republican la 
51,1 sec. (primul a fost
Kuklicî—50,9), Florentina Stancu (55,4 
— rec. personal) a fost întrecută în f!- 
nișul cursei de 400 m de către Nadej- 
da Serapkina (55,2). Alte rezultale ale 
atleților noștri: 110 mg.: 3. Jurcă 14.7; 
greutate: 4. A. Raica 16,17; 5 000 m: 
5. Mustață 14:22,0; lungime: 3. Simio- 
nescu 7,54; 10 km marș: 2. Caraiosifo- 
glu 49:28,4; greutate femei: 4. A. Gu- 
rău 14,92; înălțime femei: 3. R. Voro- 
neanu 1,58; triplu: 3. Oct. Viscopoleanu 
15,58.

a imbună-
400 m.g.: 
sovieticul

Echipele de juniori ale Romîniei
ccnduc în întîlnirea de atletism

cu formațiile Poloniei și Iugoslaviei
(Urmare din pag. 1)

10.5 — record, Karasi (I) 10,5, Mus- 
covici (I) 10,6țj Kinowski (P) 10,7, 
Grigorescu (R) ,10,9, Kieszek (P) 11,0; 
400 m: Porowski (P) 49,3, Stef (R) 
49,3, Kopek (P) 50,0, Raica (R) 50.4, 
Osii (I) 50,8, Luklnici (I) 52,1; 1500 
m: Perju (R) 3:58,7, Pavlicevici (1) 
3:58,8, Jokici (I) 4:00,0, Săvescu (R) 
4:01,2, Kilimnik (,P) 4:03,9, Gawron 
(P) 4:10.9; 110 mg (1,00): Suciră (R)
14.5 — rec. stabilit, Salamon (R) 14.7,
Arczewski (P) 14,9, Madziarz (P)

15.2, Pirjanee (I) 15,8, Petrovici (I) 
15,8; 1500 m obst.: Căpraru (R) 4:17,4, 
Cioca (R) 4:20.8, Mitici (I) 4:24,6, 
Pietrzak (P) 4:27,6, Tabuza (P) 4:32.6, 
Mole (I) 4:33,3; 4x100 m: Iugoslavia 
41,5 — record, Polonia 42,5, echipa 
noastră a fost descalificată; lungime: 
Sa mean (R) 7,02, Noviciei (P) 6,98, 
Ptasinski (P) 6,91, Bădini (R) 6,90, 
Milovanovici (I) 6,55, Stojanovicj (I) 
6,44; greutate (6 kg): Luchian (R) 
17,30 — record, Gredeli (I) 16.06,
Sadza (P) 15,93, Szubzba (P) 15.27, 
Satler (I) 14,63, Hodoș (R) 14,00;

La Varna se 
sărituri în apă 
Bulgaria și R. 
bulină a cîștigat sportivul romîn De- 
cuseară, cu 130 p, urmat de un alt 
sportiv romîn, Ion Ganea, cu 124 p.

SINAfA 9 (prin telefon de la tri
misul nostru). — Duminică a fost 
prima zi a returului turneului zonal 
de șah pentru „Cupa Europei”, dimi
neața au fost terminate meciurile în
trerupte din tur: R. D. Germană — 
R. P. Bulgaria 5*/2 — 4V2, R. P. Un
gară — R. P. Romînă 8*A — >'/2’.

După-amiază, echipa țării noastre a 
întîlnit reprezentativa R. P. Bulgaria. 
Numai trei partide s-au terminat. Ghi- 
țescu a cîștigat în stil spectaculos la 
Tringov, Botez a făcut remiză cu Po
pov, iar Mititelu a pierdut la Radu
lov: l'/j — l‘/2 (7). La întrerupere, 
romînii au avantaj considerabil în 
partidele Ciocîltea — Pîdevski, Gheor
ghiu — Kolarov, Pavlov — Kadrev 
și Nacu — Neikirch. Șansele sînt 
aproximativ egale în partidele Reicher
— Boboțov, Soos — Milev, Radovici
— Minev.

