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Ștafeta sportivăw
«un „A XX-a Aniversare44

număr de oameni ai muncii au a- 
sistat, în Livada Poștei, la pri
mirea ștafetelor din regiunile Ma
ramureș, Cluj și Mureș-A.M. In 
cursul zilei de azi, ștafeta pornind 
de la Brașov va poposi Ia Ploiești. 

Mii de spectatori au asistat sîm- 
bătă după amiază, pe stadionul „23 
August" din Bacău, la plecarea șta
fetei spre Galați. In cadrul festivi
tății organizate cu acest prilej, tov. 
I. Bordea, președinte al Consiliu
lui regional UCFS Bacău a citit 
mesajul sportivilor băcăoani, cu
prinzînd cifre și fapte din activi- 
tatea și succesele acestora în cins- 

Hunedoara au fost predate tea celei de-a XX-a aniversări. Du- 
-v-twzi.:---- — minică, pe stadionul „Portul roșu"

din Galați, după sosirea mesajelor 
din raioanele regiunii, a avut loc 
primirea mesajelor celorlalte re
giuni de pe acest al treilea traseu. 
In cursul zilei de azi, mesajele 
sportivilor de pe plaiurile moldo
vene vor ajunge Ia Constanța, de 
unde se vor îndrepta spre Bucu
rești.

In multe orașe, primirea și 
transmiterea mesajelor a fost ur
mată de reușite competiții sportive 
și spectacole cultural-artistice.

Ștafeta sportivă „A XX-a Ani
versare" își continuă drumul spre 
Capitală. Cei mai buni sportivi din 
cluburile și asociațiile din întreaga 
țară poartă mesajele cuprinzînd o 
trecere în revistă a succeselor do- 
bindite în cinstea marii sărbători.

La ora actuală, purtătorii mesa
jelor se îndreaptă spre București, 
pe trei trasee și vor ajunge în ca
pitala patriei noastre in cursul di
mineții de mîine.

lată, mai jos, unele amănunte 
privind predarea ștafetelor în di
verse orașe: .

Mesajele regiunilor Crișana, Ba
nat, r , ' ' . * '
ieri, într-un cadru sărbătoresc pe 
Stadionul tineretului, la Craiova. 
Printre aducătorii ștafetei au fost 
minerii fruntași din Lonea Marin 
Vlăsceanu, Stan Ioan și Nicolae 
Văideanu cărora le-a revenit cins
tea de a fi purtători ai mesajelor. 
Tov. Ion Dobrițoiu, vicepreședinte 
al Consiliului regional UCFS Ol
tenia, a dat citire mesajului spor
tivilor din această regiune, mesaj 
care va fi astăzi predat la Pitești.

Pe celălalt traseu, ștafeta a 
ajuns duminică la Brașov. Un mare

Calitate, spectacol și organizare bună la lupte
In frumoasa sală Di

namo, în prezența unui 
. îrp—’os public, au în
cepui ieri după-amiază 
— într-un cadru deosebit 
de sărbătoresc — între
cerile finale la lupte 
clasice. Pe cele trei sal
tele s-au disputat nu 
mai puțin de 82 de me
ciuri în cadrul primului 
tur. Spectatorii au fost 
entuziasmați de calita
tea meciurilor și au pă
răsit sala deplin satis- 
făcuți de evoluția majo
rității participanților. Am 
văzut la lucru floarea 
sportului luptelor din 
tara noastră, maeștri și 
maeștri emeriți ai spor
ului, componenți ai lo
turilor republican și olim
pic și multe elemente ti
nere talentate, depistate 
în etapele anterioare ale 
Spartachiadei.

De altfel, despre ca
litatea partidelor ne-au 
vorbit în termeni lauda
tivi o serie de specia- Frații Baciu — Ion și Mihai — din București, la 
liști. Iată ce ne-au de- categoria 57 kg in timpul disputatei ■ lor întîlniri
clarat antrenorii și ar
bitrii internaționali I.
Staicu și V. Bați : Majoritatea me
ciurilor au corespuns, desfășurindu-se 
la un nivel tehnic superior întrece
rilor de campionat din anii prece- 
denți. Alături de consacrați, o serie 
de ..-bufanți în marile competiții 
a« dat satisfacție. Ne bucură faptul 
că toți componenții lotului olimpic, 
pe lingă că au cîștigat meciurile 
susținute, au dovedit o bună rezis
tență în concurs și au folosit o gamă 
largă de procedee tehnice. Au pre
dominat aruncările peste piept, re- 
bururile, centurile din față și din 
spate, aruncările peste șold etc.

Iată cîteva rezultate: La categoria 
52 kg — C Turturea (Or. București) 
cîștigă la puncte la D. Papagiladis 
(reg. Crișana). D. Pîrvulescu (Or. 
București) învinge la tuș pe I. Stoi- 
ciu (Or. București), G. Sabad (Or. 
Buc ) cîștigă prin descalificarea lui 
P. Teglaș (Maramureș) ; cat. 57 kg 
—M. Baciu (Or. Buc.) tuș la C. Roșu 
(Bacău), I. Baciu (Or. Buc.): învinge 
prin tuș pe N. Ștefan (Oltenia), I. 
Cernea (Or. Buc.) cîștigă prin des
calificarea lui N. Popescu (Banat). 
C. Corneanu (Galați) învingător la 
puncte în fața lui F. Moldovan (Cluj) ; 
cat. 63 kg. — M. Bolocan (Banat) 
învinge la tuș pe A. Somodi (Cluj), 
P. Popescu (Banat) învinge prin tuș 
pe N. Todea (Dobrogea) ; cat. 70 kg 
— V. Bularca (Brașov). învinge prin 
tuș pe FI. Stan (Ploiești),; l, Găbor 
(Or. Buc.) face tuș pe P. Cîrtog 
(Banat); cat. 78 kg. — FI. Ciocirlă 
(Or. Buc.) învinge la tuș pe V. Orza 
(Maramureș), 1. Țăranu (Or. Buc.) 
învinge la tuș pe I. Haiduc (Cluj), 
N. Baraitaru (Oltenia) face tuș pe

14 noi recorduri republi
cane realizafe de înotătorii 
Selecționatei școlare de no
tație a Bucureștiului în me
ciul cu C.D.K. Praga.

(Citiți cronica în pag. a 4-a)

Cei 204 motocicliști prezeriți la finalele Spartachiadei republicane în timpul solemnității de deschidere a im'ei ertlor '
Foto : P. Rotnoșan

Foto r T. Roibu

G. Galan (Suceava) ; cat. 87 kg — 
G. Popovici (Or. Buc.) învinge la 
tuș pe I. Ghibu {Hunedoara), I. Io- 
nescu (Banat) întrece la puncte pe 
N. Boșcenco (Dobrogea) ; cat. 97 kg.
— N. Martinescu (Or. Buc.) cîștigă 
la puncte la T. Boșcenco (Dobrogea), 
FI. Julea (Maramureș) face tuș pe 
G. Bălici (Hu:ivd i.ir.i) ; cat. grea
— N. Pavel (Orf. Buc.) termină la 
egalitate cu C. Bușoiu (Oltenia), T. 
Moșescu (Dobrogea) cîștigă prin des
calificarea lui I. Cuc (Maramureș), 
G. Mezinca (Banat) învinge la puncte 
pe M. Martinescu (Oltenia).

în încheiere remarcăm calitatea ar
bitrajelor și organizarea perfectă. în
trecerile continuă astăzi de la ora 
10 și după-amiază de la ora 17.

VASILE TOMA

este gata să primească balonul, in timp ce llumă (nr. 5) e gata să intervină. 
(Fază din meciul Cluj — lași 2—1)

Foto: T. Chioreanu
(Citiți în pag. a 2-a, cronica meciului)

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P. Romină

Au început finalele Spartachiadei republicane

întreceri pasionante la motociclism
• CEA MAI FRUMOASĂ COMPETIȚIE DIN ISTORIA SPORTULUI NOSTRU CU MOTOR O GH 
ION, GR. BERENI SI L. SABO - CEI MAI APLAUDAȚI DINTRE ÎNVINGĂTORI • REPREZENTA
TIVA ORAȘULUI BUCUREȘTI PE PRIMUL LOC ÎN CLASAMENTUL PE REGIUNI

Finalele Spartachiadei republicane Ia 
motociclism desfășurate ieri pe traseul 
situat în jurul stadionului „23 August" 
au constituit o adevărată sărbătoare a 
sportului nostru cu motor. Peste 200 
de concurenți din toate regiunile țării, 
mii de spectatori entuziaști care au ur
mărit — de la start la sosire — cu 
„sufletul la gură" dispute palpitante, 
surprize de proporții realizate în spe
cial de alergătorii din provincie — 
iată cîteva din „atu“-urile acestui mare 
concurs, care a obținut pe drept cu- 
vînt, din partea tuturor celor care 
au asistat la întreceri, calificativul 
„EXCELENT". Se poate spine — fără 
rezerve —- că această întrecere nu 
este egalată — ca importanță și am
ploare — de nici o altă competiție din 
istoria motociclismului nostru.

Deși duminică dimineață norii au 
fost în permanență... amenințători, 
uneori chiar, „probindu-ne" cu picături 
dese de ploaie intențiile lor... agre
sive, totuși un mare număr de iubi
tori ai sportului aia venit pe traseul 
finalelor Spartachiadei republicane. La 
ora 9, arbitrul principal al concursului 
— Gh. Didescu — i-a chemat pe toți 
alergătorii la festivitatea de deschidere. 
Tov. llie Năstase, vicepreședinte al

Luni 17 august 1964

F-R.M., i-a salulat pe participanți, urîn- 
du-le deplin succes în întreceri.

