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DELULTATE DE VALOARE MONDIALA
IM ÎNTRECERILE DE ATLETISM

AEE SPARTACHIADEI REPUBLICANE
• lolanda Dalaș —1.90 in ld înălțime • Viorica Viscopoicanii-6,44 in ia lungime 
și șerhan Ciochină —16,28 ni la

51,1 sec
■ Atletismul a debutat strălucit Ia fi

nalele Spartachiadei republicane 1 Ieri, 
pe Stadionul „23 August“. am fost 
martorii unei adevărate avalanșe de 
performanțe valoroase (cîteva de talie 
mondială), la recorduri republicane și 
regto. de, la sumedenie de recorduri 
personale ale tinerilor participanți.

Ca vechi activist al atletismului în
cerc o deosebită satisfacție cînd văd 
«ă treburile au început să meargă bine 
și în acest sport și, mai ales, cînd 
constat eă există mari rezerve pentru 
ca lucrurile să fie din ce în ce mai 
bune, pentru ca atletismul) nostru să 
atingă cele mai înalte valori interna
ționale.

Ieri am privit concursul ca simplu 
spectator, lipsit de emoțiile și de gri
jile obișnuite pe care ți ie dă evo
luția în concurs a propriilor elevi. Și 
totuși, trebuie s-o mărturisesc, emo
țiile parcă au fost acum mai puternice. 
Mă gîndesc la clipele în care lolanda 
Balaș se lupta cu înălțimea ; la cei 
trei pași hotărîtori ai săriburii lui 
Șerban Ciochină ; la salturile-record ale 
Vioricăi ViscopOÎeanu ; la lupta pen
tru rezultate cît mai bune pe care ne-a 
oferit-o fiecare atlet în parte.

lolanda m-a îneîntat! Rezultatul 
1,90 m (cel mai bu-n obținut pe 
stadion romînesc) o recomandă 
căldură pentru apropiatele întreceri 
cadrul Olimpiadei de la Tokio. Și
tuși am un regret : îmi pare nespus 
de rău că n-a reușit în tentativele pe 
care le-a făcut la 
cu încredere...

Șerban Ciochină 
va zile, a stabilit 
instalat cu 16,28 
celor mai buni săritori europeni 
anului 1964 (și printre cei mat buni 
din lume) mărturisindu-și astfel in
tențiile de a lupta pentru un loc cît 
mai bun la Tokio. Iu ceea ce o pri
vește pe Viorica Viscopoleanu, mă în
clin cu respect ! Atleta aceasta slăbuță 
face adevărate „minuni". Cu 10 zile 
înainte la Poiana Brașov, a obținut cu' 
6,40 m un rezultat de valoare inter
națională, iar ieri și-a îmbunătățit cu 
4 cm recordul, sărind de două ori 
6,44 m, după ce dimineața, la califi
cări, a mai sărit 6,34 ni. Este într-o 
formă bună și cred că 
aici !
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1,92 m. Să așteptăm

(în interval de cîte- 
un nou record) s-a 
m în fruntea listei 

săritori europeni ai

3:45,9! ...Stadionul în cor : „Cît?*.
3:45,9!! Constantin Bloțiu și-a co
rectat recordul cu 10 (!!!) secunde. ,

W7 GENERAȚIA LUI 23 AUGUST
EMUGUST

Marți seara, pe „Republicii", după 
ce acordurile și culorile uver
turii festive 1964 s-au contopit 

cu aplauzele, iar crainicul lolandei, 
a| lui Zatopek, al lui Jazy, al lui O- 
zolin și al lui Gutowski a anunțat 
seria-vedetă a cursei de 1 500 m, în
tregul stadion a așteptat cu înfrigu
rare tradiționalul duel Barabaș — 
Vamoș.

în preajma startului, minutele au 
trecut lungi, ca ultimii metri ai mara
tonului dar, deodată, aproape pe 
neașteptate, alergătorii au erupt ca 
intr-un „1 500" autentic.

La prima turnantă cuiele au rezis
tat cu greu centrifugei, iar Barabaș 
și-a accelerat supapele, împins de ră
suflarea lui Vamoș. Agitația în tribu
ne a început să crească : „Vamoș sau 
Barabaș?" Prin fața spectatorilor s-au 
pornit să se perinde finaluri memo
rabile. „Barabaș sau Vamoș ?“

Se apropie ultima turnantă. Toată 
lumea așteaptă desprinderea tande
mului. Atacă Barabaș. Dar Vamoș a- 
runcă lasso-ul și se agață cu îndîr- 
jire. Pe turnantă, plutonul se regru
pează. Mai sînt 100 de metri. „Va... 
sau Ba... ?" Barabaș intră primul, dar 
Vamoș îl învăluie irezistibil, lată însă 
că în acest moment, cînd totul pare 
consumat, pe pista stadionului 
blicii apare cu înverșunarea 
campion de dirt-track, numitul 
că Bloțiu. Vamoș și Barabaș,
fiați, încearcă ultima carte, dar „uce
nicul vrăjitor" aleargă iepurește, voi
nicește, și nici că se mai oprește.

★
— Unde ai început să alergi, Co* 

sticâ ?
— în Parcul Copilului.
— ? I
— în crosuri.
— Ești bucureștean ?
— Nu. Dobrogean. De la S’raia. 

Dar am făcut „profesionala" în Giu- 
Iești, la „tracțiune și telecomunicații".

— Cine te-a adus pe pistă ?
— Antrenorul Gheorghe Stânei, de 

la Rapid. După un cros de acum trei 
ani, cînd m-au bătut doi colegi : Fa- 
naragiu și Chimoiu.

— Și apoi ?
— Apoi i-am bătut eu pe ei. Cam 

în zece zile. După aceea m-au ridi
cat crosurile. în 62 am cîștigat crosul 
pe Capitală și pe cel mare, de la 
Craiova. în ’63 am cîștigat pe 800 și 
1 500, la republicanele de juniori. 
Tot atunci am ajuns campion la 
niori, cu 1:52,6 la Cluj.

— Ascultă, Costică... Dacă-ar fi 
dăruiești aceste 10 secunde, cum 
împărți ?

— l-aș da una lui nea Stânei

IOAN CHIRILA

(Continuare în pag. a 4-a)

Repu- 
unui 

Costi- 
stupe-

Prof. IONEL POPLEȘANU
antrenor de atletism la SSE II 

București

se-

MAI MICI GIMNAȘTI...APLAUZE PENTRU CEI

la 1,90 ml

6 Clasamentul
peREZULTATE TEHNICE

regiuni

i

Clasamentul se
I(Continuare în pag. a 4-a)

ALBIN MORARIU 
maestru emerit al sportului

de care, necruțători, arbitri au ținut 
seama...

bucuria succesului / Șerban Ciochină, 
primul săritor european al anului 196-1.
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triplu (noi recorduri republicane) • Valcriu Jurcd- 
400 mo (record egalat)

Săritură reușită

Dar legat de prima zi a concursu
rilor poate că nu e lipsit de interes 
să arăt că la 400 mg, pentru prima 
oară în istoria atletismului nostru, 
avem 6 alergători cu rezultate de sub 
55.0 sec. (5 dintre ei cu recorduri 
personale), situația fiind identică și la 
triplu salt, probă în care 6 atleți au 
sărit peste 15 m, printre ei și juniorul 
Vasile Dumitrescu.

începutul a fost făcut. Mă pregătesc 
acum să-i aplaud pe performerii în
trecerilor de joi și vineri

E 
cam puțin, dar dumnealui nu se su
pără. Mi-a spus o dată că primește 
doar ce-i sub 3:43. Apoi i-aș dărui 
două mamei. Pe celelalte șapte le-am 
și dat Spartachiadei republicane, pen-

Viorica Viscopoleanu in fața... noului
* record

BĂRBAȚI : 100 m : 1. Gli. Zamfi- 
rescu (Buc.) 10,5, 2. A. Slamateseu 
(Buc.) 10,6, 3. P. Ciobănei (Buc.) 10,6, 
4. Al. Tndorașcu (Buc.) 10,7, 5. V. 
Popescu (Buc.) 10,7, 6. M. Isbășescu 
(Buc.) 10,7 ; 100 rn : 1. I. Osoîanu
(Buc.) 48.9. >2. I. Ferentz (Buc.) 49.0, 
3. H. Stef (Buc.) 49,2, 4. I. Rățoi 
’Buc.) 49,2. 5. V. Raica (Buc.) 49,6, 
6. M. Isbășescu (Buc.) 54,2; 10 000 m: 
1. N. Mustață (Buc.), 2. I, Rusnac 
(Buc.), 3. I. Veliciu (Dobrogea), 
V. Popa (Banat) — timpurile nu 
fi comunicate întrucît concurenții

Miercuri in ziua a doua a finalelor 
de gimnastică, alți campioni ai Spar
tachiadei republicane au urcat pe po
diumul fruntașilor: concurenții de la 
categoriile juniori 1, seniori 111 și 
copii.

La juniori I, Paul Costin, care con
ducea încă din prima zi cu un avantaj 
substantial, n-a mai putut fi „prjns" 
de... urmăritorii săi, Tiberiu Bazilide 
și Gheorghe Vlad. Lupta strînsă pe 
fiecare aparat a arătat, însă, cit de 
apropiată este diferența de valoare 
dintre acești concurent- în afara lor 
mai trebuie amintiți pentru execuții 
foarte reușite (și foarte complicate) : 
Tiberiu Sigheti și Ion Bratei, Constan
tin Amarandei și Ion Ciobanu.

Concomitent, concurenții la catego
ria a 111-a seniori ne-au demonstrat 
și ei foarte multe lucruri frumoase — 
ținută, îndemînare și acurateța mai 
ales. Au excelat Gheorghe Horotan, 
Mihai Alexa și Mircea Cișmaș care, 
oarecum, s-au detașat dinir-un pluton 
de 10—15 gimnaști ce pot sta — 
totuși — în atentla specialiștilor.