în celălalt meci al serii, echipa 
R. P. Ungare și-a asigurat victoria 
în fața reprezentativei R. D. Germane: 
5’/2—2*/2 (2). Punctele maghiarilor au 
fost înscrise de Szabo la 
Honfi la Ha<ndel și Szilagiy la 
tein.

Iată clasamentul înaintea 
partidelor întrerupte: R. P. Ungară 
27 (2), R .D. Germană 16 (2), R. P. 
Romînă 14*/2 (7), R. P. Bulgaria 13'/2 
(7)-

Malich.
Bades-

jucării

T. RADULESCU

Știri externe
• In cadrul campionatelor de natație 

ale Franței, care au loc la Paris, au fost 
stabilite patru noi recorduri ale țârii. Asi- 
fel, Alain Gottwalles a parcurs 100 m liber 
în 54,3 (v.r. 54,4), Patrick Romoino a par
curs 200 m bras în 2:38.8, iar Monique 
Pietri a realizat în proba de 100 m liber 
timpul de 1:04,2.

• Inotâtoarea Christine Caron a cîștigat 
proba de 100 m spate cu timpul de 1:08,7, 
la o zecime de secundâ de recordul mon
dial ce-i aparține. In proba masculina de 
200 m liber Jean Pascal a realizat un nou 
record al țării sale, cu 2:03,2 (v.i. apar
ținea lui Alain Gottwalles și era de 2:03,6). 
Proba de 200 na fluture s-a încheiat cu 
victoria lui Jean Pommat cu timpul de 
2:24,9.

• Ciclistul Valencic (Iugoslavia) a cîștl- 
gat ediția din acest an a Turului Iugosla
viei. EI a terminat întrecerea cu nn avans 
de 3:24,0 față de coechipierul sâu Skerl 
și cu 8:31,0 de cel de-al treilea clasat, 
bulqarul Iliev.

• Pe stadionul olimpic din Berlinul occi
dental au loc campionatele de atletism ale 
R. F. Germane. Proba de săritură în lun
gime a fost cîștigată de Klein cu 7,85 m. 
Knickenberg a cîștigat proba de 100 m 
plat în 10,3 La feminin a terminat învin
gătoare Renata Meyer cronometrată în 11,6. 
Alte rezultate înregistrate : Masculin: disc, 
Kllk 53,96 m; 200 m gerduri Helmich 23,4 ; 
10 000 m, Flossbach 29.47,6 ; feminin: greu
tate, Klein 16,01 m; înălțime, Porz 1,67 m; 
disc. Limbexg 53,69.

9 Campionatele internaționale de tenis 
de cimp ale R. F. Germane au continuat

disc (1,5 kg): Naghi (R) 58,98,
Gredeli (I) 55,71, Mester (I) 51,10, 
Ezmond (P) 49,55, Hodoș (R) 49.15, 
Sadza (P) 47.52; FETE: 100 m: Wol- 
dewska (P) 12,1, Dudek (P) 12,1, Ră- 
dulescu (R) 12,3, Petnarcik (I) 12,4, 
Kobai (I) 12,7, Tocilă (R) 12.8; 400 
m: Frunză (R) 57,8, Nicolici (I) 58,5, 
Salai (I) 58,9, Nicoară (R) 60,4; 80 
mg: Dziekitovska (P) 11,4. Bufanți
(R) 11,5 — record egalat, Burani (1) 
11,6, Vitalios (R) 11,9, Pece (I) 12,3, 
Bakowska (P) 14,8; înălțime: Balea
(R) 1,58, Mrjniek (I) 1,58, Toma (R) 
1.54, Nincevici (I) 1,50, Gigielewicz
(P) 1,50. Konowska (P) 1,45;
Peneș (R) 
Lauk (P) 
Bukowiek 
4x100 ni:
48.8, Romînia 49.3.

Concursul continuă luni.