Primul start a fost acela de la clasa 
70 cmc — „Carpați44. Ne așteptam ca 
învingătorul campionatelor republicane 
de anul trecr.it (Florian Sărățeanu) să 
se impună și de această dată. Dar, 
spre surprinderea tuturor, după ce în 
primul tur a condus Ernest Brassai 
(Banat), primul loc a fost preluat de 
„minusculul*1 Vasile Babinschi din 
Cluj. Acest alergător, bine pregătit, 
s-a dovedit cel mai în formă concu
rent și a cîștigat de o manieră cate
gorică întrecerea cilindrelor mici. Re
marcabilă este și comportarea brașove
nilor N. Berloiiu și B. Manolescu. Iată 
clasamentul final al categoriei 70 cmc 
— „Carpați44 :

1. VASILE BABINSCHI (CLUJ) — 
campion al Spartachiadei republicane 
și campion al R.P.R. pe anul 1964 ;
2. N. Berloiu (Brașov) ; 3. B. Mano
lescu (Brașov) ; 4. E. Brassai (Ba
nat) ; 5. FI. Sărățeanu (Ploiești) ; 6. 
A. Ballo (Mureș-A. M.).

Traian Macarie n-a avut dificultăți 
la clasa 125 cmc. E| a condus de Ia 
început pînă Ia sfîrșit, punîndu-se 
doar problema distanței cu care îi va \ 
întrece pe ceilalți participanți. Trebuie, 
deci, să remarcăm excelenta pregătire 
a maestrului sportului Traian Macarie 
și seriozitatea cu care a privit această 
importantă competiție. Clasament final 
al clasei 125 cmc :

Concursul international de tir din Suedia

N. Bratu și echipa R.P. Romine 
pe primul loc la pistol precizie
VASTERAS 16 (prin telefon). — 

Concursul internațional din Suedia a 
luat sfirsit. La întreceri au participat 
trăgători din R. P. Romină, Suedia, Nor
vegia și Finlanda. Amploarea confruntă
rii este oglindită și de faptul că, de pildă, 
numai la proba de pistol precizie au 
participat 80 de concurenți. Dovedind 
o bună pregătire tehnică și multă stă- 
pinire de sine, trăgătorul romîn N. Bra- 
tu a reușit o performanță valoroasă. 
El a totalizat 556 puncte, CIFRA CARE 
CONSTITUIE NORMA OLIMPICA PE 
ANUL 1964. Un rezultat bun a înre

4 pagini 25 bani

1. TRAIAN MACARIE (orașul: 
BUCUREȘTI) — campion ai Sparta*. 
ch iadei republicane și campion al'. 
R.P.R. pe anul 1964 ; 2. L. Borheli* 
(Cluj) ; 3. I. Lăzărescu (Ploiești) ; 4. 
I1. Pintle (Maramureș) ; 5. C. Pescarui 
(Brașov) ; 6. 1. Atanasiu (Argeș).

Una dintre cele mai frumoase în* 
treceri ale zilei ne-a fost oferită de» 
disputa de la clasa 175 cmc. Dea
supra nivelului celorlalți concurenții 
s-a situat „trio“-ul Mihai Pop — loib 
Sas — Ion Lăzărescu. în fruntea plu
tonului s-a aflat în primul tur maestrul» 
sportului Mihai Pop. El a fost în» la 
obligat să cedeze conducerea impetuo
sului său adversar Ion Sas. Acesta —>

HRISTACHE NAUM 
ION DUMITRESCU

(Continuare in pag. a 2-a)

AGENDA FINALELOR Ș

LUNI 17 AUGUST

Luple clasice — Sala Dinamo >)
De la ora 10 : întreceri in ca- J 

drul turului II )
De la ora 17 s- întreceri pentru j 

tururile III și IV )

gistrat si T. Jeglinsclii. ECHIPA NOA
STRĂ DE PISTOL PRECIZIE A OCU
PAT PRIMUL LOC in acest important 
concurs internațional.

Rezultate: armă liberă calibru redus 
3x40 focuri: 1. Poignant (Suedia) 
1138 p; 2. Johanson (Suedia) 1IH pi 
3. T. Ciulu (R. P. Romînă) 1128 p... 
5. I. Olărescu (R. P. Romînă) H-t p. 
Pistol precizie: 1. N. Bratu (R.P. RKfiî- 
nă) 556 p- 2. Markanen (Finlanda) 
555 p; ...7. T. Jcglinschi (R. P. Ro
mină) 546 p... 10. G. Maghiar (R-. P. 
Romină) 543 p.

trecr.it


2?AIkTACI-II>
Intră în scenă și natația Reprezentativa de ftox 

a regiunii Argeș în semiiint
— In meci preliminar; Argeș — Banat 22-

Elegantul bazin Dinamo va fi gazda întrecerilor de înot și polo

Mîine, pe ..marea scenă a finalelor" 
își va face apariția și sportul natației 1 
înotătorii și jucătorii de polo se vor 
întrece în modernul bazin «lin parcul 
sportiv Dinamo, în timp ce săritorii de 
pe trambulină și turn își vor disputa 
întîietatea la „Tineretului".

Să ne ocupăm mai întîi de înotători 
și săritori, a căror întrecere contează 
și pentru titlurile de campioni ai țării.

La înot, prin darea în folosință a 
bazinnl.ii olimpic «Ie la Dinamo, fiecare 
probă se va desfășura cu opt finaliști, 
deci cu unul mai mult decît pînă acum. 
Lupta pentru calificare nu va fi însă 
c«i nimic mai ușoară, întruoît numărul 
conoirenților înscriși în serii este 
>:ia re, 
«tins 
multe 
sens 
ți 
ultimelor...

în probele masculine, figurile cen
trale au devenit tinerii Vladimir Mo
runi (Ia 400 m și 1500 m liber) și 
Vasile Costa (100 m și 200 m bras). 
Din lupta lor cu ceilalți protagoniști 
al finalelor — și în special cu Emil 
\oicu, Gavril Moraru (pentru primul) 
și eu Angliei Șoptereanu, Alexandru 
Schinaltzer, George Malarciuc (pentru 
Vasile Costa) — vor rezulta noi ame
liorări de recorduri pe care noi le-am 
dori cît mai aproape de un standard 
internațional. în celelalte probe, tit
lurile și locurile următoare vor fi dîrz 
disputate de Emil Voicu, Cornel Geor- 
fr-scu, Vasile Horvath, D. Demetriad, 
Mircea Căprărescu (la 100 m liber), 
Tiberiu Șerban, Mihai Potoceanu, Ale
xandru Bota (100 m și 200 m spate), 
Alexandru Popescu, Emil Voicu, Nico
lae Tal (100 m și 200 m fluture).

La probele feminine se desprind, 
anul acesta, rezultatele Cristinei Bala
ban la 400 m liber, 400 m mixt indi
vidual și 100 m spate. Ce va alege ea ? 
Regulamentul îi dă dreptul să partici- 
Icipe doar la două probe, fapt care o 
pune în fața unei serioase dileme :

CRAIOVA 16 (prin telefon). Sîm- 
bătă seară, publicul craiovean a ur
mărit cu mult interes întîlnirea pre
liminară pentru calificarea în semi
finalele turneului de box al Spar
tachiadei republicane. S-au întîlnit 
echipele reprezentative ale regiunilor 
Argeș și Banat. Dovedind o mai 
bună’ pregătire tehnică, boxerii arge
șeni au cîștigat întîlnirea cu scorul 
de 22—16, reușind astfel să se cali
fice pentru galele decisive de la 
București.

învingătorii 
special 
frumos 
rit în
Mihai 
puncte
Bucși a boxat excepțional. El s-a de
plasat ușor în ring, reușind să punc-

'i au dominat lupta în 
la categoriile mari. Cel mai 
meci al reuniunii l-am urmă- 
cadrul categoriei pană, unde 
Bucși (Banat) a învins la 
pe Gheorghe Badiu (Argeș).

înscriși în serii
iar pregătirea competitorilor a 

mi nivel mai ridicat Ia foarte 
«lin probe. Mărturie în acest 

ne stau recordurile republicane 
personale înregistrate cu prilejul 

„cronometre".
masculine,

teze în repetate rînduri ț. 
doi“-uri.

Iată 
această

Cat. muscă :
b.p. Ștefan Mihai (A) ; cocc 
Simion (A) b.p. llie Strec 
pană: Mihai Bucși (B) b.ț 
ghe Badiu (A) ; semiușoară 
ghe Manea (A) b.p. Petre 
(B) ; ușoară : llie Vișinei 
meci nul cu Petre Puiu (B 
mijlocie: I. Hodoșan (B) în' 
descalificare repr. I pe Gheoi 
rea (A) ; mijlocie mică : 
Maidan (A) cîștigă prin 
tarea adversarului — Franc 
mani (B) ; mijlocie: Gheorgl 
(A) învinge prin ab. repr 
Mircea Crăciun (B) ; semig 
colae Traian (A) învinge 
repr. III pe Traian Cîrcior; 
grea: Ion Ivan (A) b. prin 
repr. II pe Traian Stuparu (

rezultatele înregis- 
reuniune :

Ștefan Pope

Gimnaștii sînt gata de start VASILE POPOVIC1 si
ȘTEFĂNESCU — c

sînt de partea lui 
Măriuca Rotaru, iar 

(dacă va concura) 
nu va putea fi în-

400 m liber (unde se află Ia 2/10 de 
record) saiu 100 m spate ? Cea de a 
doua probă Ia care va concura va fi 
6igur 400 m mixt individual. Viu dis
putată va fi finala la 100 m fluture, 
unde Nicoleta Bărbulescu, Măriuca Ro
taru și Agneta Sterner se anunță pro
tagonistele probei. La 100 m liber, cele 
mai mari șanse 
Ingrid Ungur și 
la 400 m liber 
Cristina Balaban
trecută. în sfîrșit, la bras, Maria Klosz, 
Sanda Grinfescu și Marina Marin se 
anunță candidate la primele locuri.