Nota de atracție a zilei au oferit-o 
însă copiii, concurenți și concurente de 
12, 11, 10 ani, ba chiar și mai mici. 
Am revăzut-o la sol, btrnă și sărituri pe 
talentata Alina Goreac și alături _de 
ea pe mult aplaudatele Marcela Pău
nescu, Ecaterina Minculescu și Elena 
Pruteanu. Am reținut cu multă satis
facție si numele altor autentice talente 
ca Radu Branea, Nicolae Oprescu, Va
sile Stavarache, Constantin Tîrnoveanu 
și Emilia Stratulat. Desigur, nu toți au 
sosit pe locurile pe care i-ar situa, în 
mod firesc, talentul și pregătirea lor. 
In plină probă, în plin efort, de emoție, 
unii au avut ezitări, căderi și repetări

★
REZULTATE TEHNICE. Juniori Ir 1 Paul 

Costin (oi. București) 74,20 — campion al 
Spartachiadei republicane; 2. Tiberiu 8024- 
lide (Mureș-A. M.) 73,65; 3 Gh Blaj (Bra
șov) 73,60; seniori III: 1. Gh. Horotan tor. 
București) 74,95 — campion al Spartachia- 
dei republicane; 2. M. Alexa (Cluj) 74 20; 
3. M. Cișmaș (Brașov) 73,85; COPII. Băieți: 
I. N. Oprescu (or. București) 28,45 — cam
pion al Spartachiadei republicane; 2 C. 
Tîrnoveanu (Dobrogea) 28,00; 3. R. Branea 
(Cluj) 28,10. Fele: 1. Alina Goreac (Banat) 
27,85 — campioană a Spartachiadei repu
blicane; 2. Ecâterina Minculescu (or. Bucu
rești) 27,15; 3. Marcela Păunescu (Ot’en.a) 
26,80.

în rîndurile de mai jos publicăm 
un clasament general (neoficial) 
pe regiuni, alcătuit de ziarul 
nostru după situația la zi în fina
lele la 9 ramuri de sport. Clasa
mentul a fost întocmit conform re
gulamentului Spartachiadei repu
blicane, acordîndu-se de la 17 la 

punct.

• ATLETISM. — Sta
dionul „23 August", de la 
ora 8,30 t 100 m M (de
catlon), prăjină, ciocan, 
lungime (pentatlon), 200 
m M serii, 400 m F fi
nală, 200 m F (penta
tlon), lungime (deca
tlon), 3000 m obstacole. 
200 m M finală, 200 m F 
serii, disc M, greutate 
(decatlon), înălțime (de
catlon), 400 m (deca
tlon), 4x400 m serii c.t. 
(echipe club) ; șos. Bucu
rești — Ploiești km. 8, 
ora 16,00 : plecarea 
sosirea în maraton.

• BASCHET. — 
renul Știinta (str. 
Pîrvan), de la ora 9,30 : 
Mureș-A.M. — Iași (F), 
oraș București — Dobro
gea (F) ; de la ora 19,00: 
Cluj — Bacău (M), o-

Agenda finalelor

Și
Te- 

V.

raș București — Brașov 
(M).

• GIMNASTICA. — 
Sala Floreasca, de la ora 
9,00 : exerciții impuse se
niori și senioare I și II.

• HALTERE. — Sala 
Recolta, de la ora 9.00 : 
întreceri la cat. 75 kg.

• HANDBAL. — Par
cul sportiv Dinamo, de 
la ora 9,00, terenul I : 
Brașov — Mureș-A.M,

(F), Bacau 
A.M. (M), 
— Banat 
terenul II 
rești — Ploiești (F), oraș 
București — Ploiești 
(M).

• LUPTE LIBERE.— 
Sala Dinamo, de la ora 
10,00 : întreceri în tu
rul II.

• ÎNOT.

Mureș- 
Lotul R.P.R. 
(M, amical) ; 
: oraș Bucu-

Bazinul

Dinamo, de la ora 9,00, 
serii la probele : 400 m 
mixt F, 100 m bras M, 
100 m delfin F, 100 ni 
delfin M, 4x100 m delfin 
M, 4x100 m mixt F.

• POLO. — Bazinul 
Dinamo, de la ora 11,30: 
oraș București — Mureș- 
A.M., Crișana — Cluj.

• SĂRITURI. — 
Ștrandul Tineretului, de 
la ora 11,45: sărituri 
impuse de la platformă 
(F și M).

• TENIS DE MASA. 
— Sala Inst. Politehnic, 
de la ora 9,00 : meciuri 
în cadrul reuniunii a 
treia.

• VOLEI. — Terenu
rile Progresul, de la ora 
8,00: Cluj — Iași (F), 
Cluj — Galați (M), Ol
tenia — Brașov (F), Ol
tenia — Dobrogea (M).

L
2-3.

4.
5.
6.
7.
8.
9. 

10. 
11.
12.
13.
14.
15.
16.

în

prezintă astfel :

Oraș Buc. 151 puncte
Banat 118 rr
Cluj 118 rr
Brașov 116
Galați 109
Dobrogea 92 rr
Ploiești 91 gg
Crișana 86 li
Oltenia 82 ff
Mureș-A.M. 80 n
lași 79 gg
Argeș 76 rr
Hunedoara 67
Bacău 61
Maramureș 52 rr
Reg. Buc. 44 ir
Suceava 30 rr

acest clasament nu figurează
atletismul, gimnastica, înotul și 
săriturile, luptele libere și tenisul 
de masă, la care nu se pot alcătui 
încă clasamentele pe regiuni, da
torită specificului fiecăreia din ele 
(finala la ciclism are loc vineri).



FINALELE SPARTACHIADEI REPUBLICANE
La gimnastică a început întrecerea maeștrilor La tenis de masă

după- 
intrat

Miercuri 
amiază au 
în focul întrecerii 
de gimnastică 

dispută 
Sparta- 
cele de 
compus 
au 
iar 
de 

își 
concurs

maestrele și maeștrii,_ care își 
atît titlurile de campioni ai 
chiadei republicane, cît și 
căfnpioni-'ăi țării la individual 
și pe aparate. în prima zi 
programate exercițiile impuse, 
iereșul major manifestat față 
trecerea gimnaștilor fruntași 
Explicația în faptul că acest 
trebuie să ne arate nivelul de pregă
tire a loturilor olimpice, în preajma 
importantei 
(ele R. D. 
ș Jocurilor 
(octombrie).

Și trebuie 
maeștrilor a 
mițător Fetele. îndeosebi, 
frumoasă impresie, iar „duelul" din
tre Elena Leușteanu-Popescu și So
nia lovan pentru locul 1 la individual 
compus și pe aparate a fost de-a 
dreptul pasionant, de la prima și pînă 
lâ ultima probă. Deocamdată, în frun
tea clasamentului se afiă Elena Leuș- 
leanu. dar buna pregătire a amîndo- 
rur-a, face ca lupta să- rămînă des
chisă pentru vineri, cind vor avea loc 
exercițiile liber alese.

In ee-i privește pe băieți, ei au fost 
eniai puțin constanți. Solul — la în

ceputul concursului — și bara — în 
final, au arătat o insuficientă concen
trare și o comportare mai slabă din 
partea majorității fruntașilor. Acest 
fapt explică notele mai mict sail repe
tările mai numeroase de la aceste 
două probe.

Rezultate tehnice, la exercițiile im
puse: FEMININ, individual compus: 
1. Elena Leușteanu-Popescu 39,832 
p; 2. Sonia lovan 39,733 p; 3. Emilia 
Liță 39,332 p. Pe aparate, sărituri: 
1. Sonia lovan 9,600 p; 2. ®ena 
Leușteanu-Popescu 9,566 p; 3. Ata-

fost 
in- 
în- 
are

confruntări cu selecționa-
Germane (septembrie) și

Olimpice de la Tokis

să spunem că competiția 
cunoscut un început pro- 

au lăsat o 
duelul" 

Leușteanu-Popescu și

la birnă
Alina Goreac, campioană a Spartachiadei republicane. în timpul 

exercițiului

Luptă flîrză
pentru mijlocul clasamentului

a în- 
tenis

Ziua a doua 
trecerilor de 
de masă a daț loc, 
în continuare, la 
meciuri disputate. 
Dacă pentru ocu
parea primului loc 
în seria I și a Il-a, 
problema este oare- ___
cum rezolvată prin Badi 2—0, 

cu care se impun re- ~ " 
regiunii Cluj și orașului 

București, lupta pentru mijlocul clasa
mentului se desfășoară cu multă ar
doare. In prima serie, după Cluj, o 
comportare foarte bună are selecțio
nata Banatului, în timp ce pentru 
următoarele locuri, cele mai mari șanse 
le au reprezentativele Bacăului și Mu- 
reș-A.M. în. seria secundă, nu mai 
puțin de șase echipe (Hunedoara, reg. 
București. Iași. Brașov, Crișana și 
Maramureș) își dispută întîie’tatea pen
tru locurile 2-7. în funcție de rezulta
tele de azi. nu este exclus ca și for
mația Dobrogei să candideze la unul

superioritatea 
prezenta ti vele

de volei au

două fru- 
confruntări,

CUJJ-GAIAII (m) și BRAȘOV-BITENIA (f)
CAPtTtlt Df A1IȘ“ Alt tîAPfl

Conform așteptă
rilor, echipele mas
culine 
oferit ieri spacta- 
torî lor 
moașe 
a căror desfășura
re echilibrată 
rurile nu 
trează

sco- 
o ilus- 
întregi- 

Bucu-
în 

oraș 
- Galati 3-0 

12. 10); Cluj — 
Dobrogea 3-1 (15-9, 
12-15, 15-12.15-13). 
Și într-un meci și 
în celălalt, victoriile 
au încununat efor

turile acelor echipe care au jucat mai 
variat, folosind mai des și cu niai 
mult aplomb pasa directă și o viteză 
superioară de execuție.