50,45, Cirko viei
45,62, Neacșu

(P) 43,65, Pisac
Polonia 47,4,

suliță:
48,88,
44,48, 
38,04;

Iugoslavia

(1)
(R)
(I)

la Hamburg. Iată cîteva din principalei* 
rezultate înregistrate : masculin : Kuhnke 
(R.F.G.) — Hewitt (Australia) 4—6; 7—5;
6—3; 6—1; Pilici (Iugoslavia) — Leschly 
(Danemarca) 6—8; 6—3; 6—1; 6—2; feminin: 
Bueno (Brazilia) — Schultze (R.F.G.) 6—2;
6— 1; Turner (Australia) — Haydon (An
glia) 6—3; 6—3; Ebbern (Australia) —Tru
man (Anglia) 7—5; 6—2. In sferturile d« 
finală Martin Mulligan (Australia) l-a în
vins cu 3—6; 8—6; 6—4; 6—1 pe Piefran- 
geli (Italia). Santana (Spania) l-a eliminat 
cu 6—3; 6—3; 6—3 pe Drysdale (At. S), 
Kuhnke (R.F.G.) l-a întrecut cu 6—4; 6—4;
7— 5 pe Pilici (Iugoslavia), iar Bungert 
(R.F G.) a dispus cu 3——S; 6—4; 6 --4; 6—-4 
de Jovanovic! (Iugoslavia).

• Intr-un meci restanță, contînd pentru 
turneul balcanic de fotbal, Levski Sofia a 
învins cu scorul de 4—0 (2—0) echipo turcă 
Besiktas. In prima întîlnire, desfășurată la 
Istanbul, rezultatul a fost egal : 0—0.

• Inotâtoarea olandezâ Eleni Bîmolt <s 
stabilit un nou record european în prima 
zi a campionatelor de natație ale Olandei 
de la Haga. Ea a parcurs distanta de 
100 m bras în 1:18,0. Vechiul 
1:18,2 șî aparținea sportivei 
bel (R.D.G.).

• Campionatele mondiale . 
sportiv de la Leutkirch (R.F.G.) au conti
nuat cu proba feminină de aterizare ia 
punct fix și stil de la o altitudine de 1 000 
m. Conduce Tee Taylor (S.U.A.) cu 881,774 
puncte urmată de Voinova (U.R S.S.) și Bera 
(Franța).

• înotătorul egiptean Nabil el Chazly a 
terminat învingător în cea de-a 10-a ediție 
a tradiționalei curse de mare fond traver
sarea lacului Saint Jean. El a parcurs dis
tanța de 38 km intre Peribonka si Rober- 
val în 10 h 32:02,5, fiind urmat de coechi
pierul sâu Abdel Latii Abouheif — 10 h 
45:06,0 și canadianul Rene Lacoursier — 
10 h 47:45,5. Printre cei care au abandonat 
se numără și olandezul Herman Willemse, 
învingător de trei ori în această compe
tiție.
• După prima xi, în meciul internațional 

de natație : R.P. Ungară — Suedia de la 
Budapesta, echipa gazdă conduce cu sco
rul de 69—62 puncte. Maghiarul Csikany a 
parcurs 200 m spat© în 2:17,0, iar Katona 
a realizat pe 400 m liber timpul de 4:24,7. 
Proba masculină de 100 m liber a revenit 
suedezului Lindberg în 55,3. La 1500 m liber 
Katona a stabilit un nou record european: 
17:30,0.

• Intr-un meci internațional de sabie 
desfășurat la Ludwigshafen (R.F.G.) echipa 
olimpică a R.P. Ungare a învins cu scorul 
de 10—6 echipa R.F. Germane.
• Cea de-a 34-a ediție a tradiționalei 

competiții atletice .Maratonul Păcii“ de la 
Kosice a fost cîștigată de alergătorul ceho
slovac Pavel Kantorek, care a parcurs 
traseul în 2 h 25:55.4 El a fost urmat 
în clasament de Mater (Anglia) — 2 Ifc 
26:17,8 și Hudomel (R.S. Cehoslovacă)
2 h 27:21,4.

record era de 
Barbara Goe*

de parașutism



Noi recorduri R. P.R.