La sărituri (masculin), un favorit la 
trambulină (Pantelimon Decuseară) și 
altul la platformă (Ion Canea), în timp 
ce la fete, Viorica Kelemen, Elena Ti
mar și Nora Miess vor obține notele 
cele mai bune.

La polo, dintre cele 5 formații par
ticipante la lunier.il final, reprezen
tativele 
A. M„ 
ultima 
ternică.

regiunilor Crișana, Cluj, Mureș 
Banat 
ni se

și a orașului București, 
pare a fi cea mai pu-

Așadar, începînd de mine și pînă 
sîmbătă, iubitorii gimnasticii se vor 
reîntllni cu favoriții lor. Nicicînd 
in istoria sportului nostru o întrecere 
de gimnastică nu a cunoscut o ase
menea amploare, nicicînd în jața 
aparatelor de concurs nu s-au ali
niat atiți concurenți și de o valoare 
atît de ridicată, tocmai din această 
cauză concursurile de gimnastică din 
cadrul finalelor Spartachiadei repu
blicane se bucură de 
res printre iubitorii 
constituie un adevărat 
al acestei săptămîni.

Este pentru prima oară cînd o în
trecere de gimnastică reunește repre
zentanți ai tuturor regiunilor patriei 
noastre și cînd un concurs se des
fășoară la toate categoriile de clasi
ficare, de la copii și pînă la maeștri. 
Micuțele Ecaterina Minculescu (Bucu
rești) și Alina Goreac ( Banat) vor 
concura alături de maestrele Sonia 
lovan sau Elena Leuștean-Popescu,

un mare inte- 
sportului; ele 
„cap de afiș"

Radu Branea din Cluj, care abia 
descifrează tainele măiestriei, va evo
lua în, concurs în compania campio
nului țării Anton Cadar, a lui Petre 
Miclăuș sau Gheorghe Condovici, 
Aceasta este una dintre atracțiile în
trecerilor de gimnastică.

In echipele regiunilor figurează 
multe nume consacrate in gimnas
tica noastră, sportivi și sportive cla
sați pe locuri fruntașe la competițiile 
interne sau internaționale. Maria 
Andrioaie (Bacău), Viorica Moglan 
(Brașov), Mioara Popescu (Bucu
rești ), Ana Moldoveana (Dobrogea). 
Nedelușa Rădulescu (Galați), Rodica 
Cheșa (Ploiești) sînt doar cîteva nume 
dintre cele care se impun in mod 
deosebit atenției.

Punctul de atracție îl constituie, 
desigur, întrecerea rezervată fruntași
lor gimnasticii noastre 
și maeștrii — care își 
— o dată cu titlurile de 
țării pe 1964 — și 
viduale) de campioni 
dei. Vor concura toți 
rilor olimpice și alți
tași: Sonia lovan, Elena Leuștean- 
Popescu, Elena Ceampelea, Cristina 
Doboșan, Emilia Liță, Atanasia lo- 
nescu și altele, Anton Cadar, 
Petre Miclăuș, Alexandru Silaghi, 
Gheorghe Condovici, Frederic Orendi, 
Gheorghe Stanciu, Gheorghe Tohă- 
neatui, Marcel Simion, Gheorghe 
Grigorescu.

170 DE HAETERO
ÎN ÎNTRECERE

pe 
ai

- maestrele 
vor disputa 
campioni ai 
cele (indi- 
Spartachia-

membrii lotu- 
gimnaști jrun-

Cei mai buni jucători de tenis 
de masă în întrecere

cu ceilalți sportivi frun-întpreună
tași și jucătoarele și jucătorii de te
nis de masă vor fi prezenți la startul 
finalelor. Intr-adevăr, publicul bucu- 
reștean va avea prilejul ca timp de 
patru zile (18, 19, 20 și 21 august) să 
urmărească în sala Institutului Poli
tehnic (str. Șt. Furtună) evoluția maes- 
trelor emerite ale sportului Maria A- 
lexandru și Ella Constantinescu, a 
maeștrilor sportului Dorin Giurgiucă, 
A. Reti, Radu Negulescu, Mircea Po
pescu, a Eleonorei Mihalca, I. Crejec, 
Virgil Sîndeanu etc. Intr-un cuvînt, va 
lua parte floarea tenisului de masă ro- 
mînesc.

Turnee echilibrate la baschet

Interesul competiției crește dacă ne 
gîndim că întrecerile se dispută pe e- 
chipe. Fiecare reprezentativă din cele 
17 este alcătuită din trei jucă
toare și tot atîția jucători. O partidă 
interregiuni va cuprinde un total de 
9 meciuri: trei de simplu bărbați, trei 
de simplu femei, un joc de dublu fe
mei, unul de dublu bărbați și unul de 
dublu mixt. Indiferent de scorul unei 
partide, se desfășoară toate cele 9 me
ciuri.

Cele 17 reprezentative regionale vor 
fi împărțite — prin tragere Ia sorți — 
în două serii: una de opt și cealaltă 
de nouă echipe. In fiecare grupă se 
va juca sistem turneu. Apoi, pentru 
stabilirea echipei cîștigătoare și a cla
samentului general, formația de pe lo
cul I în seria I se va întîlni cu echi
pa clasată pe locul I în seria a 11-a, 
reprezentativele de pe locul al II-lea 
din ambele grupe vor juca intre ele și 
așa mai departe.

Tntrecerile de haltere - «dr i 
de... populate : 170 de concur, 
tre care 119 finaliști ai Spar 
și 51 de halterofili invitați la 
campionatelor republicane i 
ceasta ramură de sport se vor 
titluri de campioni și ai Spar 
și ai țării). Este pentru pri 
cînd la o competiție de halte 
cipă un număr atît de mare 
tivi și pentru prima dată în i 
cestui sport cînd sînt reprezet 
te regiunile țării.

Din lista concurenților de: 
numele lui Fiți Balaș, Ion Pai 
zăr Baroga, Silviu Cazan, En 
(toți din orașul București), I< 
(Banat), Anton Zaharia și 
Marton (Cluj) etc., etc. Din r 
cestora, ca și a celorlalți spdi 
zenți la finale, se așteaptă co 
superioare, performanțe deosebit 
părerea mea — ne spunea St 
secretarul general al federației 
fere — finala poate contribui 
bunătățirea unor recorduri rep 
Așteptăm asemenea performai 
partea lui I. Panait, Fiți Bala 
In general, scontăm la toate c 
le recorduri personale și repu

Sala Recolta, unde vor aver 
trecerile, este gata pregătită 
a-și primi oaspeții și pentru < 
în cartea sa de onoare noi 
manțe.

Un pasionant dublu „duel“ București-Bar 
la finalele de handbal

Finalele Ia handbal vor aduce, timp 
de cinci zile, pe terenurile din parcul 
sportiv Dinamo, 10 reprezentative al
cătuite din cei mai buni jucători. In 
plus, la turneul masculin va lua parte 
— în afară de concurs — și lotul 
R.P.R., care va juca la sfîrșitul lunii 
în „Cupa Dunării" (la Budapesta) și 
care cuprinde, de asemenea, numeroși 
„mondiali" sau internaționali. Evoluția 
unor jucători ca maeștrii emeriți ai

Turneele finale de baschet se înscriu 
printre cele mai atractive competiții 
sportive ale săptămînii. întrecerile în
cep mîine pe terenul Știința din str. 
Vasile Pîrvan și reunesc la startul lor, 
cele mai puternice selecționate de re
giuni din țară.

Cu un deosebit interes este aștep
tată competiția formațiilor masculine. 
Din rîndul celor 5 finaliste se detașea
ză echipele orașului București și ’ ale 
regiunilor Cluj și Banat, care cuprind 
numeroși jucători internaționali. For
mația Capitalei va beneficia de apor
tul lui Novacek, Nedef, Albu, Spiridon, 
Cr. Popescu, Giurgiu și Niculescu, în 
echipa Clujului vor juca, printre alții, 
Demian, Cernea, Gubeș, Balint, Vizi, 
Bogdan și lonescu, iar ,,5-ul" Banalu
lui va avea la dispoziție pe Pușcașu, 
Viciu, lonescu, Hofman, Popovici, Wil- 
vert, Leonte și Chirluță. După cum se 
vede, vom putea urmări „la lucru" pe 
cei mai valorași reprezentanți ai bas
chetului nostru masculin. Cele trei se-

lecționate candidează, de altfel, cu cele 
mai mari șanse la locurile fruntașe. 
Nu este de neglijat însă și reprezen
tativa regiunii Brașov (alcătuită pe 
scheletul formației Steagul roșu), care 
este capabilă de o surpriză.

Pasionantă va fi și întrecerea echi
pelor feminine. Majoritatea pronosticu
rilor se îndreaptă spre selecționatele 
orașului București și regiunii Mureș- 
Autonomă Maghiară, care au la dis
poziție loturile cele mai omogene. In 
echipa Capitalei vor evolua, printre 
altele, Maria Voicu, Anca Demetrescu, 
Gabriela Vartepniuc, Constanța Pi- 
trop, Doina Lupan, Violeta Zăvădescu, 
Ecaterina Kerciov, iar în cea mureșa- 
nă Rodica Varga, Olga Pircan, Maria 
Fogarasi, Marta Tanko, Eva Demeter 
și Iudit Balasz. Cu mult interes sînt 
așteptate și jocurile selecționatei Do- 
brogea, care a reușit frumoasa perfor
manță de a elimina din competiție (în 
fază interzonală) puternica echipă a 
Brașovului.