Voleibaliștii remarcați în reușitele 
partide de ieri: Tîrlici. Ozum. Cozo- 
nki, Mincev (oraș București), Rogo- 
zan. Binăa. \ alean. Rednîc (Ciu l). 
Kramer Udișteanu. Ruja, Vasile (Ga
lați). Mihalcea. Vasiliu și Gornovi- 
ceanu (Dobrogea).

Clasamentul echipelor masculine în 
urma întîlnirilor de miercuri: I. oraș 
București 4 puncte (6:0); 2. reg. Cluj 
4 (6:1); 3. reg. Dobrogea 2 (1:6); 4. reg. 
Oltenia I (0:3. 27:45). Clasamentul 
acesta și situația de neînvinse a echi
pelor Capitalei și reg. Cluj reprezintă 
o atractivă invitație la etapa de astăzi

Reflecții.
■r

Mi-a plăcut pentrucă a 
limpede care sînt căile (singu-

Cîteva reflecții și... mai multe excla
mații. Datorate calității ridicate a meciuri
lor masculine de volei din cadrul fina
lelor Spartachiadei republicane. Am asis
tat la cele două partide de ieri. Și mi-au 
plăcut. Mai cu seamă cea dintre bucureș- 
teni și gălățeni.
arătat
iele) pe care vom reuși să afeigurăm pro
gresul Dermanent al voleiului. Acestea pot 
ii netezite 
lui șablon 
în trecut), 
mai lesne

; joc acrobatic hotărît, bine pregătit și 
orientat, într-un cuvînt — de o bună 
apărare. Așa cum posedă de pildă selec
ționata 
și cele 
aceea, 
decalaj

lc<-,
fată deci cheia problemei. Am convin

gerea că noi romînii vom putea servi mai 
doporie salturilor de calitate ale voleiului 
■Mondial.

numai de abandonarea jocu- 
(care ne-a dat destul de furcă 
ceea ce este, bineînțeles, mult 
echipei care beneficiază de un 

hotărît,

Capitalei (mai cu seamă), precum 
ale regiunilor Galați și Cluj. De 

în jocul acestora mult-discutatul 
dintre atac și apărare, în favoa-

atacului, nu mai apare aproape de

Dr. DUMITRU MEDIANII
.maestru emerit al sportului

meciurile feminine, 
trebuie să

dimineață: Cluj — Galați și Dobro
gea — Oltenia, in care primele echipe 
ne apar doar prin simplă impresie fa
vorite.

Vorbind despre
și ele de bună calitate, 
subliniem întîi revenirea în formă mar
cată de echipa regiunii Brașov. Ea a 
pierdut cu 3—1 (15—12, 12—15, 15—7, 
15—11) în fața reprezentativei regiunii 
Cluj, pentru că n-a avut un-atac mai 
eficace. Despre învingătoare trebuie 
să spunem că se prezintă la același 
ridicat nivel de pregătire cu care n-e-au 
obișnuit echipele feminine clujene.

O plăcută impresie a produs com
portarea ieșencelor, cu toate că au fost 
învinse cu 3—0 (5, II, 7). Tinerele 
jucătoare au luptat cu o voință și o 
dirzenie demne de aplaudai, deși au 
avut în față valoroasa echipă a ora
șului București.

Cine s-a remarcat ? După părerea 
noastră. Doina Biji. Domnica Costîc, 
Ecaterina.Teucă (reg. Cluj), Livia Fle- 
șeriu Elena Roman 
Auri fia Căunei. Ana 
lași). Eugenia Rebac, Florica Tudora. 
Mariana Dumitrescu
București) au dovedit o pregătire mai 
bună decît colegele lor.

Pe primul loc în clasament, după 
două zile de concurs, se află echipa 
orașului București cu 4 p. (6:0), ur
mată de reg. Cluj — 4 p. (6:1). reg. 
Brașov — 2 p. (1:6), reg. lași — 1 p. 
(0:3. 23:25), reg. Oltenia — 1 p. (0:3, 
13:45). In programul de azi : reg. Cluj 
— reg. Iași și reg. Olt</ia — reg. 
Brașov.

Foto : P. Romoșan 
nasia Ioneseu 9,433 p; paralele : 
Elena Leușteanu-Popescu 9,733 p; 
Sonia lovan 9,700 p: 3. Emilia Liță 
9,666 p; birnă: I. Elena Leușteanu- 
Popescu 9,700 p; 2. Sonia lovan 9.633 
p; 3—4. Atanasia Ioneseu ' r'1 - 
Ceampelea 9,600 p; sol: 
Leușteanu-Popescu 9,833 p; 
lovan 9,800 p; 3—4. Emilia 
Atanasia Ioneseu 9,666 p: MASCU
LIN — individual compus: 1. A. Ca- 
dar 56,85 p; 2. F. Orendi 56,30 p; 
3. Gh. Tohăneanu 55,80 p; Pe apara
te, sărituri: 1—2. Tohăneanu și 
Orendi 9,40 p; 3. Silaghi 9,35 p; sol: 
I. Silaghi 9,45 p: 2—3. Cadar și 
Tohăneanu 9.30 p: cal: 1—2. Cadar 
și Orendi 9,50 p; 3. Condovici 9,30 p: 
inele: 1. Cadar 9.55 p; 2. Orendi 9,45 
p; 3—4. Tohăneanu și Miclăuș 9,10 p; 
paralele: 1—2. Cadar și Orendi 9,68 
p; 3. Tohăneanu 9,55 p; bară: 1.
Orendi 9,65 p; 2. Cadar 9,60 p.

1.
2.

și Elena 
î. Elena
2. Sonia
Liță și

II.DICO SIRIANU 
CONST. MACOVEI

mația Dobrogei 
din aceste locuri.

REZULTATE TEHNICE : seria I : 
Ploiești — Galați 8—1 (Ancei — Herca 
2—1. Teodorescu — Meren 2—0, 
Băcioiu — Lupu 0—2). Cluj — Bacău 
9—0 (Negulescu — Căldăraru 2—0. 
M. Biro — H. Isachievici 2—0, Veis
— Răducanu 2—0, Giurgiucă — Bir
ceanu 2—0, Bodea — Georgescu 2—0, 
I. Crejec — E. Papuc 2—0), Galați — 
Suceava 9—0 (Herca — Bîrsan 2—0, 
Lupu — Lucan 2—0), Mureș-A. M. — 
Oltenia 8—1 (Verzar — Ploscaru 2—0, 
C. Iaco — G. Fuiorea 2—0, O. Laslo
— L. Ada mov ici 2—0, Farago — Bătrî
nescu 0—2, Peter — Lepădat 2—0, 
M. Cistnodie -— R. Mataizer 2—0), 
Cluj — Ploiești 9—9 (Negulescu — 
Ancei 2—0. Giurgiucă — Teodorescu 
2—0. Bodea—Băcioiu 2—0), Oltenia— 
Bacău 6—3 (Ploscaru — Căldăraru 
0—2. G. Fuiorea — H. Isachievici 2—1, 
Bătrînescu — Birceanu 2—0). Banat
— Mureș-A. M. 9—0 (Cărmăzan — 
Verzar 2—0, E. Mihalca G. Iaco 
2—0, L. Sălăgeanu —, O, Laslo 2—0, 
Suba — Farago 2—0, lovan •— Peter 
2—0. H. Demetrovici —< M; Cfsmodie 
2-0).

Seria a ll-a: oraș București — Bra
șov 9—0 (Ioneseu Soare — Bucs 2—0, 
M. Tompa — I. Sandu 2—0, E. ,Con- 
stantinescu — I. Gheorghe 2—0, Po
pescu — Zamfir 2—0. Gantnef — Sto
ian 2-—0, AA. Alexandru — 1. Chiriac 
2—0, Hunedoara—Argeș6—3 (H. Tru
pei ■— Belaus 2—0. L. Suciu — D. 
Badi 0—2, F. Mărculescu — M. Radion 
0 — 2, A. Trupei — Ancuța 2—0, 
Potopea nu — Cîrstea 2 — 0, A.

Dornic — A. Cismaru 2—0, regi
unea București — lași 5—4 (Lă- 
zărescu — Simionescu 2—1. F. Bratu
— R. Creangă O-e-2, C.. Croitoru —- E. 
Stocloza 0—2, MlritjăscU;— Cojocaru 
2—1, Dinu Grigote -— Ș-Umulea 2—0, 
1. Gheorghe —-.N. Spiridon 2—0), o-raș 
București — Argeș 9-j-0 (fonescu Soa
re — Belâ'us 2—0, M. Tompa — D.

, E. Constanfinescu — M. 
Radion 2—0. Popescu — Ancuța 2—0, 
Ciantner —. Gîrstea 2—0, M. Alexan
dru — A. Cismaru 2—0), Iași — Ma
ramureș 7—2 (Simionescu — Cisec 
2—0. R. Creangă — V. Ioneseu 2—0, 
E. Stocloza — E. Moșuli 0—2, Cojo
caru — Ferencz. 2—0, Sumulea — Te- 
rebesi 2—1, N. Spiridon — I. llieș 
0—2).

Alte rezultate : seria I : Mureș-A.M.— 
Galați 9—0 (Verzar—Herca 2-0. C. 
Iaco — I. Arghiroiu 2-0, Farago — 
Meren 2-0), Ploiești — Suceava 9-0, 
(Ancei — Bîrsan 2-0, Teodorescu —- 
Gafencu 2-0, Băcioiu — Lucan 2-0), 
Banat — Bacău 9-0 (Cărmăzan—Căl- 
dâraru 2-0, E. Mihalca — II. Isachie- 
vici 2-0. L. Sălăgeatiu — V. Rădu- 
canu 2-0, Șuba — Birceanu 2-0, 1-șwa.n.
— Georgescu 2-0. H. Demetrov® — 
E. Papuc 2-0). Bacău — Galați 5—4 
(Căldăraru — Herca 0-2, H. Isachievici
— 1. Arghiroiu 2-0, E. Papuc — M. 
Zarif, 2-1), Cluj — Oltenia 9-0 (Negu- 
iescu — Ploscaru 2-0, M. Biro — G. 
Fuiorea 2-0, Giurgiucă — Bătrînescu 
2-0, Bodea — Lepădat 2-0, I. Crejec
— R. Mataizer 2-0).