16,37 m (Ana Sălăgean) la aruncarea greutății
și 6,40 m (Viorica Viscopoleanu) la lungime

’ POIANA BRAȘOV 9 (prin telefon). 
Pe stadionul din stațiune a avut loc 
— la sfîrșitul săptămânii trecute — 
un concurs de verificare a atleților 
fruntași care se pregătesc pentru apro
piatele întreceri din cadrul finalelor 
Spartachiadei republicane și campiona
telor republicane de atletism. Cu aceas
tă ocazie au fost înregistrate două noi

recorduri republicane și o serie de per
formanțe valoroase.

Cele două recorduri au fost stabilite 
de Ana Sălăgean la aruncarea greută
ții, cu 16,37 m (16.02 m, 16,37 m, 
i5,79 m, 16,22 m, 15,61 m, 15,59 m) 
și Viorica Viscopoleanu la lungime, cu 
6,40 ni, (dep, 6,21 m, 6,36 m, dep, 
6,40 m, 6,26 ni).

In țară și peste hotare
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pregătire a voleibalistelor 
în vederea turneului olim-

Programul de 
noastre fruntașe 
pic de la Tokio prevede pentru perioada 
actuală, între altele, o serie de meciuri 
avînd ca scop omogenizarea formației. Lo
tului îi dau replica în aceste partide e- 
chipe masculine dintre cele mai puternice, 
participante la campionatul orașului Bucu
rești. Astfel, „olimpicele" au jucat miercuri 
cu Oțelul, vineri cu Semănătoarea și sîm- 
bătă cu Sănătatea, iar astăzi după-amiază, 
pe terenul Sănătatea din str. Buzești, în- 
cepînd de la ora 17,30, vor avea din nou 
ca parteneră de joc echipa Semănătoarea, 
cu care vineri au terminat Ia egalitate : 
2—2.

In continuarea programului lor de pre
gătire și' de verificare, voleibalistele din 
lotul olimpic urmează să plece mîine seară 
într-un turneu în Cehoslovacia unde, în
tre 14 și 16 august, în orașul Visnehagy, 
vor lua pâxie lă o competiție internațio-

nald împreună cu reprezentativele R. S. 
Cehoslovace, R. P. Polone și R. D. Ger
mane. Alte doua partide de verificare 
peste hotare în luna august vor fi cele cu 
echipa R. D. Germane la 25 august și cu 
aceea a Olandei la 27 august.

In fine, calendarul internațional al lo
tului olimpic feminin de volei prevede pen
tru zilele de 11—13 septembrie un turneu 
la București, la care vor participa echi
pele reprezentative ale Poloniei, Cehoslo
vaciei și — probabil — aceea a R. D. 
Germane.

După cum se vede, destule prilejuri de 
a putea aprecia posibilitățile echipei noa
stre olimpice feminine de volei ; suficiente 
ocazii eferite și antrenorilor lotului de a 
aduce formației retușurile necesare astfel 
îneît ea să aibă o comportare cit mai 
bună în turneul olimpic din octombrie de 
la Tokio.

Profil: Enrique Figuerola
Întreaga Americă Latină îl nu

mește „el sputnik cubano" — „sput
nicul cubanez". Enrique Figuerola 
s-a născut acum 25 de ani, in ora
șul Santiago. A îndrăgit de mic 
copil sportul, jueînd bassebal în cele 
mai bune echipe din provincia sa. 
Nimeni nu a observat insă calitățile 
sate de vitezlst. O dată, cu totul 
intîmplător, trebuind să alerge o 
distanță scurtă alături de cel mai. 
bun sprinter al echipei, l-a întrecut 
net pe acesta. Și astfel atletismul 
a intrat in viața lui Figuerola. Re
zultatele au „crescut" rapid. Prima 
sa performanță remarcabilă în proba 
de 100 m a fost timpul de 11,1 sec., 
realizat în anul 1957. După alte trei 
luni de pregătire atletică, la cam
pionatele Cubei, el parcurge această 
distanță in ÎOJJ sec.