Statuetele care vor fi acordate reprezentativelor de regiuni clasate pe primul 
loc la notație și handbal

sportului P. Ivăriescu, I. Mo 
FInat, M. Redl, Al. Costache I! 
vaci etc. (Sel. București), C. 
O. Nodea, I. lacob, sau maeșt: 
tului Gh. Gruia, V. Tale (lotul 
maestrul sportului 1. Popesc 
iești), D. Cristian, G. Stențț 
nat), Farcaș (Mureș-A.M.),. Mi 
Martini (Bacău) la băieți; Am 
Maria Constantinescu, lrina 
Elena Hedeșiu, Constanța Dun 
Aurora Leonte etc, (sel. Bu 
Maria Nicolae, Elena Doi 
(Ploiești), II. Konicek, M. I lude 
șov), Ana Nemet. Florica C 
Angela Moșu, Felicia Gheorgh 
nat), Rozalia Covrig, Iolandr 
(Mureș-A.M.) va contribui fără 
lă la valoarea tehnică ridicată 
tor finale. Și handbalistele și 1 
liștii noștri știu să demonstrez 
frumusețea acestui sport în c. 
ținem supremația in lume.

Cine studiază atent prograrr 
neelor finale ajunge la conch 
întrecerea se anunță destul de 
brată, prezentînd aht Ia băieți 
la fete multe puncte de atracție, 
mul rînd, finalele oferă un pa 
dublu „duel" București—Banat, 
foarte probabil să decidă soarta 
lui loc. Firește, nu ignorăm n 
vîntul pe care îl vor avea de s, 
prezentativele Ploiești (fete și 
Bacău (băieți), 
fete) și Brașov 
pentru o luptă 
ceea ce mărește 
te jocurile,

Mures-A.M. (b; 
(fete). Totul p! 
strinsă în clas 
interesul față c

lunier.il


3DICANA FOTBAL

In meci preliminar DINAMO BACĂU — STEAUA 4-1
(4-1)

A. S. ORAVITA — SLOBODA TI
TOVO (R.S.F.I.) 3—2 (0—0)

Cluj—lași 2-1 (0-0, 1-1) la fotbal
acul preliminar dintre selecționatele 
unilor Ciuj și Iași, disputat ieri pe 
lîonui Dinamo, a avut în prima ju- 
ate a reprizei I o desfășurare lentă, 
ele, purtate mai mult la mijlocul 
nului, nu atrăgeau atenția celor 
>ape 10.000 de spectatori. Iată însă 
in min. 27, Cîmpeanu, fundașul de 
gine al echipei regiunii Cluj se în- 
iptă decis spre poarta adversă. El 

atacat neregulamentar, în careu, 
V. Popescu și arbitrul indică pe- 
i. Adam își aranjează mingea și 
:ută lovitura exact. .. în brațele 
arului ieșean. Ratarea penaltiului a 
t darul să... însuflețească meciul 
ribunele. Jocul e acum animat. în 
. 42, Pop (Iași), bine lansat, șu- 
ă puternic și Moguț retine greu, 
ă ce cu un minut înainte „vizaviul" 
arului clujean se remarcase lămu- 

! o situație critică în urma unei lo
ri de colț executate de Ivansuc. 
>ă primele 45 de minute de joc, im- 
;ia generală era aceea că formația 
unii Cluj se dovedise superioară. Și 
ista, în special, datorită diferenței 
valoare dintre jucătorii celor două 
pe.
uperioritatea clujenilor avea să fie 
lai evidentă după pauză. în min. 50 
isuc ratează însă o mare ocazie, 
litînd mingea cu capul pe lingă 
a, într-o fază în care Constantines- 
nu mai putea să intervină. Cinci 
ute mai tîrziu, Neșu (care nu s-a 

de loc în postul de înaintaș 
trai) întîrzie o fracțiune de secundă 
roșește situația clară de gol pe care 
vea. Să notăm și faptul că în min. 
V. Alexandru trimite puternic cu 
ul și Constantinescu boxează balo- 
în corner. După ce trec prin mari 

iții (în min. 75 Țapu trimisese min-

întreceri pasionante la motociclism

Grigore Bereni (Banat) în timpul evoluției

re
de 

Fini-

( rmare din pag. 1)

turul II și pînă în final —- a 
it admirabil presiunii exercitate 
alți doi valoroși alergători. ~ 
a consemnat victoria tînărului și 

ntatului Ion Sas. Clasament final 
■lașei 175 cmc :

ION SAS (orașul BUCUREȘTI) 
campion al Spartachiadei republica
ți campion al R.P.R. pe anul 1964 ; 
Mihai Pop (orașul București) ; 3.

Lăzărescu (Ploiești) ; 4. G. Toth 
reș-A. M.) ; 5. T. Eremia (Argeș), 
veteranul" curselor de viteză pe 
uit, Ludovic Sabo, și-a asigurat în 
t an tricoul de campion datorită 
i evoluții deosebit de valoroase. La 

cane el a luat un start bun și nu 
ermis adversarilor săi să se apro- 
de poziția fruntașă pe care o deți- 
Felicitărilor călduroase ale publi- 

li adresate lui Sabo le adăugăm și 
ale noastre, menționînd că el este 
exemplu de conștiinciozitate în 

;ătire și seriozitate în concurs. Cla- 
ent final la clasa 250 cmc :

LUDOVIC SABO (orașul BUCU- 
TI) — campion al Spartachiadei 
iblicane și campion al R.P.R. pe 

1964 ; 2. O. Ștefani (Brașov) ; 
î. Terzea (Dobrogea) ; 4. A. Anto- 
u (Argeș).

întrecere care va rămîne mult 
> în amintirea spectatorilor a fost 
a de la 350 cmc. Maestrul sportu- 
Grigore Bereni a făcut o cursă 
aordinară, impresionînd prin stilai 
spectaculos și eficace, prin ardoa- 

cu care și-a apărat șansele. Și pen- 
a proba valoarea acestui minunat 

gător vom arăta că, în afara con- 
uților clasați pe locurile 2 și 3, el 
prins din urmă cu un tur sau mai 
le pe toți ceilalți participanți la 
stă probă ! în aceste condiții este 
te greu să mai remarcăm pe alt-

. . / S. Oravița a obținut
m bara transversală a propriei C torie internațională, 
porți), ieșenii au motiv de bucu- /
după o combinație la care a luat \ RAPID BUCUREȘTI

ȘIOR1 4—0

Ieri dimineață, pe

gea 
sale 
rie: .
parte întreaga linie de înaintare, Da- 
rtileț deschide scorul : l — 0 pentru 
Iași (în min. 78). Nu trec nici două 
minute și Adam egalează după o acțiu
ne personală (singura reușită în tot 
meciul I) : 1 — 1. După ce M. Szabo a 
trimis balonul pe lîngă poarta goală 
(min. 83), Adam ratează din nou pen
tru că a preferat să păstreze el ba
lonul în loc să-l trimită lui V. Alexan
dru, care se afla într-o poziție ideală.

Finalul reprizei secunde aparține ie
șenilor : Vornicu execută o lovitură li
beră de la 18 m în bară (min. 86), 
apoi Ogescu trage în Moguț (min. 88). 
Mai bine pregătiți din punct de vedere 
fizic, clujenii se mențin în atac și în 
prelungiri cînd V. Alexandru, de depar
te cel mai bun jucător al meciului, 
reușește să înscrie golul victoriei în 
min. 104. Emoțiile clujenilor nu iau 
sfîrșit însă decît în min. 120, după ce 
Danileț s-a încurcat în minge la o 
fază petrecută la cîțiva metri de poarta 
lui Moguț. Dacă egala, selecționata re
giunii Iași ar fi jucat în finale, întrucil 
era mai tînără decît cea a regiunii 
Cluj...

Arbitrul V. Dum/7rescu-București a 
condus corect formațiile :

REG. CLUJ: Moguț — Marca, Tr. 
Georgescu, Grăjdeanu, Clmpeanu — 
V. Alexandru, Suciu — Ivansuc, Neșu, 
Adam, M. Bretan (min. 63 M. Szabo).

REG. IAȘI : Constantinescu — V. 
Popescu, Țapu, Vornicu, Deleanu (min. 
105 Dragomirescu) — Humă, Ogescu 
— Cuperman (min. 105 Deleanu), Pop. 
Danileț, Milea.

MIRCEA TUDORAN LU-

voluntari din asociațiile avut loc în cadrul „Cupei

Tinava—Dukla Piaga (O—2) 
Bratislava — Banik Ostrava

și stadionul Dinamo, 
întrecerilor biletele se 

casele bazelor sportive

De la I. E. B. S.

(2-0)
(5-0)

3000 
fru-

C1ORANU și I. S1M1ON 
corespondenți Fond de piemii: 147.130 Iei

AȘA ARATA O VARIANTA CU 12 REZUL
TATE EXACTE

33, etapa din 16 august 1964

2

1

Concursul nr.