Seria a Ii-a: Dobrogea — reg. Bucu
rești 5-4 (Simizeanu — Lăzărescu 
0-2, I. Schreiber — F. Bratu 2-0, L. 
Neagoe — C. Croitoru 2-0, Nicolau— 
Marinescu 0-2. E. Bratu — I. Gheor
ghe 2-0), oraș București — lași 9-0 
(ioneseu Soare — Simionescd 2-0, M. 
Tompa — R. Creanga 2-0, E. Constan- 
tinescu — E. Stocloza 2-0. Popescu — 
Cojocaru 2-0, Gardner — Șumulea 2-0, 
M. Alexandru — N. Spiridon 2-0), 
Crișana — Brașov 6-3 (Maghiari 
Bucs 2-1, A. Erenfeld — 1. Sandu 2-0, 
C. Crișan — I. Gheorghe 2-0. Tripa— 
Zamfir 0-2. Roth — Stoian 0-2), Cri
șana — Argeș 7-2 (Maghiari — Be- 
îaus 2-1, C. Crișan — M. Radion 2-0, 
Tripa — Ancuța 0-2, Roth — Cîrstea 
2-0). Hunedoara — lași 7-2 (H. Trupei
— Simionescu 2-0. L. Suciu — R. 
Creangă 0-2. A. Trupe! — Cojocaru 
2-0. A. Dornic — N. Spiridon 2-0), 
Maramureș — Dobrogea 5-4 (Cisec — 
Simizeanu 2-1. V. Ioneseu — 1. Sch
reiber 0-2, Ferencz — Nicolau 2-0, 
Terebesi — Radu 2-0, 1. llieș—E. Bratu 
0-2).

(reg. Brașov), 
Tatomir (reg.

(sel. orașului

In finală, boxerii reprezentativelor Capitalei și Argeșului

CONSTANTIN FAUR 
MIRCEA TUDORAN

Tinerii boxeri din 
regiunea Argeș 
s-au calificat aseară 
în finala Sparta- 
chiadei republicane, 
reușind să învin
gă — foarte greu, 
eu 21-19 — repre

zentativa regiunii Brașov. Argeșenii, 
care ne obișnuiseră cu meciuri de bună 
factură, n-au mai reușit de data acea
sta să reediteze partidele precedente. 
Ei au însă o... scuză : cu puține zile 
în urmă au susfinut, la Craiova, o în- 
tîlnire dificilă cu boxerii din regiunea 
Banat, în preliminariile competiției. 
Pe de altă parte, trebuie spus că ad
versarii lor de aseară s-au prezentat 
bine pregătiți. In primul meci, brașo
veanul C. Toba a încheiat „socotelile"

SUPERLATIVE
fiecare competiție de mare 

și din cadrul întrecerilor 
Spartachiadei republicane 
fapte și intimplâri deose- 
au atras atenția specia*

Ca la I 
anvergură, 
finale ale 
n-au lipsit 
bite, care 
lorilor.

Iată cîteva... superlative;

• Cel mai... minuscul concurent 
la întrecerile de motociclism, Vasile 
Babinschi, Cluj: 1,45 m Înălțime. Ceea 
ce nu l-a împiedicat să fie cel mai... 
mare la cat. 70 cmc .Caipați' unde s-a 
clasat pe primul loc.

• Cel mai curajos motoclclist, asul
virajelor, Tr. Macarie, campion re
publican și campion al Spartachiadei
republicane la cat. 125 cmc.

• Cei mai aprigi «dușmani' pe...
saltea: frații Ion și Mihai Baciu din 
București, luptători la cat. 57 kq l

• Cea mai maie surpriză 
bele de 
caie, 
vins
Barabâș.

CU 
pe

la pro- 
Bloțiu, 

i-a 
atleți Vameș

atletism: Constantin 
un sprint irezistibil, 
cunoscuții

m-
«I

— . au
fost dăruite de spectatori copiilor Alina 
Goreac (Banat), Marcela Păunescu 
(Oltenia), Ecalerina Minculescu (or. 
București), Emilia Stratulat (Iași), Ni
colae Opreseu (or. București), Constan
tin Tîmoveanu (Dobrogea), Radu Branea 
(Cluj), Vasile Slăvărache (Giurgiu), 
glmnaști. Ei au fost o adevărată” re
velație a finalelor Spartachiadei republi
cane ca pregătire, ținută și mai ales 
ca grad de dificultate a exejeițiilor 
prezentate.

< Cel mai bun și spectaculos săritor 
de la trambulină — Pantelimon De- 
caseară. Cea mai... surprinzătoare com- 
portare Ion Ganea.

Cele mai frenetice aplauze

cu Șt. Mihai (Argeș) în repriza se
cundă. Deosebit de combativ și clar în 
lovituri, Toba se anunță-uri adversar 
incomod pentru Davidescu, cu care 
va încrucișa mănușile în finala de mîi
ne seară. La pană, se părea’ că Badiu 
(Argeș) va tranșa în favoarea sa ri
valitatea cu Gh, Dumitru (Brașov). 
Badiu a folosit cu succes la început 
lovituri scurte la figură. Dar totul a 
fost... foc de paie. Spre mijlocul re
prizei, brașoveanul s-a hotărît să nu 
mai dea înapoi. Și lovind în serie, a 
reușit nu numai să refacă handicapul 
dar să și ia conducerea. în repriza 
următoare totul a fost o simplă for
malitate pentru Dumitru. Tur Badiu ne 
mai rămînîndu-i decît să ridice mina.

In general, scorul întîlnifii s-a men
ținut foarte strîns. înaintea ultimului 
meci crainicul anunța egalitate: 18—18. 
Victoria 
deci de 
geș) — 
un meci 
vingător

ALTE
(Argeș)
Gh. Roșea (Brașov) egal cu Gh. Ma
nea (Argeș); 1. Vișinescu (Argeș) b.p. 
I. Mărculeț (Brașov) ; N. Iuga (Bra
șov) b.p. Gh. Ciurea (Argeș) ; Gh. 
Maidan (Argeș) egal cu Gh. Neagu 
(Brașov); Gh. Preda (Argeș) egal cu 
H. Stumpf (Brașov); Tr, Nicolae (Ar
geș) b.k.o. 1 A. Gali (Brașov).

uneia dintre echipe depindea 
meciul greilor: It Ivan (Ar- 
I. Grăjdeanu (Brașov). A fost 
de mare luptă. Decizia de în- 
a revenit lui Ivan, Ia puncte.
REZULTATE: A. Simion 

b. ab 2 C. Momoiu (Brașov);

goriile mici care au avut o comportare 
foarte bună. Tinerii AI. Dumbravă, M. 
Săvescu și, în special, C. Vasiliu au 
impresionat publicul bucureștean prin 
voiri fa cu care au luptat.

A cîștigat, pe merit, reprezentativa 
Capitalei, care la s fir și tul celor zece 
partide a totalizat 23 de puncte față 
de cele 17 ale gălățenilor. Iată cîteva , 
aspecte ale reuniunii. La categoria 
muscă Al. Dumbravă (Galaii) nu s-a 
lăsat impresionat de cartea de vizită 
a adversarului său — D. Davidescu ci 
dim potrivă, el a fost acela care a avut 
inițiativa. Mai tehnic, Davidescu s-a 
impus în special in ultima repriză și 
a cîștigat partida. In cel mai frumos 
meci al galei, N. Deicu (Galați) a 
îneîntat pe cei prezenți prin boxul 
frumos practicat în compania lui I. 
Negru. Dițpă părerea noastră Deicu ar 
fi meritat victoria- Juriul însă, a văzut 
egalitate. C. Va&Uiu (Galați) în me
ciul cu X, Tudose a făcut dovada unei 
pregătiri remarcabile și cu directe de 
dreapta repetate <a reușit să-l tempe
reze pe tenacele Tudose. La sfîrșitul 
celor trei reprize, într-un meci echi
librat, juriul a acordat victoria lui Va
siliu. Celelalte rezultate : D. Miron (B) 
b.ab. II Munteanu (G), M. Săvescu 
(G) b.p. M. Băloiu (B), M. Anghel (B) 
m.n.
b.ab. III
(B) b.p.
(B) m.n.
(B) b.p.

Gr. Enaehe (G), I. Pițu (B) 
V. Perianu (G), I. Olteanu 
V. Bogoi (G), P. Cîmpeanu 
Șt. Cojan (G), V. Trandafir
O. Cioloca (G).

R. C. M. Tr.
★

In cea de a doua semifinală, gălițe- 
nii au dat o neașteptată replică se
lecționatei Capitalei. Cind spunem 
aceasta ne gindim în special la repre
zentanții regiuni Galați de la cale-

Numârul viitor al ziarului nostru 
va apare mîine, vineri, la ora 
obișnuită.



PARTICIPANT!■I LA SPARTACHIADĂ

De la stingă la dreapta: NICOLAE MUNTEANU (box) reg. 
București ; FELICIA G11EORGHIȚA (handbal) reg. Banat; 
Ploiești; AN1ȘOARA MARIAN (baschet) reg. Iași; ȘTEFAN

Turneul de

VIRGILGalați; GABRIELA RADU (gimnastică) reg. Iași; _ _
(volei) reg. Galați; PETRE NIST1RIUC 
Maramureș; OLIMPIA POPA, (atletism)

GEORGE KRAMER 
VLAD (ciclism) reg.