Transformările revoluționare din 
țară i-au dat posibilitate tînâruliii 
sportiv să-și dezvolte continuu ca
pacitățile, el afirmindu-se cu fiecare 
an tot mai mult. Participarea lui 
Figuerola la J.O. de la Roma a fost 
încununată de un succes deosebit. 
In finala probei de 100 m el a ocu
pat load 4 cu rezultatul de 10,3 sec., 
înaintea multor sprinteri cu renume 
mondial. In anii următori atletul 
cubanez ciștigă titlurile de campion

la Jocurile America centrale, pan
americane, la Universiada de la So
fia și în alte întreceri de anvergură.

In prezent, Figuerola se pregă
tește intens pentru J.O. de la Tokio. 
Fi a realizat în proba sa favorită 
de cîteva ori performanța de 10,2. 
In ultimul timp Figuerola a parcurs - 
„suta" în excepționalul timp de 10.1 
sec. Fără îndoială, performanțele 
sale îl situează printre favoriții me
daliilor olimpice' ta J.O. de Ta Tokio.

Cinci norme olimpice și un record republican 
in „Cupa de vară" la tir

Alte rezultate : BARBAȚI: 100 m : 
Gli. Zamfirescu 10,5, V. Popescu 10,6; 
lungime; Ad. Samungi 7,66, S. Cio
chină 7,22; înălțime : Al. Spiridon 2,04, 
C. Porumb 2,04; disc: V. Sălăgean 
53,06; ciocan : C. Drăgulescu 64,74, N. 
Rășcănescu 59,62; FEMEI : 100 m :
Cr. Mesaroș 12,0; 200 m: Ec. Cheșu 
24,9, Cr. Mesaroș 24,9; 400 m; Ec. 
Cheșu 58.2; 80 ni.g. : M. Budan-Iliuță 
11,3; înălțime: 1. Balaș 1,85 m; disc: 
Ol. Cataramă 52,32; suliță : M. Diavo
li eseu 55.23.

Rezultatele înregistrate de Ana Să
lăgean. Viorica Viscopoleanu, Maria 
Diaconescu și Iolanda Balaș sînt supe
rioare normelor olimpice pe anul 
1964.

C. GRUIA- coresp. reg.

Trăgătorii de pistol, confirmînd buna 
lor pregătire, au obținut rezultate de 
certă valoare mondială, în „Cupa de 
vară", îndeplinind cinci norme olimpice 
pentru a doua parte a anului. Autorii 
sînt: Marcel Roșea, Ion Tripșa (Di
namo), Mihai Dumitriu ((Steaua) la 
pistol viteză și Lucian Giușcă, Bratu 
Neagu (Știința) la pistol liber. De 
asemenea, echipa de pistol viteză a 
clubului Dinamo (M. Roșea, I. Tripșa, 
S. Petrescu, Gh. Maghiar) a întrecut 
recordul R.P.R. cu 17 p, realizînd 2356 
puncte.

La celelalte probe, menționăm cifrele 
realizate de Margareta Enache, Eda 
Baia, P. Sandor, la armă libera, și 
S. Popov ici, la skeet.

Disputa dintre echipele participante 
la acest concurs s-a încheiat cu urmă
toarele rezultate: Steaua — Știința 
117-103 și Olimpia — Dinamo 119-101, 
urmînd ca echipele învingătoare să se

întîlnească duminica viitoare în finala 
„Cupei de vară".