I. Spaitak
II. Slovnalt 

(0-4)
III. C.K.D. Praga—Jednota Trencin (3—1)
IV. Spartak Brno—Spartak Kladno (2—2) 
V. Tatran Preșov—V.S.S. Kosice "*

VI. J. Otrokovice—Slovan Teplice
VII. Tatabanya—Gyor (5—0)

VIII. Debrecen — Doiog (2—3)
IX. Pecs—Feiencvaros (1—1)
X. Diosgyor—Csepel (2—4)

XI. Egyetertes—Szallitok (3—2)
XII. Szekesîehervar—Salgotaijan (1—1)

la clasa 350 cmc
Foto: T. Chioreanu

pe... Grigore Bereni. Cla
ia clasa 350 «mc :

cineva decît 
sament final ____ ____ _

1. GRIGORE BERENI (BANAT) — ' 
campion al Spartachiadei republicane 
și campion al R.P.R. pe anul 1964 ; i
2. AL Șuier (orașul București) ; 3. T. 
Popa (orașul București) ; 4. A. Gotea 
(Cluj).' (

Gb. Ion și-a dovedit la 500 cmc din 
nou talentul și măiestria de alergător 
de viteză. Redutabilii săi adversari 
Vasile Sabo și Ludovic Sabo au I 
obligați să încline steagul în fața va
lorii incontestabile a cîștigătorulai. 
Clasament final al clasei 500 cmc :

1. GH. ION (ora-cl BUCUREȘTI) 
— campion al Spartachiadei republica
ne și campion al R.P R. pe anul 1964;
2. V. Sabo (Dinamo) 3. L. Sabo (Di
namo) ; 4. M. Dănescu (orașul Bucu
rești).

Deosebit de spectaculoasă, cursa ata
șelor a scos din nou în evidență buna 
pregătire a cuplului Mihai Dănesoa -f- 
AI. Șuier. Dominînd net proba ei și-au 
asigurat detașat primul loc. Clasament 
final al clasei 750 cmc ataș.

1. MIHAI DĂNECU + AL. ȘULER 
(orașul BUCUREȘTI) — campioni ai 
Spartachiadei republicane și campioni * 1 2 
ai R.P.R. pe anul 1964 ; 2. E. Keres- 
teș -|- P. P.xino

2
1
x
1
1
1
2
x
2
1

3. N. Grigore (Steaua) ; 4. A. Șelarii 
(Dinamo) ; 5. M. Rîndașu (Voința 
Ploiești) — același timp ; 6. Fr. Gera 
(Steaua) 41139:13; 7. L. Zanoni (Di
namo) ; 8. Gh. Radu (Olimpia) ; 9. C. 
Ciocan (Dinamo) ; 10. Gh.. Moldo
veanu (Voința Ploiești) — și alții în 
același timp; juniori cat. 1: 1. C.
GONȚEA (TORPEDO BRAȘOV) a 
parcurs 100 km în 2h 31:42; 2. Gh. Su
ciu (Torpedo Brașov) ; 3. Ștefan Su
ciu (Torpedo Brașov) — același timp; 
juniori cat. a II-a: 1. N.~ David ( lg. 
Mureș) a parcurs 60 km în lh 41:57.

C. GRUIA — coresp,

3. C. Buzică j- I. Gabor (Steaua) ; 
.V. Dragomir -j- C. Munteanu (Galați).

Clasamentul pe regiuni al întreceri
lor de motociclism din cadrul primei 
Spartacliiade republicane se prezintă

I. ORAȘUL BUCUREȘTI 17 p ; 2. 
Argeș 16 p; 3. Cluj 15 p; 4. Brașov 
14 p ; 5. Galați 13 p ; 6. Oltenia 
p; 7. Ploiești 11 p ; 8. Dobrogea 
p ; 9. Mureș-Aulonomă Maghiară 9 
10. Hunedoara 8 p ; 11. Iași 7 p ; 
Banat 6 p ; 13. Maramureș 5 p ; 
Crișana 4 p; 15. Bacău 3 p ; 16. 
ceava 2 p ; 17. București 1 p.

(orașul București) ; 
" ’ ; 4.

12
10
p ;
12.
14. 
Su-

ORAVIȚA, 16 (prin telefon). Tntîl- 
nind duminică după-amiază forma
ția iugoslavă Sloboda din Titovo, A. 

o meritată vic-

— C.F.R.
(2-0)

RO-

Giu-

frumos 
și Ja- 
portar, 
minut 

singur

Ieri dimineață, pe stadionul __
Iești din Capitală, peste 3 000 de 
spectatori au urmărit întîlnirea dintre 
Rapid București și C.F.R. Roșiori în
cheiată cu rezultatul de 4—0 (2—0) 
în favoarea rapidiștilor.

Jocul începe într-un ritm susținut. 
Urmărim chiar din primele minute cî- 
teva curse ale lui Năsturescu și Co- 
dreanu, terminate cu șuturi pe poartă, 
însă rămase fără rezultat. Cei care 
sînt în atac și construiesc în conti
nuare faze frumoase sînt tot rapidiș- 
tii. Dar golul, care plutea în aer, vine 
de-abia în min. 20 cînd, la un 
schimb de pase între Kraus 
maischi, ultimul trage pe sub 
deschizînd scorul: 1—0. Un 
mai tîrziu Năsturescu pornește 
cu mingea de la jumătatea terenului 
și ajuns în dreptul careului centrează 
punîndu-1 în poziție favorabilă pe 
Oblemenco care șutează în gol: 2—0 
pentru Rapid.

în repriza a doua, tot rapidiștii sînt 
acei care atacă și reușesc să majoreze 
scorul prin Țuțuianu (min. 48 și 83) : 
4—0.

Partida a fost de un bun nivel teh
nic și a plăcut spectatorilor, multe 
faze create de rapidiști fiind aplau
date de public. C.F.R. Roșiori a dat 
o replică bună, însă atacul a dat do
vadă de ineficacitate. A arbitrat bine 
N. Cătănoiu — București.

Biletele pentru toate competițiile 
sportive din cadrul Spartachiadei 
republicane se găsesc la casele din 
str. Ion Vidu, Pronosport, cal. Vic
toriei nr. 2

In zilele 
găsesc la 
respective.

Difuzorii 
sportive sînt invitați să-și ridice co
tele de bilete de la casa din str. 
Vasile Conta nr. 16.

ION COSMA (Dinamo) și (ill. NEAGOE (Steaua) 
învingători in finalele campionatelor republicane

) BRAȘOV 16 (prin telefon). Sîmbătă 
S și duminică s-au desfășurat pe șoselele 
) din apropierea Brașovului finalele cam- 
\ pionatelor republicane de contra-timp 
/ (individual) și fond. La startul acestor 
l întreceri au fost prezenți cei mai buni 
/ rutieri din țară. In prima zi —pe șo- 
< șeaua spre Sf. Gheorghe — s-au dis- 
f putat întrecerile la contra-timp. Ion 

•sari ( Cosnia — la seniori și Gh. Suciu — la 
fost \ juniori — au îmbrăcat pe merit tri- 
va- C courile de campioni ai țării, iar Ni- 

3 colae David a cîștigat primul loc în 
cadrul concursului republican pentru i juniorii de cat. a 11-a.

Duminică dimineața pe șoseaua Bra
șov — Sibiu a avut loc finala cam
pionatului republican de fond. întrece
rea seniorilor a marcat un ritm susți
nut doar la întoarcere, după aproxi
mativ 100 km, cînd plutonul a început 
să ruleze cu mai multă convingere. La 
trecerea prin comunele Oltețu și Dridif 
am notat 
lergători 
Șelaru și 
detașeze 
avans de 
lui. Toți acești 5 aiergători s-au prezen
tat la sprintul final pe care l-a cîștigat 
Gh. Neagoe (Steaua). El a devenit ast
fel campion de fond al țării. Acest aler
gător repeta performanta realizată in 
anul 1963. Disputa juniorilor de cat. î 
s-a rezumat la lupta în... familie a ci
cliștilor de la Torpedo Brașov (antre
nor Martie Ștefănescu) care au sosit 
cu 4 minute avans față de grupul al 
doilea și cu mai bine de 7 minute 
înaintea plutonului, lată acum rezulta
tele înregistrate în cele două finale de 
campionat republican :

Contra-timp individual: 1. ION
COSMA (DINAMO) a parcurs 40 km 
în 57:40; 2. Em. Rusu (Dinamo) 57:53;

formarea unui grup de 5 a- 
(Neagoe, Calcișcă, Grigore, 
Rîndașu) care a reușit să se 
și la Șercaia să aibă un 
2:30 asupra grosului plutonu-

RAP1D: Urziceanu Mihalache, 
Motroc, Langa, Macri — Dinu, 
maischi — Năsturescu, Kraus 
nech), Oblemenco (Țuțuianu), 
dreanu.

C.F.R. ROȘIORI : Lăzărescu — 
tică, Picu, Adam, Marinescu — 
giam, Petrescu - 
Chiru, Leahevici.

Ja- 
(Be- 
Co-

Pin-
Bo-

Copil III, Bolovan,

A. PEAGU

ȘTIINȚA CRAIOVA - DINAMO PI
TEȘTI 1—3 (1-1)

CRAIOVA, 16 (prin telefon). Me
ciul a început cu acțiuni periculoase 
la poarta echipei piteștene și cu ocazii 
de gol ratate de Anton sau Onea. In 
min. 5 Lovin (Știința) primește o 
minge la mijlocul terenului, face o 
cursă de unul singur, trece de Stoe- 
nescu și de la 16 m trage pe sub Ni- 
culescu, ieșit în întîmpinare: 1—0
pentru Știința. Numai lipsa de con
centrare în atac a craiovenilor face 
ca scorul să nu se mărească în favoa
rea lor. Ei ratează goluri gata făcute. 
Totodată, trebuie spus că portarul pi- 
teștean Niculescu a apărat, în această 
perioadă, tot ce i s-a tras. Minutul 12 
aduce egalarea: Naghi (Dinamo), a- 
tent, reia balonul cu capul în plasă, 
la o centrare de pe dreapta.