îotbal

Banat-București 3-1 (3-1)
Turneul de fotbal 

nu este nici el lip
sit de surprize. Ieri, 
pe stadionul Dina
mo. am asistat la 
una de proporții: 

■lerționata Bucureștiului, in care apă- 
"au jucători de renumele unui Con- 
'antin, Kunweiller III, Petru Emil, 
ircălab, Cruiniceanu. a cedat fără 
rept de apel in fața reprezentativei re- 
iunii Banat, de fapt o combinată Șii- 
ița Timișoara — UT A. Elanul bănă- 
milor. lăudabila lor putere de luptă și 
- mai ales — calitatea jocului pract'- 
at de ei in prima repriză (cînd au 
ondus cu 3—011) sint elementele care 
u cintărit greu in balanța rezultatului 
: care au adus Banatului un succes 
e necontestat: victoria cu 3— I și 
atisfacția de a juca in finala compe- 
ției 1
Dacă învingătorilor H se cuvin nu- 

lai laude, in schimb bucureștenii au 
isat mult de dorit. Ținind seama de 
aloarea jucătorilor care au compus 
tri echipa Bucureșliului. 
șteptai ca ea să 
ament mult mai 
nația gazdă insă nu 
'ența în prima repriză 
nil dintre componenții 
hiar impresia că-și subestimează a-d- 
•ersarul. In general, bucureștenii au 
■radierit un joc individual, fără orizont, 
ucăforii n-au colaborat intre ei, nu 
■au suplinit unul pe altul. In atac, 
•psa de concentrare i-a făcut să rate- 
e multe ocazii.

Jocul a început cu acțiuni bine con- 
epute ale bucureștenilor care, atacind 
nai ales prin Pircălab. lăsau impresia 
ă nu vor avea „probleme". Iată însă 
ă o acțiune personală întreprinsă de 
•loruț în minutul 5 se încheie cu un 
ut splendid, din afara careului, al ata-

de
ran-
For-

era
dea un

mare.
și-a găsit ca- 
a intilnirii, iar 
săi ne-au lăsat

cantului arădean și Suciți nu poate 
face altceva decit să... arunce, înciudat, 
balonul la centru. Bucureștenii au oca
zii de a egala in minutele următoare 
(Pecican salvează greu, la un „cap" al 
lui Petru, apoi FI. Voinea pierde o 
mare ocazie), dar o lovitură liberă de 
la 13 metri, executată de Țîrlca aduce 
majorarea scorului (min. 12). O peri
oadă de joc foarte bun al oaspeților 
(multă mișcare In teren, pase derutan
te. șuturi „sănătoase" pe poartă) se în
cheie (in min. 25) cu un nou gol, rea
lizat tot de Țirlea, cu un șut executat 
in plină viteză, de la peste 20 de me
tri. Finalul primei părți aparține bucu- 
reștenilor, care nu obțin insă decit re
ducerea'scorului: Voinea (min. 30).

După pauză, bucureștenii joacă ceva 
mai decis, domină mai mult, dar acți
unile lor sint anihilate de apărarea 
calmă, decisă, bine grupată a bănățe
nilor. Atacanții selecționatei Capitalei 
nu reușesc să intre in poziții bune de 
șut, minutele se scurg și ceea ce putem 
nota la „activul" bucureștenilor sint 
doar cîteva ocazii. în mirt. 60, Baros 
salvează spectaculos de pe linia porții, 
după două minute: Voinea reia cu capul 
peste poartă, la o lovitură liberă exe
cutată de Constantin, iar in ultimele 10 
minute Koszka scutură bara cu im șut- 
bombă, iar tinărul portar timișorean 
Petre Popa intervine cu succes la un 
„cap" al lui 'Em. Petru și apoi la un 
șut al lui Pircălab.

Arbitrul Cornel Nițesca a condus 
bine echipele:

BANAT: P'. Popă— Pecican, Bacoș, 
.Mețcas. SurjRm — Lereter. Tloruț — 
Ig/ia. Manolăche. Țirlea. Mițaru.

BUCUREȘTI* Suciu — Lupescu. 
Nunweiller Ifl, C. Dan, Ivan — Petru, 
Koszka —■ Pircălab, Constantin, FI. 
Voinea, Crăiniceastu.

RADU URZICEANU

BONCIU
(gimnastică) reg. Suceava; _ __
reg. Mureș-A.M.; CONSTANTIN CRISTEA (haltere) reg. 'Ploiești

Turneele de handbal

(atletism) reg. Banat ;
: VASIL

EMIL
■E PUIULEȚ (atletism) reg.

VOICU (notație)

Reprezentativa regiunii Brașov (f)
a finut

Etapa a doua a 
turneului final la 
handbal a avut pro
gram de... dimineață 
și de după-amiază, 
oferind spectacole

dacă în unele cazurichiar
o diferență de valoare. Iată 
film al etapei.

atractive, 
a apărut 
un scurt

MUREȘ-A. M. — PLOIEȘTI (f) 9—5 
(5—1). Echipa regiunii Mureș-Autono-

în șah echipa regiunii Banat
bune. Mureș-A. M. s-a impus la în
ceput și a condus cu 3—0, apoi cu 
4—1 și 4—2. Dar, treptat, ploieștenii 
au echilibrat jocul și scorul a început 
să oscileze : 4—4, 5—4, 5—5... 6—8... 
8—8... 10—10. De aici, echipa Ploiești
lor s-a detașat încet-încet, conducind 
permanent cu 3—4 puncte și terminînd 
victorioasă la o diferență concludentă. 
Marcatorii : Popescu 7, Rotaru 4, Neu- 
satz 3, Schnap 2, Nețoi, Enache, Ilie
scu, respectiv Berekraeri 6, Pakuts 2.

dorit atit în apărare, cît și în atac, ca: 
organizare a jocului și ca finalitate.

CLASAMENTELE

MASCULIN

1-4 Oraș Buc.
Ploiești 
Bacău 
Banat

5. Mureș-A.M.

1-1-0-0-23.14
1- 1-0-0-19:14
2- 1,-0-1-38:36 
2-1-0-1-30:37 
2-0-0-2-27:36

1.
%

Fază din meciul Ploiești — Mureș-Autanomă Maghiară
Foto: T. Roibu

Echipa regiunii Cluj s-a calificat în finală:
5-1 (2-1) în meciul cu reprezentativa Dobrogei

Arbitraj I\, $9tir (Mediaș) a eondu? 
foarte bine următoarele formații:

REGIUNEA CLUJ: Mog.it — MAR- 
CU, Georges.c4i, GRĂJDEANU, Cîm- 
peanu —r * ALEXANDRU VASILE, Su
ciți — Ivansuc, Neșu (Sabo), ADAM. 
Bre tan. . tîc.v / •*

REGIUNEA DOBROGEA: Ghibă- 
nescu — Cdstih. STANCU, Tîlvescu.. 
Buzea — Zamfir, Neacșu — TĂNASE 
(Bibere)» TUFAN, Biikossi, Oiogu.

că 
de JACK BERAR1U

mă Maghiară a manifestat chiar de la 
început superioritatea in ceea ce pri
vește simplitatea și. mai ales, eficaci
tatea jocului. Acțiunile sale au mers 
întotdeauna „pe poartă*1, pe cită vreme 
ploieștencele au manifestat o predilec
ție deosebită pentru pasarea mingii la 
nesfîrșit, pierzînd direcția porții. Astfel 
că reprezentativa Mureș-A. M. nu și-a 
văzut nici un moment periclitată victo
ria. Ea a condus cu 3—1. 5—1, 8—2 
și 9—3. Au marcat: V. Preda 2, 1. Rigo 
2, R. Soos, 1. Teglas. I. Solosi, M. 
Incze și I. Baezo, respectiv O. Constan
tin 2. Al. Georgescu 2 și Marfa Ni- 
colae.

PLOIEȘTI — MUREȘ-A. M. (m) 
19—13 (8—8). Mult mai pasionantă, 
mai dinamică, a fost întrecerea băie
ților, care au luptat pină la epuizare 
pentru victorie. A cîștigat echipa care 
a avut o rezistență și un finiș mai

Semn de întrebare pentru speeta- 
•jrii bucureșteni, ieri, la prima semi- 
inală la fotbal din cadrul Spartacliia- 
lei republicane: cu cine să „țină"? 
Iu reprezentanții frumosuliai nostru 
iloral, de care îi leagă, poate, chiar 
imintiri din vara aceasta, sari cil „Clu- 
ul", de ani de zile favorit al „gale- 
lei“.

l.a început, spectatorii au vibrat 
icntru fotbaliștii din reprezentativa re. 
nunii Dobrogea, care au atacat vigu- 
os, reușind să deschidă scorul în al 
loilea minut de joc. Este drept 
tunetul a fost înscris din penalti.
Biikossi, dar aplombul cu care au în- 
>eput jocul fotbaliștii dobrogeni 
nai mult decit promițător. 
:ă, în 
.ursă pe 
acestuia, 
apărarea 
gpl înscris de 
lr-Un șit fulgerător de la 
tri.l Frumoasă fazăl Și ea n-avea să fie 
singura. în .această repriză deosebit de 
dinamică, în care ambele echipe au 
jucat la valoarea lor. In reprezentativa 
DobragH se remarcă aripa dreaptî 
TănasC, oare „amețește11 apărarea clu
jeană cu driblingurile și fentele sale, 
în timp ce fotbaliștii de pe Someș se 
impun printr-un joc colectiv mai bun. 
Mai ales după ce Neșu deschide poarta 
victoriei, înscriind în minutul 12, clu
jenii stăpînesc joci.il și au de două ori 
ocazia, prin Ivansuc, să majoreze 
rul. De asemenea, Adam pierde 
cazie bună .în ultimul minut a 
prizei. în această parte a meciului 
jucătorii din echipa Dobrogei n-au 
cu mîinile în sîn. Ba, în min. 33 
fan a tras, decisiv, însă Moguț a 
pins în corner, iar în min. 44 Tănase 
a fost și el aproape de a concretiza.