Rezultate tehnice: pistol liber-, 1. L. : 
Giușcă 556 p; 2. B. Neagu 552 p; 3. 11 
Gh. Maghiar 547 p; 4. E. Drăgan (Di
namo) 544 p; 5. I. Pieptea (Olimpia) 
542 p; pistol viteză: I. M. Roșea 592 
p; 2. I. Tripșa 592 p; 3. M. Dumitriu " 
590 p; 4. S. Petrescu 588 p; 5. V. Ata- • 
nasiu (Steaua) 585 p.; talere din șanț: ‘ 
1. I. Dumitrescu (Dinamo Obor) 185 
t; 2. Gh. Enache (Steaua) 183 t;; 1 
3. Gh. Florescu (Steaua) 169 t.; armă 
liberă 3 poziții, seniori: 1. P. Șandor'* 
(Steaua) 1114 p; 2. V: Enea (Steaua) ' f> 
1105 p; 3. N. Dumitrescu (Olimpia) 
1102 p.; senioare: 1. Margareta Ena- ; • 
che (Steaua) 844 p; 2. Eda Baia 
(Știința) 825 p; 3. Ana Goretti (Olim
pia) 815 p.; juniori: 1. D. Becea (Ști
ința) 818 p; 2. M. Dinu (Metalul) 788 
p; 3. H. Gheorghiu (C.S.M. Cluj) 781 
puncte. , •

•1: i!

Un sezon important pentru echipa noastră 
masculină de gimnastică

In cercurile specialiștilor din țara 
noastră se apreciază că în prezent 
echipa masculină de gimnastică a R.P. 
Romîne a atins un bun nivel de pregă
tire, ilustrat. între altele, de rezultatele 
pozitive obținute în întrecerile la care 
gimnaștii noștri au evoluat în acest an.

Invariabil insă, o discuție cu gim
naștii despre bur-,a lor comportare din

1963, de la meciul cu echipa R.P. Po
lone. „ ,
zilele de 20 și 21 octombrie 1963. Gim
naștii polonezi ne-au întrecut atunci la 
un scor sever, 562/50—54OJJO, infrin
ger e pentru care am fost, pe bună 
dreptate, serios criticați. Cum să dove
dim că valoarea noastră este totuși 
alia ? Firește, prin muncă, prin rezul
tate. Și ne-am apucat și mai serios 
de muncă". ■ .

Intr-adevăr, gimnaștii noștri fruntași 
au pășit în 1964 deciși să facă dovada 
adevăratei lor valori. ,Atît echipa A cît: 
și cea de tineret au mers din ce în 
ce mai bine de la un concurs, la altul, 
realizînd o remarcabilă suită de suc
cese internaționale. Petre Miclâuș s-a 
clasat pe primul loc la individual com
pus în întîlnirea dintre echipele de tine
ret ale R.S. Cehoslovace și R.P. Rj- 
mîne (279,85—280,45), cu un punctaj 
bun: 57,50. Pe locuri fruntașe s-au 
clasat la acest concurs și Gh. Condo- 
vîci (3), AI. Silaghi (6). Gimnaștii ro
mîni au fost primii la toate aparatele.

Un examen serios l-a constituit în- 
fîlnirea cu puternică selecționată ă’ 1 
R.S.S. Armene. Echipa noastră „A“ 
a repurtat la Cluj up succes de pres
tigiu : 565,80—558,45, deși în formați| 
oaspe evoluau între alții multiptuLcam
pion mondial și cliinpic Albert Azarian 
și Albert Aznavurian. gimnast foarte 
talentat din tânăra generație sovietică. 
Echipa noastră a câștigat la toate apa
ratele de o manjeră egre a. impresionat

sezon începe din octombrie

„Băieții noștri nu vor uita ușor

gimnastică în lotul olimpic. Așadar, 
după un an de muncă intensă, de efor-; 
turi susținute, după un șir de victorii 
internaționale concludente, realizate în 
țară și în străinătate, iată-i pe gim« 
naștii noștri în plină perioadă de pre-j 
gătire olimpică pentru întrecerile de la 
Tokio. E o primă satisfacție, care ii 
stimulează pe gimnaști: dar ei sînt ani
mați de dorința de a încerca satisfacții 

_____ ,__ „ , și mai mari. Participarea la Jocurile •. 
și-au înscris în palmares un Valoros Olimpice e un examen foarte sever pen-- ..-

component» echipei masculine de gim
nastică a țării noastre sînt pe deplin 
convinși. Poate tocmai de aceea, la 
cluburile sportive Diriamo și' Știința. 
București, din care face parte majo
ritatea membrilor lotului olimpic mas
culin, luminile sălilor de sport se 
sting seara mai tirziu decît de obicei, ; i 
gimnaștii zăbovesc mai mult în față 
aparatelor, lucriqd ca migală la fie
care element, la fiecare combinație.