Repriza a doua este mai puțin di
namică. Și acum localnicii ratează 
mari ocazii. încet, încet, piteștenii pun 
stăpînire pe mijlocul terenului și 
construiesc atacuri după atacuri. Două 
din ele sînt fructificate: în min. 72 
de Naghi (care a șutat din voie, rea- 
lizînd un gol de toată frumusețea) și 
în min. 73 de Dobrin (care, atent, a 
urmărit o minge trimisă înapoi de 
apărătorii craioveni).

Oaspeții au meritat victoria dato
rită plusului de maturitate în joc și 
acțiunilor mai hotărîte în atac.
ROMICA ȘULȚ și ȘTEFAN GURGUI

corespondenți

MINERUL DEVA — MINERUL 
PENI 5—0 (2—0)

DEVA, 16 (prin telefon). Peste 
de spectatori au urmărit un joc
mos în care echipa gazdă a avut în 
permanență inițiativa și a obținut o 
victorie meritată. Au înscris: Delios 
(min. 13 și 55), Belea (min. 57), 
Popescu (min. 74) si Tănase (min. 
75).

Meciul a 
Eliberării”.

Gh. Neagoe (Steaua) —în prim plan în fotografie — a cîștigat și in acest 
an campionatul republican de fond

3. Ion Ardeleanu (Steaua) 58:07; 4. 
M. Rîndașu (Voința Ploiești) 58:43; 5. 
L. Zanoni (Dinamo) 59:02; 6. Fr. Gera 
(Steaua) 59:27 ; 7. Gh. Moldoveanu 
(Voința Ploiești) 59:47 ; 9. Gh. Bădără 
(Dinamo) 59:55; 10. N. Ciumete (Di
namo) lh00;09; juniori cat. 1: 1. GH. 
SUCIU----------------------------
curs 30 
limpia) 
Brașov) 
Nicolae
15 km în 23:31.

Fond-seniori: 1. GH. NEAGOE
(STEAUA) a parcurs 180 km in 
4h 37:31 ; 2. Gh. Calcișcă (Dinamo);

(TORPEDO BRAȘOV) a par- 
km în 45:18; 2. 1. Ghitea (O- 
45:37; 3. Șt. Suciu (Torpedo 
46:15; juniori cat. a Il-a: 1. 
David (Tg. Mureș) a parcurs

(prin telefon). Specta- 
pe stadion, au asistat 
faze interesante, încne- 

băcăoanilor. Pentru

BACĂU, 16 
torii, prezenți 
la un îneci cu 
iat cu victoria 
gazde au înscris Publik (2), Unguroiu 
și Drăgoi, iar pentru oaspeți Pavlovicî 
din lovitură de la 11 țjt.

DINAMO: Ghiță (Bucur) — Gros 
(Olteahu), Lazăr, Panait, Cincu — 
Pașcanii, Nedeku — Drăgoi, Ungu
roiu (Mcder), Gram, Publik.

STEAUA : Eremia — M. Georges
cu, Cojocaru, Măndoin, Negrea — Cri- 
șan, Pavlovici — Pasau (Popa), Ma
rinescu, Raksi, Moldoveanu.

GH. DALBAN, coresp.

PETROLUL PLOIEȘTI — PROGRE
SUL BUCUREȘTI 2—1 (1-1)

PLOIEȘTI, 16 (prin telefon). Cu 
două săptămîni înainte de începerea 
campionatului categoriei A, echipele / 
Petrolul și Progresul și-au verificat 
forțele într-un joc amical. A fost un 
meci frumos care a plăcut publicului 
spectator și care a luat sfîrșit cu vic
toria la limită a formației gazdă: 
2 — 1 (1 — 1). Scorul a fost deschis în 
min. 36 de bucureșteni, care au în
scris prin Constantinescu. După nu
mai 4 minute Dridea I a adus ega- 
larea, transformînd o lovitură de la 
11 m, iar punctul victorios a fost mar
cat în min. 69 de Badea.

Victoria ploieștenilor se 
jocului mai bun practicat 
a doua.

datorește 
în repriza

f
ION ION și M. POPESCU, coresp.

Pronosport



SELECȚIONATA ȘCOLARA 
A ÎNTRECUT LA SCOR

14 noi recorduri republicane realizate
Frumosul bazin din incinta parcu

lui sportiv Dinamo a găzduit, sîmbătă 
și duminică, întîlnirea de natație (înot 
și polo) dintre reprezentativa școlară 
a orașului București și formația C.K.D. 
Praga. Net superiori, sportivi* bucu- 
reșteni au obținut victoria cu cate
goricul scor de 148 p — 90 p (mas
culin : 76—44 ; feminin :. 62—40 ;
10:—6 la polo).

în formă bună, înotătorii și înotă
toarele au cîștigat, cu o singură excep
ție (100 m liber feminin), toate pro
bele, adunînd la sfîrșit o recoltă bo
gată de recorduri republicane : 14 în 
total (10 în prima zi și 4 în cea de a 
doua).

Seria acestor recorduri a fost des
chisă de înotătoarea Cristina Balaban 
care, parcurgînd distanta de 100 m 
spate în timpul de 1:13-6, a corectat 
cu 1»2 sec. vechiul record de senioare 
§i junioare cat, I care-i aparținea.

Tot în prima zi de concurs a căzut 
și recordul clasicei probe de 400 m 
liber masculin ; noul deținător este ju
niorul Vladimir Moraru, iar noul 
cord este 4:41,3, timp superior cu 1,7 
sec. vechiului record de seniori, 
ținut de Emil Voicu și cu 3,7 sec. ve
chiului record de juniori care îi apar
ținea tot lui Moraru. V'- Moraru îm
preună eu Voicu, Demetriad și Cornel 
Georgescm și-a adus contribuția și la 
realizarea recordului (3:59,3) înregis
trat în ștafeta de 4X100 m liber, re
cord care-| depășește pe cel anterior 
cu 1,1 sec.

Pornind primul în ștafetă, Emil 
Voicu a fost cronometrat în 58,6 sec., 
timp superior cu 1/10 de secundă ve
chiului record care-i aparținea tot lui 
Voicu.

Anghel Șoptereanu și-a depășit pro
priile recorduri de juniori cat. a II-a 
atît la 100 m cît și la 200 m bras. La 
100 m bras, probă desfășurată în pri
ma zi el a fost cronometrat în 1:14,1 
(v.r. 1:15,7). iar la 200 m el a fost 
creditat ©u 2:43,3 (v.r. 2:44,4).

Agneta Sterner a mai smuls o zecime 
ide secundă recordului (de junioare 
cat. I și a II-a) realizat săptămîna 
trecută la Tg. Mureș în proba 100 
fluture, obținînd 
1:17,8.

Iată 
fluture 
1:15,6 
copii 
St. Vizitiu, VI. Belea, C. Bădiță) 
5:10,3 ; 4X100 m mixt fetițe cat. I : 
București A (Ruxandra Spandonide, 
Crăița Lupu, Cristina Stănescu, Vio-

acum timpul

re-

de-

m 
de

m

rica Petcu) 
cat. I : VI.

DE NATAȚIE 
(148-90) PE 

de înotătorii noștri in 
5:41.8; 200 m spate copii
Belea 2:47.5 (v.r. 2:49.9).

A BUCUREȘTIULUI
C.K.D. PRAGA

cele două zile de concurs

REZULTATE

Ziua I — MASCULIN : 100 m spate: 
1. T. Șerban (B) 1:09,5; 2. V. Chrastny 
(P) 1:11,8; 3. VI. Srb (P) 1:12,4; 
4. C. Lungu (B) 1:14,0; 100 m bras: 
1. A. Șoptereanu (B) 1:14,1 — nou 
record de Junior, cat. a II-a (v.r. 
1:15,7); 2. P. Pejsa (P) 1:16,8; 3. 
T. Brix (P) 1:17,6; 4. G. Malarciuc 
(B) 1:18,0; 1OO m fluture: 1. E.
Voicu (B) 1:01,3 ; 2. C. Georgescu (B)

"'•:W

Premiere la 100 m spate:
Cristina Balaban — 1:13,6, 

republican

pe locul 1 
nou record

1:11,5; 4.

Simbătă și duminică, pe poligonul Tunari

Noi recorduri republicane
N. Rotaru a îndeplinit norma olimpică

recorduri : 100 
I : Vladimir Belea

și celelalte 
copii cat.
(v.r. 1:16,0), 4X100 m mixt 

cat. I : București B (A. Marin, 
Vizitiu, VI. Belea, C.