.. Din repriza a Il-a, mai lentă în 
general și încîlcită ca joc, am reținut 
doar golul înscris de Adam, din ae- 
țâonc personală, în min. 68.

era 
lată însă 

minutul următor, Adam face o 
aripa stingă, iar centrarea 

respinsă pentru o clipă de 
adversă, se soldează cu un 

V asile Alexandru prin- 
25 de. nie-

Papp 2, Mezei, Schuller și Baranvai. 
De remarcat că au fost acordate 11 lo
vituri de la 7 ni, din care 2 au fost 
ratate.

ORAȘ BUCUREȘTI — LOTUL 
R.P.R. (tineret) 23—9 (10—7). Meciul 
atr.ical a fost mai interesant și disputat 
în prima repriză, cînd lotul a dat o 
ripostă viguroasă. După pauză, valoa
rea, și experiența și-au spus cuvîntul. 
Au înscris: Moser 8, Nica 5, Costache 
II 3, Popescu 3, Ivănescu 2, lonescu și 
Costache 1, respectiv Marinescu 2. 
Duca 2, Gațu 2, Goran, Gruia II și 
Paraschiv.

BRAȘOV — BANAT (f) 7-7 (5-3). 
Rezultatul constituie o surpriză. Echipa 
Brașovului a jucat mai bine decit în 
ajun și, profitînd și de faptul că bănă- 
țencele s-au prezentat sub așteptări, a 
condus cu 3-0, 4-1, 5-2, 6-4 și 7-5,
fiind la un pas de victorie (pe care ar 
fi meritat-o, de altfel). Cîteva neaten
ții în apărare au permis însă repre
zentativei regiunii Banat '
chiar în min. 50.

BACAU — 
(17-7). Scorul 
învingătorii au 
timpul și au folosit cu

FEMININ

1.
2-3.

4.
5.

Banat
Oraș Buc. 
Mureș-A. M. 
Brașov 
Ploiești

2-1-1-0-16:14
1-1-0-0-12: 8
2-1-0-1-16:14
2-0-1-1-15:19
1-0-0-1- 5: 9

3
2
2 
1
0

Pronosport'

BANAT 
vorbește 

fost

să egaleze

t De la I. E. B. S

nici

♦ 
♦

>
♦

Fază periculoasă la poarta lui Ghibănescu (reg. Dobropea). Acesta a inter
venit însă la timp, respingi nd balonul cu pumnul.

(m) 24-13
de la sine, 

superiori tot 
succes contra

atacul. După jocul prestat, echipa Ba
căului se anunță candidată la locul doi. 
Evoluția formației bănățene a lăsat de

Biletele pentru toate competițiile 
sportive din cadrul Spartachiadei 
republicane se găsesc la casele din 
str. Ion Vidu, Pronosport Calea 
Victoriei nr. 2 și stadionul Dinamo.

La casele de mai sus precum și 
la stadionul „23 August“ s-au pus 
în vînzare, începînd de azi, și bi
letele pentru jocurile de fotbal Do- 
brogea-oraș București și Banat- 
Cluj din 22.VIII a. c. de pe stadio
nul „23 August", întîlnii

►
♦
♦ 
f
♦

_ finale J
pentru locurile 3—4 și 1—2 din ca- t 
druj Spartachiadei republicane, cînd * 
va avea loc și festivitatea de inchi- J 
dere a Spartachiadei republicane. 4

S-au pus în vînzare biletele pentru cel 
de al III-lea concurs SPORTEXPRES al anu
lui. La iei ca și la celelalte organizate 
pînă acum și acest concurs oieră un mare 
număr de premii (34.440) printre care : 30 
AUTOTURISME (9 Moskvici, 3 Skoda-Octa- 
via, 6 Fiat .600" și 12 Trabant Combi), 90 
EXCURSII în Uniunea Sovietică (cu petre
cerea Revelionului la unul din marile res
taurante ale Moscovei) și numeroase alte 
premii constînd din obiecte valoroase

Pentru a scoate în evidentă multiplele 
posibilități de cîștig, reamintim că se efec
tuează 41 extrageri.

Cumpărați-vă din primele zile biletele 
Sportexpres tr. III pe care le găsiți ia a- 
gențiile Loto-Pronospoit, cooperative, OCL- 
uri, Oficii PTTR, factori poștali, vînzători 
volanți, etc.

PRONOEXPRES

La tragerea specială din 19 august a.c. an
fost extrase din urnă următoarele numere:
PREMII IN BANI
46 4 26 12 47 37 39 36
PREMII IN OBIECTE ȘI BANI
Faza I 10 12 20 22 13 14 15
Faza II 13 41 28 17 5 22 25

Fond de premii : 1.089.000 let

Premiul suplimentar în valoare de 25.600 
lei oferit cîșligătotului de la categoria a 
Il-a a concursului Pronoexpres din 12 au
gust 1964 i-a fost atribuit, prin tragere la 
sorți, lui Dinică Toader din Ploiești, căruia 
îi revine deci, în tata!, suma de 55.794 lei,

LOTO CENTRAL

Premii ÎNTREGI ți SFERTURI de la tragerea 
Loto-Central din 14 august 1364.

Pr. suplimentar I: 1 premiu întreg de 
77.567 lei: Pr. supl. II: 3 a 3.265 lei și 7 a 
616 lei; Categoria I 4 a 17.064 lei 4 a 4.266 
lei; Categoria a H-a: 8 a 6.825 lei și 18 
a 1.706 lei; Categoria a IlI-a: 25 a 2.625 Iei 
și 30 a 656 lei; Categoria a IV-a: 35 a 
2.055 lei și 26 a 513 lei; Categoria a V-a: 
90 a 729 lei și 108 a 182 lei; Categoria a 
Vl-a: 71 a 548 tei și 76 a 237 Iei; Categoria 
a Vll-a: 175 a 372 lei și 215 — • • --
tegoria a 
104 lei.

Premiul 
77.567 lei < 
din Bîriad.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.

VIII-a: 162 a 417

suplimentar I în 
a fost cfștigat de

a 93 lei; Ca
lei și 170 a

valoare de 
Iacob Emilia

joci.il


FINALELE SPARTACHIADEI REPUBLICANE
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NOU RECORD REPUBLICAN LA 200m SPATE: TIBERIU ȘERBAN 2:25,1 Halterofilii în întrecere
mai 

miercuri 
au in- 
concurs 
din ca-

După cei 
„ușori", 
dimineața 
trat în 
halterofilii 
tegoria 60 kg. Pe 
podium au evoluat 
23 de concurenți 

din toate regiunile tării. întrecerile 
pentru cucerirea titlului de campion 
al Spartachiadei și al țării pe anul 
1964 au fost aprig disputate. S-au de
tașat, la fiecare stil, spor
tivii Toma Alexandru, 
Dragoș Niculescu și Ion 
Birău. Cu un plus de forță 
și tehnică în ridicarea hal
terei, Toma Alexandru a 
cîștigat primul loc în cla
sament, care are următoa
rea înfățișare: 1. Toma
Alexandru (Buc.) 307,5 
kg.; 2. Dr. Niculescu 
(Buc.) 295 kg.; 3. I. Bi
rău (Banat) 295 kg.;
4. V. Grigore (București) 
272,5 kg.; 5. G. Enciu (Buc.) 
272,5 kg.; 6. D. Stoica 
(Buc.) 265 kg. etc. O 
mențiune specială junio
rului George Enciu care 
a constituit un adversar 
de temut pentru multi 
seniori experimentați. Din
tre ceilalți concurenți am 
reținut pe Gh. Aparaschi- 
vei (Bacău) și R. Cium- 
boiu (Hunedoara) înzes
trați cu reale calități.

Âseară și-au disputat 
întîietatea halterofilii din 
categoria 67.500 kg. Pe 
foile de arbitrai au figu
rat 25 de sportivi. Intere
sant de urmărit a fost 
„duelul" dintre Fiți Balaș, 
N. Amzuică, D. Leica, C.

Cristea și Z. Mihaly cîștigat detașa 
de primul sportiv. La stilul împint 
Fiți Balaș a realizat 122,5 kg. ceea c 
reprezintă un nou record al țării 
120 îi aparținea). Clasamentul 
1. Fiți Balaș (Buc.) 360 kg.; 
Amzuică (Buc.) 337,5 kg.; 3. D. 
(Buc.) 317,5 kg.; 4. C. Cristea 
iești) 305 kg.; 5. Z. Mihaly (Cluj) 30 
kg.; 6. V. Adler (Banat) 297,5 kf 
întrecerile continuă.

IOANIȚESCU

reș-A.M.) 5:35,0; 2. A. Șoptereanu 
(Buc.) 5:38,4 — nou record de ju
niori cat. I și a II-a (v.r. 5:38,5 — 
jun. I; 5:43,4 — jun. II); 3. N. Tat 
(Banat 5:38,8; 100 m liber: 1. E. Voicu 
(Buc.) 58,7; 2. Cornel Georgescu
(Steaua) 58,8; 3. Fr. Fulop (Mures- 
A.M.) 59,3; 4. VI. Moraru (C.S.S. 
Buc.) 59,6; 5. V. Horvat (Cluj) 1:00,0; 
6. Dan Demetriad (Din Buc.) 1:01,2; 
4x200 m liber: 1. Steaua (Georgescu, 
Gother, Bănet, Căprărescu) 9:16,5;
2. Dinamo Buc. (echipa de polo) 
9:16,8; 3. Dinamo Buc. 9:29,2; 4. Mu
reșul Tg. Mures 9:31,3; 5. C.S.S. Buc. 
10:00,0; 6. C.S.M. Cluj 10:10,5; 100 m 
liber (neclasificați): 1. A. Ionescu (reg. 
Buc.) 1:05,1; 2. C. Ciorbă (or. Buc.) 
1:05,8; 3. V. Schmidt (Ploiești) 1:08,0; 
4. G. Bohm (Banat) 1:09,0; 5. Ivan 
Radu (Brașov) 1:10,4; 6. A. Kertes 
(Bacău) 1:11,4.