■ .i
CQNSȚ. MACOVEI ;

și pe cei mai competenți dintre oaspeți, 
„Gimnaștii dv. se află pe un drum bun. 
Le întrevăd frumoase perspective în 
competițiile viitoare" — ni s-a spus.

La Budapesta, la finele lui iunie, s-a 
desfășurat întîlnirea de tineret dintre 
reprezentativele R.P. Ungare și R.P; 
Romîne. Și aici tinerii gimnaști romîni 
șl_ '.____ — "... ------- - ----- r--- -----
succes : 278,45—277.65 pe echipe; locul tru oricare dintre sportivi, lucru de care 
1 la individual compus și la două apa
rate.

Dar, cea mai dificilă confruntare și 
verificare a nivelului de pregătire atins 
rămînea întîlnirea cu echipa „A“.-a R.P. 
Ungare, formație aureolată de O victo
rie în fața puternicei reprezentative a 
R.S. Cehoslovace. Și iată --■spre sur
priza oaspeților — că întîlnireaș.ș-a în
cheiat cu victoria noastră și încă ta un 
scor net; 556,20—549.85.

Pe bună dreptate ,s-a ridicat atunci 
problema selecției echipei masculine de

Și pentru fotbaliști se apropie Olimpiada...
• PENTRU PRIMA DATA DIN 1952 • TREI ECHIPE CU STILURI 

DIFERITE • PREGĂTIRI CU MINGI JAPONEZE • MECIURILE ÎNCEP 
LA ORA... 7 DIMINEAȚA

din 1952, Olim- 
direct și pe fot- 
acesta (după o 

I960), îi așteaptă 
Jucătorii de fot-

Pentru prima dată 
piada îi interesează... 
baliștii; noștri ! Anul 

■tentativa nereușită în 
-turneul final olimpic, 
bal și-au alăturat acum eforturile lor 
cctbr pe eare le depun canotorii, at-, 
lcții, trăgătorii și ceilalți sportivi ro- 

semnul 
în oc-

mini care vor concura ștab 
eelor cifrai «erenri olimpice, 
t c^mbrie, la Tokio.

Despre pregătirile lor ne-a 
cu cîțeva zile în urmă

vorbit
ION A-

BREVIAR
COMITETUL de organizare a J. O. are nevoie 

pentru delegațiile străine participante la întreceri 
de circa 1000 de interpreți.. Se speră că un număr 
fie aproximativ 300 de interpreți vor fi puși la 
dispoziția Comitetului de organizare de Universita
tea din Tokio.

FRANCEZII nu vor să lase nimic pe seama 
înhmplării! Astfel, s-a hotărît ca un avion special 
să transporte la Tokio, nutreț pentru caii concu- 
renților francezi in probele de călărie.

PRESA SPORTIVA internațională a publicat 
piua acum multe afișe olimpice. Printre acestea, 
după ctun se știe, afișul cu startul sprinterilor și 
altul cu cele cinci cercuri olimpice. Se anunță 
insă din Japonia că afișul aprobat recent de co
mitetul de organizare ca afiș oficial al ediției a 
XVI!I-a a J. O. aparține japonezului Yusaku Ka- 
mckura și reprezintă un sportiv care poartă fla
căra olimpică.