1:08,0 ; 3. I. Neuman (P)
I. Rehak (P) 1:16,8; 5. VI. Belea (B) 
1:15,6 — nou record de copii cat. I 
(v.r. 1:16,0) ; 400 m liber: 1. VI. Mo- 
raru (B) 4:41,3 — nou record de se
niori și juniori (v.r. 4:43,0 la seniori 
și 4:45,0 la juniori) ; 2. Z. Chraslny 
(P) 4:52,5; 3. M. Căprărescu (B)
4:53,1; 4. Z. Kola (P) 5:26,9; 400 m 
mixt: 1. D. Naghi (B) 5:35,0; 2.
Const. Georgescu (B) 5:42,6; 3. Pavel 
Straka (P) 5:51,2 ; 4. R. Hana (P) 
5:58,3; 4X100 m mixt: 1. București 
(Șerban, Șoptereanu, Aoleu, Demetriad) 
4:27,2 ; 2. C.K.D. Praga (Srb, Pejsa, 
VI. Chrastny și Z. Chrastny) 4:50.0 ; 
... 4. București B (A. Marin, St. Vizi
tiu, VI. Belea, C. Bădiță) 5:10,3 -— 
nou record de copii. FEMININ : 100 
m liber: I. Barbara Esterakova (P) 
1:10,2; 2. Maria Polakova (P) 1:10,2;

Talpa» (B) 1:11,3 ; 4. Cris- 
(B) 1:11,7 ; 100 m spate : 
Balaban (B) 1:13,6 — nou

record de senioare și junioare cat. I 
(v.r. 1:14,8) ; * ~ '
1:20,0;
1:20,5 ; 
1;23,9;
(B) 1:24,7 ; 2. Ireva Markovikova 
1:31,9; 3. Marina Marin (B) 1:28,0; 
100 m fluture; 1. Măriuca Rotarn (B) 
1:15,9; 2. Agneta Sterner (B) 1:17,8
— nou record de junioare cat. I și II;
3. Eva Strakova (P) 1:20,7 ; 4. Eliska 
Mraskova (P) 1:27,5; 4X100 m mixt: 
1. București (Balaban, Clos, Rotam, 
Ursa) 5:13,4; 2. C.K.D. Praga (Kul
hankova, Esterakova, Strakova, Pola
kova) 5:28,0 ; 3. București B (Ruxau- 
dra Spandonide, Crăița Lupu, Cristina 
Stănescu, Viorica ~ 
record de fetițe.

Ziua a II-a — MASCULIN : 100 
liber: 1. C. Georgescu (B) 59,7 ; 
D. Demetriad (B) 1:00,5 ; 3.
Chrastny (P) 1:02,2; 4. I. Rehak (P) 
1:04,6; 200 ~ -
(B) 2:43,3 
cat. a II-a
(P) 2:51,4;
4. R. Hana
1. T. Șerban r, vi.
Chrastny (P) 2:35,7 ; 3. VI. Srb (P) 
2:37.0; 4. C. Lungu (B) 2:39,9; 4X100 
rn liber: 1, București (Voicu, VI. Mo- 
raru, Demetriad, C. Georgescu) 3:59,3
— nou record de seniori (v.r. 4:00,4);
2. C.K.D. Praga 4:23,2; FEMININ : 
400 rn liber : 1. C. Balaban (B) 5:16,4; 
2. M. Rotaru (B) 5:29,5 ; 3. M. Pola
kova (P) 5:32.2 ; 4. B. Esterakova (P) 
5:50,5; 200 m bras: 1. M. Clos (B) 
3:05,0 ; 2. I. Marcovikova (P) 3:15,3 ; 
400 m mixt: 1. A. Trohani (B) 6:22,0;
2. V. Novakova (P) 6:47,3; 3. I. Fel- 
grova (P) 6:50,9; 4X100 m liber: 1. 
București (M. Rotaru. Talpan, C. Ursu, 
Balaban) 4:44,2 ; 2. C.K.D. ~
4:47,4.

La sfîrșitul fiecărei zile de 
s-au disputat cele două jocuri 
dintre reprezentativa școlară a 
București și C.K.D. Praga. Ambele me
ciuri s-au terminat cu victoria sporti
vilor noștri, care în prima zi au cîști- 
gat ou scorul de 10—4, iar în cea de 
a doua cu 5—4.

2. Anca Trohani 
Marie Kulhankova 

Dagmar Korbelova 
100 m bras : 1. Maria

3.
4.

(B)
(P)
(P) 

Clos
(P)

Petcu) 5:43.8 — nou

m
2. 
Z.

m bras : 1. A. Șoptereanu 
— nou record de juniori 
(v.r. 2:44,4) ; 2. P. Pejsa 
3. G. Malarciuc (B) 2:52,6; 
(P) 2:56,9 ; 200 m spate : 

(B) 2:32,0; 2. VI.

Sîmbătă și duminică au continuat pe 
poligonul Tunari întrecerile din „Cupa 
23 August". Paralel s-a disputat și fi
nala „Cupei Federației Romine de Tir 
la armă sport", la care au participat 
trăgători din 12 regiunL

In ambele competiții s-au obținut re
zultate valoroase. în cadrul „Cupei 
23 August" trebuie subliniate, în pri
mul rînd, rezultatele maestrului spor
tului Nicolae Rotam (Steaua) care a 
tras 1147 p. la 3X40 f. armă liberă 
calibru mic — cu 2 p peste norma 
olimpică pe anul 1964 — și 372 p la 
poziția în picioare. Promițătoare sînt, 
de asemenea, cifrele realizaie de maes
trul sportului Traian Cogut (C.S.M.S. 
Iași), care a tras 396 p la poziția 
culcat și 1134 pe trei poziții. Au mai 
ieșit în evidență rezultatele lui Marin 
Ferecatu (Dinamo) la poziția culcat 
cu 395 p, Ana Goreti (Olimpia), Ște
fan Caban (Dinamo) la poziția în ge
nunchi cu 381 p și Al. Lazăr (Știința) 
la poziția în picioare cu 360 p. Proba 
junioarelor a fost cîștigată de Adela 
Ranghelovici (Știința) cu 791 p.

în ceea ce privește „Cupa F.R.T.", 
trebuie remarcat numărul mare de re-

corduri individuale R.P.R. corectate 
Au depășit cîte două recorduri: Al. Pa 
vel (oraș București) 271 p, la 30 f cui 
cat juniori și 735 p la 3 X 30 f juniori 
Mariana Arimia (reg. Brașov) cu 250 | 
la 30 f genunchi și 716 p la 3X30 
junioare, iar cîte unul i Ecaterina La 
rion (reg. Suceava) 271 p la 30 f cui 
cat senioare, Maria Predescu (reg. Plo 
iești) 210 p la 30 f picioare senioare ș 
L. Szatmari (reg. Banat) 229 p la 3< 
f picioare juniori.

Trofeul pus în joc de F.R. Tir a re 
venit la mare luptă (situația s-a clari 
ficat abia după ultimele focuri) repre 
zentativei regiunii Brașov (antrenor M 
Cristea) cu 3504 p, urmată în clasa 
ment de reg. Banat cu 3498 p, ora: 
București cu 3373 p și regiunile Clu 
3271 p,’ Ploiești 3212 p.

întrecerile din cadrul „Cupei 23 Au 
gust" continuă astăzi pe poligonu 
Tunari cu probele de armă liberă caii 
bru mare 3 X 40 f, armă liberă calibn 
redus 3 X 30 
pistol sport 
orele 9.

f senioare și juniori j
60 f, începînd de 1:

PAUL GORETI

De pe terenurile de tenis
KATTOWICE

/

Praga

concurs 
de polo 
orașului

G. NICOLAESCU 
D. STANCLiLESCU

în sferturile de finală ale probei de 
dublu mixt din cadrul campionatelor 
internaționale de 
R. P. Polone de 
chea Namian
(R. P. Ungară) a învins cu scorul de 
6—1; 8—6 pe Lerhova, Neczsas 
(R.S.C.). Staud și Cook (Anglia) au 
întrecut cu 8—6; 6—3 pe Makulskaia 
(R.P.P.), Dron (R.P.R.). Rezultate 
din sferturile de finală ale probei de 
simplu masculin: Gulyas (R.P.U.) 

— Orlikowski (R.P.P.) 6—3; 6—2;
4—6; 6—3; Bilanovicz (R.P.P.) — 
Svoboda (R.S.C.) 6-3; 6-3; 6-2; 
Gasiorek (R.P.P.) — Siskai (R.P.U.) 
6—3; 6—3; 3—6; 6—0; Skonecki 
(R.P.P.) — Novac (R.S.C.) 6-8;
6—0; 0—6; 6—4;. 7—5.

La simplu masculin (semifinale) 
Gasiorek (R.P.P.) a dispus cu 6—0; 
6—1; 6—4 de Skonecki (R.P.P.), iar

tenis de cîmp ale 
la Kattowice, pere- 
(R.P.R.), Gulyas

Gulyas (R.P.U.) l-a eliminat cu 6-1 
7—5; 9—7 pe Rautenberg (R.D.G.) 
în semifinalele probei de dublu fe 
mei
(R.PP.) au învins cu 3—6;
6—2 pe Vahley (R.D.G.), 1

Makowska și Jedrzejowsk;
~ 6—2 

Na'*»!?
(R.P.R.). în proba de dublu mixt pe 
recitea Winkler (Austria), Slizel 
(R.S.C.) a dispus cu 6—2; 3—6; 6—1 
de Namian (R.P.R.) — C
(R.P.U.).