FEMININ: ........................................
Ungur (Buc.) 
laban (Din.) 
taru (Rapid) 
(Mureș-A.M.) 
(Din.) 1:11,7;
nr. 2) 1:12,1;
Clos (Mureș-A.M.) 3:02,2; 2.
Marin (S.S.E. nr. 2) 3:08,0; 3. Iolanda 
Gotlieb (S.S.E. nr. 2) 3:10,0; 4. Doina 
Pența (Banat) 3:10,5; 5. Marina Du
mitrescu (Viitorul) 3:12,7; 6. Adriana
Lampadarie (Steaua) 3:15,0; 4x100 m
liber: 1. Clubul sportiv școlar București 
(Trohani, Tărnăuceanu, Talpan, Ster
ner) 4:51,4; 2. S.S.E. nr. 2
3. Steaua 5:15,8; 4. S.S.E.
5:16,3; 5. Mureșul Tg. Mureș
6. Dinamo 5:19,4; 100 m liber neclasifi-

cați: 1. Arina Boroș (Cluj) 1:17,0; 2. 
Marilena Gui (Crișana) 1:23,1; 3. Ma
riana Florian (Brașov) 1:25,6; 4. Lia
na Rusu (Mureș-A.M.) 1:25,7; 5. 
riana Stanciu (Banat) 1:26,7; 6. 
caterina Mărăsescu (Galați) 1:27,8.

i-amiază 
finalelor, 

, ieri la 
Dinamo, 
venit în

O după- 
rezervată 
(primele), 
bazinul 
Publicul, 
număr mare, a putut 
urmări probe viu 
disputate și specta

culoase. Titlurile de campioni ai țării și 
ai Spartachiadei republicane au reve
nit. în general, favoriților. Astfel. 
Emil Voicu și Ingrid Ungur au sosit 
primii la 100 m liber (masculin și, res
pectiv, feminin) cu timpi foarte apro- 
piați de recordurile republicane care le 
aparțin : Deneș Naghi (la 400 m mixt). 
Maria Clos (la 200 m bras) și Tiberiu 
Șerban (la 200 m spate) au cîștigat 
întrecerea cu ceilalți protagoniști ai 
probelor.

Tiberiu Șerban are și meritul de a fi 
corectat recordul clasicei probe de 200 
m spate, parcurgînd 
în timpul de 2:25,1.
2:26,5 ii aparținea 
minschi și data din

Noi recorduri republicane (de juni
ori cat. I și a fl-a) au fost consemnate 
și în finala probei 400 m mixt, ambele 
fiind realizate de Angliei Șoptereanu 
care a fost cronometrat în 5:38,4.

Rezultate:

această distanță
Vechiul record: 
lui Dumitru Ca- 

anul 1961.

100 m
1:06,9;
1:09,1:
1:10,6;
1:11,7; 5. Vasilica Rotșru
6. Cristina Ursu (S.S.E.
200 m bras : 1. Maria

Marina

liber: 1. Ingrid
2. Cristina Ba-

3. Măriuca Ro-
4. Eva Naghi

(v. i 
final
2. h
I.eic 
(Pic

Echipele favorite
învingătoare și ieri
în turneul de polo

continuat miercuri 
cu jocurile Cri-

MASCULIN. 200 m spate: 1. T. Șer
ban (Buc.) 2:25,1 — nou record se
niori (v.r. 2:26,5); 2. G. Moraru (Cluj) 
------- 3. Al. Bota

4.
5.

6.
400 m

2:31.9;
2:33,2;
2.34,4;
2:35,1;
2:38,6.

M.
G.
G.

(C.S.S. Buc.)
Potoceanu (Banat) 

Trohani (C.S.S. Buc.) 
Lungu (C.S.S. Buc.) 
mixt: 1. D. Naghi (Mu-

5:08,6 ;
nr. 1

5:18.4;

Pantelimon Decuseară
pe primul loc

Șl 
la

Aurelia Manache
trambulină

Ieri, la „Tineretului", sportivul Pan
telimon Decuseară a confirmat încă o 
dată forma excelentă manifestată de-a 
lungul întregului sezon și a cucerit 
detașat titlul de campion a) Spartachi
adei republicane și al R.P. Romîne, cu 
un punctaj excelent: 143,77. Decuseară 
a executat cu siguranță seria săritu
rilor libere, din care a ales exerciții 
cu coeficient ridicat. Pentru locurile 
următoare s-a dat o luptă strînsă în
tre Gh. Baican, Gh. Banu și Aurel 
Breja. Surprinzător de slab s-a com-

Astăzi dimineață 
— începînd de ia 

ora 9 — se des
fășoară pe șoseaua 
București — Olte
nița finala campio- 
de contra-timp pe- 

va da de la km 
alergătorii să par

portal 
treilea

La
Manache, în timp ce principalele tavo 
rite — Viorica Kiss și Nora Miess — 
au trebuit să se mulțumească cu lo
curile următoare.

Clasamente: băieți: 1. PANTELI
MON DECUSEARA (București) 143,77 
p; 2. Gh. Baican (Buc.) 128,47 p; 
3. A. Breja (Buc.) 121.91 p; 4. Gh. 
Banu (Brașov) 121.08 p; 5. Gh. Un- 
gureanu (Buc.) 118,62 p; 6. 1. Ganea 
(Brașov) 115,36 p; fete: 1. AURELIA 
MANACHE (București) 90,87 p; 2. Vi
orica Kiss (Crișana) 87,55 p; 3. Nora 
Miess (București) 80,00 p; 4. Gabriela 
Popescu (Buc.) 70,61 p; 5. Elena Ti
mar (Buc.) 68,59 p; 6. Marilena Pop 
(Buc.) 64.33 p.

Ion Ganea, aflat pe locul ai 
după săriturile impuse de marți, 
fete a cîștigat tinăra Aurelia

natului republican 
rechi. Startul se 
43,500 urmînd ca 
curgă distanța pînă la km 38,500 și 
înapoi (în total 50 km). La întreceri 
sînt prezenți alergătorii calificați în 
faza regională, membri ai lotului o- 
limpic și ai lotului republican.

Flăcăul din Straja
(Urmare din pag. I)

tru că acum o lună, în faza pe oraș, 
mi-am coborît recordul la 3:55,6, iar 
astăzi, în finală, am ajuns să dau și 
interviu. în sfîrșit, tricoul meu de cam
pion aparține celei de a XX-a ani
versări a Eliberării, așa cum eu în
sumi aparțin generației lui 23 August.

" ’’ mai puținAm 20 de ani. Cu 9 zile 
decît Florin Gheorghiu.

★
->atru cicliști zboară pe 

năiucile Crainicul anunță 
,. _a trenă, Vasile Burlacu. 
maestrul sportului Constantin Dumi- 
yrescu". îl recunosc pe Vasile, deși 
imaginea e tulbure din cauza vitezei. 
Mă uit la Costică. Acum trei ani, în 
Parcul Copilului și la Basarabi, lîngă 
Dunăre, lăcătușul Costică Bloțiu și 
tehnicianul zootehnist Vasile Burlacu 
încercau marea cu degetul. Astăzi, 
după trei ani, Costică Bloțiu îl spulbe
ră în linie dreaptă pe adversarul lui 
Roelants, iar Vasile Burlacu „trage" 
cot la cot cu G’gi Dumitrescu. După 
numai trei ani...

pistă, ca 
din nou :
Urmează

a

Turneul de polo a 
la bazinul Dinamo 
șana—Banat și orașul București—Cluj.

Prima partidă a dat loc la o dis
pută echilibrată, încheiată cu victoria 
la limită a formației Crișana: 3—2 
(1—0, o—0, 1—2, 1—0). După ce au 
condus cu ' 1—0 prin... autogolul lui 
Sehilha, Crișana a fost egalată și chiar 
condusă cu 2—1 în al treilea sfert al 
meciului. La sfîrșitul reprizei a treia, 
însă, Crișana a egalat situația la 2—2, 
pentru ca, cu numai 4 secunde înainte 
de sfîrșit să reușească și punctul vic
torios. Au marcat: Sehilha (autogol), 
Lenghel și Hegheși pentru Crișana. 
Unc și Cantor pentru Banat. A condus 
bine Gh. Dumitru (Buc.).

Selecționata orașului București a ob
ținut o nouă victorie comodă. De astă 
dată, în fața reprezentativei regiunii 
Cluj pe care a întrecut-o cu scorul de 
4—0 (2—0, 1—0, 1—0, 0—0). Bucu- 
reștenii au prestat un joc mai complet, 
înotînd mai mult și folosind procedee 
tehnico-tactice mai corecte. Punctele 
învingătorilor au fost înscrise de Fle- 
șeriu (2), Al. Popescu și B. Mihăilescu. 
A arbitrat bine N. Nicolaescu (Buc.).