COMANDAMENTUL lucrătorilor de la radio- 
teleoiziunea japoneză destinați să deservească în
trecerile olimpice, va atinge in perioada J. O. 
de la Tokio impresionanta cifră de. KJOO de per
soane, cărora le va reveni sarcina realizării le
găturilor radio cu 59 de țări și transmisiilor jele" 
tn 39 de țări. In acest scop a fost construită o 
clădire cu opt etaje care cuprinde 40 de studiouri 
și 200 de cabine de „tete" și radio-emisie. In

afară de acestea an fost fixate 100 de posturi pen
tru, aparate de transmisie ta 21 de diferite baze 
sportive.

ȚN DELEGAȚIA boxerilor englezi care vor' par
ticipa la întrecerile de la Tokio, figurează intre 
alții Bowyer, Packer, Smith, Dunne, Anderson, 
Varley, Robinson, Woodhouse. Dintre aceștia, se 
remarcă ttnăntl Vie Bowyer, în vîrstă de 18 ani, 
campion al Angliei la categoria muscă.

LA TOKIO a fost emisă o dispoziție prin care 
se stabilește că „olimpicii" și ziariștii participanți 
la J. O. pot aduce în Japonia țigări și licheururi 
fără â fi obligați să plătească pentru acestea taxe 
de vamă. S-a acceptat o cotă zilnică de 40 ți
gări, 1 sticlă de vin, 1 sticlă de bere, 1/4 litru 
wisky și 3 sticle de apă minerală de persoană.

ȘEFUL DELEGAȚIEI japoneze la J. O. de la 
Tokio a fost numit Kenkici Osîiima, cîștigătorut 
medaliei de argint la triplu salt în 1932, care 
ne-a vizitat țara în urmă cu 4 ani. El are în 
subordine un comandament operativ alcătuit din 7 
persoane.

ORGANIZATORI! expoziției mondiale de la 
New York au donat Comitetului Olimpic din 
S.U.A. 350.000 de dolari, iar diferite fabrici de 
textile au alcătuit o comisie avînd drept scop 
stabilirea echipamentului olimpicilor americani.

Sala Biidoocan din Tokio, unde se vor desfășura 
întrecerile de judo din cadrul Jocurilor Olimpice.

LEXANDRESCU, secretar general ad
junct al F.R. Fotbal : .

— „Suflul olimpic1* se simte W mai 
puternic. și printre fotbaliști, a încțput , 
tov. Alexandrescu. . Acum ne cunoaș
tem și adversarii» astfel că pregăti
rile pot avea o. bază și piai concreță.,

— Avem în serie echipe cu stiluri ,.t. 
diferite... y 4 ; . • i

— Intr-adevăr, R.D.G.. practică wi 
joc în forță. Mexicul unul specia-. , . 
eulos și tehnic, în timp ce lrtațul, .e
un adversar p# care deocamdată nu-l 
cunoaștem. :i.

— Ce ne puteți spune despre pre-
gătin ? ,

— Antrenamentele sînt axate pe sis
temul cu patru fundași, a cărui apli
care a dat rezultate bune. Colectivul 
de antrenori a întocmit un program 
detaliat prin care se asigură jucători- ■ 
lor o pregătire complexă. .u:

Pregătirile se efectuează cu min
gile japoneze; pe care le-arii primit de 
la organizatorii J. O. Sînt ceva mai 
mici și mai ușoare decît cele cu care 
sîntem. obișnui ți.

—r- Se cunosc amănunte asupra fe
lului în care se vor disputa mecăurite 
la Tokio ?

— Toate jocurile vor avea loc la 
lumina zilei. Meciurile din serii și cele
lalte pînă în finală vor începe, după 
cum au stabilit organizatorii, la ora 
14, ora Japoniei. Asta înseamnă ora 
7 dimineața în Romi ni a. După cum 
vedeți, o oră de joc total neobișnuită 
pentru fotbaliștii noștri. De aceea va 
trebui ca să avem grijă să adaptăm or
ganismul lor la diferența orară care» 
de multe ori, joacă un rol foarte im
portant într-o întrecere sportivă.

Interviu luat de
MIRCEA TUDORAN
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