MOSCOVA

Gulya:

în finala probei de simplu 
lin din cadrul campionatelor 
ționale de tenis de cîmp de 
cova s-au calificat jucătorii iugoslav 
Bora Jovanovici și Nicola Pilici. Jo 
vanovici l-a învins cu 6—2; 6—3 
2—6; 6—1 pe Thomas Le jus, iar Pi 
lici l-a întrecut cu 6—2; 6—3; 7—1 
pe Metreveli (U.R.S.S.).

mașcu 
interna 
la Mos

3. Gabriela 
tina Urau 
1. Cristina

CU

Progresul București, pentru a șasea oară 
campioană de juniori la polo

Turneul final al campionatului repu- 
publican de polo pentru juniori s-a în
cheiat duminică, la ștrandul Tineretu
lui. cu victoria echipei Progresul Bucu
rești. care și-a înscris astfel din nou 
numele în fruntea ierarhiei tinerelor 
formații din țara noastră. Poliștii de 
la Progresul au reușit ca, atit în eta
pele preliminare cît și în turneul final 
al campionatului, să nu piardă nici o 
partidă, performanță care ilustrează 
buna lor pregătire tehnică, tactică și 
fizică. De altfel, buna comportare a 
juniorilor de la Progresul (antrenor 
Teodor Angetescu) a devenit tradițio
nală: în ultimii nouă ani ei au cucerit 
titlul de campioni de șase ori (de trei 
ori consecutiv), iar la două ediții s-au 
clasat pe locul secund. In plus tnai 
amintim că din rîndul jucătorilor de 
ia Progresul s-au ridicat în decursul 
anilor elemente utile lotului republican 
sau echipelor de categorie A. Actual
mente. din lotul care a cucerit titlul 
pe anul 1964 (Radu Bogdan, Ion 
Berindeî. Cornel Cismaru, Mihai Po
pescu. Dan Lăzărescu, Sorin Butoi, 
Gh. Pumnea, Șerban Barbu, Alex. Mun- 
leanu, Vladimir Chiriazi, Dragoș Raco- 
veanu, Petre Grozuță) Bogdan, Raco- 
veanu și Lăzărescu fac parte din echi
pa de juniori a Romlniei.

Revenind la turneu! final, trebuie să 
subliniem că el a avut o desfășurare 
foarte echilibrată, mai ales în lupta 
pentru primele trei locuri. Progresul 
și S.S.E. nr. 2, principale favorite ale 
campionatului, au avut în formația 
S.S.E. nr 1 un adversar neașteptat de 
puternic. Simbătă, de pildă, S.S.E. nr. 1 
a fost la un pas de victorie în fața 
actualilor campioni și doar pripeala ca
racteristică lipsei de experiență a îm
piedicat pe juniorii de la S.S.E. nr. I 
să concretizeze avantajul superiorității 
numerice avut în primele 10 minute.

precum și o lovitură de la 4 tn. Foarte 
disputat a fost și meciul dintre S.S.E. 
nr. 2 și S.S.E. nr. 1 care a încheiat 
duminică ediția 1964 a campionatului 
republican de juniori.

lată acum rezultatele înregistrate în 
ultimele două zile: Progresul — S.S.E. 
nr. 1 1—0; S.S.E. nr. 2 — l.C. Arad 
3—0; Știința Cluj — l.C. Arad 6—2; 
Progresul — Voința Cluj 5—0; S.S.E. 
nr. 2 — S.S.E. nr. 1 2—2.

Clasamentul final

1

ATLETISM
8,31 m LA LUNGIME

PRILEJUL unui concurs i 
desfășurat

1. Progresul Buc.
S.S.E. nr. 2 Buc.

S.S.E. nr. 1 
Știința Cluj 
Voința Cluj 
l.C. Arad

2.
3.
4.
5.
6.

Buc.

5
5
5
5
5
5
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inter
național de atletism desfășurat la 
Kingston (Jamaica) atletul Ralph Bos
ton (S.U.A.) a egalat recordul mondial 
în proba de săritură în lungime, reali- 
zînd 8,31 m. Recordul mondial este 
deținut de atletul sovietic Ter Ovane- 
zian. Un rezultat surpriză a fost în
registrat în proba de 880 yarzi, cîști
gată de Groth (S.U.A.) în 1:46,4, îna
intea jamaicanului George Kerr.

10 SECUNDE PE 100 m
LA CARACAS (Venezuela) sprinte

rul Horacio Esteves a egalat recordul 
lumii in proba de 1C0 m plat, fiind 
cronometrat în 10,0. Primul atlet din 
lume care a parcurs această distanță 
în 10 sec. a fost Armin Harry (R.F.G.). 
De asemenea, canadianul Harry Jerome 
a obținut la rîndul său aceeași excep
țională performanță pe „sută".

LA WHITE CITY din Londra a luat 
sfîrșit meciul internațional de atletism : 
Anglia — R. P. Polonă. La masculin 
scorul a fost egal : 106—106 puncte, 
în întîlnirea feminină victoria a reve-

nit oaspetelor cu scorul de 60—57 
puncte. Rezultate înregistrate în ulti
ma zi de concurs: masculin: 110 m 
garduri Parker (A) 14.4; 400 m
Brightwell (A) 46.2; 3 000 m obstacole 
Herriot (A) 8:38,0; ciocan Cieply 
(RPP) 65,15 m; 100 m Maniak (RPP) 
10,8; greutate Komar (RPP) 19,28 m; 
lungime Davies (A) 7,93 m ; înălțime 
Czernik (RPP). 2,09 tn ; 800 m Carter 
(A) 1:48,4; 5000 m Bogusziewicz
(RPP) 13:51,0; 400 m garduri Cooper 
(A) 50,6; suliță -Nichiciuk 77,75 tn; 
200 m Batideski (RPP) 21,3; 10000 m 
Sullivan (A) 29:11,0; feminin: 100 m 
Gorecka (RPP) 11,9; greutate Kiewelen 
(RPP) 14,79 m f 200 m Gorecka 
(RPP) 24,2; 800 m Smith (A) 2:06,1 ; 
80 m garduri Price (A) 10,8; disc 
Rykowska 
Krawcewicz

(RPP) 50,24 m;
(RPP) 45,74 m.

HALTERE
zi a campionatelor de hal-

suliță

Echipa Progresul București, campioană republicană ia juniori
Foto: T. Reibu

punct fix au fost dominate de echipei 
R. D. Germane (feminin) și R. S. Ce 
hoslovace (masculin). în clasamentelt 
generale individuale ale catnpionalelo 
titlurile de campioni mondiali absoluț 
au revenit sportivilor Tee Taylo 
(S.U.A.) la feminin și Dick Fortenberrț 
(S.U.A.) la masculin.

FOTBAL
AU CONTINUAT meciurile din ca 

drul campionatului unional de fotbal 
Liderul clasamentului, Torpedo Mosco 
va, a învins cu scorul de 1—0 pe TSKA 
Alte rezultate: Zenith Leningrad' - 
Kairat Alina Ata 1—0; Dinamo Minsl 
— Nefteanik Baku 0—2: Sinnik faros 
lav — SKA Rostov pe Don 1 — 1 ; Ari 
pile Sovietelor Kuibîșev — Moldov; 
Chișinău 3—1 ; Volga Gorki — Șahtio 
Donețk 0—1.

SEZONUL oficial de fotbal s-a re 
deschis în Anglia cu desfășurarea Ira 
diționalului meci amical : F. C. Liver 
pool — West Ham United. Jocul, can 
a fost urmărit de peste 38000 d' 
spectatori, s-a încheiat cu un rezultat d 
egalitate : 2—2.

HOCHEI PE GHEAȚA
DUPĂ CUM s-a mai anunțat, cam 

pionatul mondial de hochei pe gheaț: 
din 1965 va avea loc în organizare; 
federației de specialitate din Finlanda 
La campionat participă 16 echipe. Jocu 
rile pentru clasa „A" vor avea loc ti 
orașul Tampere situat la 200 km d 
Helsinki, fntîlnirile pentru clasa „B 
se vor desfășura tn orașele Turku 
Rauma și Pori. In clasa „A“ vor juc; 
echipele U.R.S.S., Canadei, R. S. Ceho

In prima 
tere ale Japoniei, care au loc în orașul 
Amori, au fost realizate o serie de per
formanțe valoroase. La cat. pană Yos- 
hinoru Mikaye a stabilit un nou record 
mondial la stilul „smuls" cu o perfor
manță de 122,500 kg. De asemenea, el 
a corectat recordul lumii la cele trei 
stiluri obținind 387,500 kg. Un nou re
cord al lumii a stabilit și Hirushi Fu
kuda (cat. pană). El a „împins" 126 
kg (v. r. era de 125,500 kg și apat ținea 
maghiarului Foeldi).

PARAȘUTISM SPORTIV
CU PRILEJUL unui concurs de para

șutism sportiv “desfășurat în apropiere 
de Moscova sportivele sovietice au sta- sfovace? R?DrGermrnr Suedki^Fin 
bilit un nou record mondial la săritura - - - - - - - -
combinată de la 1 500 m cu aterizare la 
punct fix. Lansîndu-se în grup de la a- 
ceastă altitudine ele au obținut o medie 
de 1,33 tn de centrul cercului. Vechiul 
record era de 1,81 tn și aparținea, de 
asemenea, unui grup de parașutiste so
vietice.

LA LEUTKfRCH (R.F.G.) au luat 
sfîrșit campionatele mondiale de para
șutism sportiv. Proba de sărituiă la 
punct fix de la 1 500 m a revenit ceho
slovacului Klima, iar cea de stil cu 
lansare de la o altitudine de 2 000 m a 
fost cîștigată de. Tacenko (U.R.S.S.). 
Cele două probe de sărituri în grup la

landei și S.U.A. Cea de-a 8-a echip; 
va fi desetnnată după desfășurare; 
jocurilor preliminarii la care particip; 
echipele R. F. Germane, Elveției și Nor 
vegiei. In primul joc se vor întîlni echi 
pele R. F. Germane și Elveției. Invin 
gătoarea din acest joc va întîlni la I 
martie la 1 ampere formația Norvegiei 
In grupa B vor juca echipele R. P 
Romine, R. P. Polone, Iugoslaviei, Aus 
triei și Japoniei, plus echipele învins, 
din meciurile de baraj. Dacă echipa Ja 
poniei nu va participa, atunci locul Săi 
va fi ocupat de Italia, Franța, Angli; 
sau R. P. Ungară.
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