Toma Alexandru, campion la cat. 60 kg., surprin 
in timpul unei încercări la

REZULTATE SCONTATE
IN TURNEELE DE BASCHET

Ziua a doua a turneelor de bas
chet a atras — din nou — numeroși 
spectatori pe terenul Știința din str. 
Vasile Pîrvan. Atenția generală a 
fost îndreptată, justificat, spre întîlni- 
rea dintre selecționatele masculine 
ale regiunilor Cluj și Brașov. Ritmul 
viu al jocului, ca și bunul nivel teh
nic al întîlnirii au mulțumit pe cei 
prezenți In tribune. De data aceasta, 
clujenii au beneficiat de un aport mai 
substanțial din partea Iui Demian, 
care, alături de Ionescu și Gubeș, a 
străpuns în repetate rînduri, chiar și 
pe contraatac, apărarea mult prea 
largă a brașovenilor. Victoria selec
ționatei clujene nu a surprins pe ni-

valoare mondială in întrecerileRezultate de
de atletism ale Spartachiadei republicane

(Urmare din pag- 1)

mult !; 400 mg:
Jurcă (Buc.) 51,1 — rec. repu- 
egalat, 2. I. Mesaroș (Banat)

alergat cu un tur mai 
1. V. ' - ■ -
blican
51,9, 3—4. B. Albrecht (Hunedoara) și 
I. Marconi (Banat) 54,0, 5. I. Rățoi 
(Buc.) 54,5, 6. Ad. Schneider (Banat) 
54,6; triplu : 1. S. Ciochină (Buc.) 

! 16,28 — nou record republican (v.r. îi 
aparținea din 12 august crt. cu 16,25 
m), 2. M. Stein (Buc.) 15,64, 3. S. loan 
(Buc.) 15,64. 4. O. Viscopoleanu (Buc.) 
15,59, - ---- - ------
6. V.
tate : 
Raica 
15.83, 
5- I-
Constantin (Galați); suliță : 1. Al. Bi- 
zim (Buc.) 76,37, 2. Gh. Popescu (Hune-
doara) 75,54, 3. W. Sokol (Buc.) 66,79, 
4. G. Pikulski (Banat) 64,78, 5. H. 
Wentzeț (Brașov) 62,83, 6. Gh. Zacreș 
(Buc.) 60.79; 4x100 m: Brașov 43,0; 
4x100 m (campionat al R.P.R.) : Di
namo Buc. (Ciobanu, Jurcă, Raica, Gri- 
gorescu) 42,3, 2. CSM Mediaș 43.8, 3. 
Știința Buc. 44,2 ; 20 km marș : 1. I. 
Popa (Buc.) 1.37:59,2, 2. I. Barbu 
(Buc.) 1.40:06,4, 3. I. Baboie (Brașov) 

Perșinaru (Buc.) 
(Buc.) 
(Buc.) 

clasamentul pe echipe : 1. 
București 14 p — campioană 

a R.P.R., 2. Steaua Buc. 16 p, 3. Di-

5. N. Mărășcscu (Buc.) 
Dumitrescu (Buc.) 15,05 ;
1. C. Crețu (Buc.) 16,83, 
(Buc.) 16,27, 3. Ad. Gagea
4. G. Luchian (Dobrogea) 
Moisescu (Cluj) 14,15,

1.40:09.8,
1.41:07.0,
1.45:11,0,
1.45:33,0 :
P.T.T.

4. M.
5. L. Caraiosifogîu

6. D. Bogdan

namo Buc. 23 p.

15,53, 
greu- 
2. A. 
(Iași) 
14.59, 
6. C.

FEMEI : 100 m: 1.
(Buc.) 11,9, 2. Ec. Cbeșu (Buc.) 12,1, 
3. Cr. Mesaroș (Banat) 
Paîade (Buc.) 12,3, 5. V.
12.5, 6. M. Ciobanu
înălțime : 1. I. Balaș
2. R. Voroneanu (Buc.) 1,61, 
Toma (Crișana) 1,58, 4. N.
(Buc.) 1,58, 5. I. Tomcsik (Crișana) 
1,50. 6. V. Pulpea (Argeș) 1,50. în 
afară de concurs S. Lichiardopol 
(Buc.) 1,58; lungime: 1. V. Viscopo
leanu (Buc.) 6,44 m — nou record re
publican (v.r. îi aparținea de la 9 au
gust cu 6,40 m), 2. G. Rădmlescu
(Buc.) 5,85, 3. V. Ciulinaru 
5,83, 4. I. Caragea (Buc.) 5,60, 
llolhoș (Cluj) 
(Buc.) 
2. Ol. 
Moțiu 
(Buc.) 
41.60, 
4x100
Rapid București (M. Nicoară, L. Frun
ză, V. Bufanu, V.
Ieri s-au desfășurat 
400 m. Cele mai 
fost realizate de :
57.6, Ec. Cheșu (Buc.) 57,8, FI. Stancu 
(Buc.) 58,2. In proba de pentatlon, 
după trei probe, conduce recordmana 
țării Maria Pândele (Buc.) cu 2688 p 
(80 mg — 11,6, greutate — 11,60, 
înălțime — 1,57 m). Ea are toate șan
sele ca astăzi să înregistreze un punctaj 
superior actualului record republican 
(4373 p).

I. Petrescu

12,2, 
Tocilă 
(Buc.) 
(Buc.)

4. G. 
(Buc.) 
12.8 ;
1,90, 

3. C. 
Balea

(Buc.) 
5. L. 
Bolea 
53,51, 
3. R. 
Barbu

5,57, 6. M.
5,48 ; disc : 1. L. Manoliu 
Cataramă (Argeș) 51.30, 
(Banat) 42.82, 4. N.
42,59, 5. El. Cataramă (Argeș)

6. A. Gurău (Buc.) 39,56 ; 
m (campionat al R.P.R.) : 1.

Viscopoleanu) 50,2. 
și seriile cursei de 
bune rezultate au 
I. Petrescu (Buc.)

meni. Interesantă a fost însă maniera 
ei de joc-, modern orientată spre ac
țiuni simple. în viieză, direct pe coș. 
Datorită acestui lucru, clujenii au 
reușit ca spre sfîrșitul primei reprize 
și în primele minute după reluare 
(min. 17: 28—25; min. 24: 45—25) să 
acumuleze un avantaj substanțial, 
care le-a permis să meargă din ce în 
ce mai sigur spre victorie.

S-ar părea după cele de mai sus 
că selecționata brașoveană nu s-a ri
dicat-la valoarea adversarei sale. To
tuși Jocul a fost destul de echilibrat 
ca aspect, dar tabela de marcaj 
a fost... necruțătoare pentru învinși. 
Clujenii au cîștigat cu scorul de 
70—44 (36—25) și diferența se expli
că în mare măsură prin greșelile tac
tice’ comise de brașoveni în apărare, 
precum și prin numeroasele ocazii ra
tate copilărește, de aceștia. Bun arbi
trajul cuplului Gh. Dinescu — L. Va- 
silescu (Buc.). Punctele au fost mar
cate de: Demian 25, Ionescu 12, Bog
dan 2. Gubeș 9, Till 2, Balint 2, 
Vizi 14, Cernea 4 de la clujeni și 
Sabo 2, Birsan 7, Zereieș 1, Franț 
15, Dumitrescu 9, Esigman 7, Simon 
2, Dogaru 1 de la brașoveni.

stilul aruncat.

Cele două me
ciuri din turneul fe
minin s-au încheiat 
cu rezultate aștep
tate, dar cu diferen
țe de scor care au 
depășit prevederile. 
Mai exact, selecțio
nata lașului a în
trecut formația Ba
natului cu 71—52, 
(41—16), după un 
meci în care timișo- 
renceîe au fost de 
nerecunoscut — în 
special în prima 
repriză, — iar selecționata regiun 
Mureș-Autonomă Maghiară a învia 
pe cea a Dobrogei cu 69—47 ( 32- 
24), la capătul a 40 de minute d 
joc interesant. De menționat că echip 
mureșană a practicat un joc rapid, c 
accentul pe contraatac, care lasă s 
se întrevadă participarea ei cu șans 
apreciabile în lupta pentru locul I. I 
ultimul meci al zilei, baschebalișt 
din regiunea Banat au întrecut echip 
Bacăului cu 82—71 (47—28).

G. RUSSU-SIRIANI
A. VASILII

Ultimele știri externe
TURNEUL OLIMPIC DE VOLEI 

Echipele noastre întîlnesc în primul 
meci selecționatele U.R.S.S.

mul meci echipa (J.R.S.S., apoi va juc 
cu Japonia, S.U.A., R. P. D. Coreean 
și R. P. Polonă.

TOKIO 19 (Agerpres). — Federația 
japoneză de volei a stabilit programul 
de desfășurare a turneelor olimpice de 
volei care vor avea loc intre 11—23 
octombrie la Tokio și Yokohama.

La competiția masculină participă
10 echipe: U.R.S.S., R. P. Romină, 
R. S. Cehoslovacă. R. P. Ungară, 
Olanda, S.U.A., Brazilia, R.A.U., Co
reea de Sud, Japonia. întrecerea se dis
pută sistem turneu, fiecare echipă ur
mînd să joace cu toate celelalte par
ticipante. Selecționata R. P. Romîne 
va susține primul meci Ia 13 octom
brie, la Yokohama, cu echipa U.R.S.S. 
Apoi voleibaliștii romîni vor întîlni în 
ordine echipele Braziliei, R.Ă.U., Olan
dei, Coreei de sud, R. P. Ungare, 
R. S. Cehoslovace, Japoniei și S.U.A.

La turneul feminin care începe la
11 octombrie, participă 6 echipe: Ja
ponia. U.R.S.S., R. P. Polonă, R. P. 
Romină. S.U.A., R. P. D. Coreeană, 
Echipa R. P. Romîne va întîlni în pri-

R.S.A. EXCLUSA DE LA JOCURILI 
OLIMPICE

Un purtător de cuvînt 
lui internațional olimpic 
18 august că Republica 
va fi exclusă de la Jocurile Olimpic 
de la Tokio, deoarece guvernul aceste 
țări a refuzat să accepte selecționare, 
atleților de culoare în echipa olimpic 
sud-africană.

al Comitete 
a anunțat 1 
Sud-African

TURNEUL DE TENIS DE LA BUDA 
PESTA

Jucătorii romîni Atexe Bardan ș 
Giinther Bosch au repurtat victorii îi 
ziua a doua a turneului internaționa 
de tenis de cîmp de la Budapesta. Bar 
dan l-a învins cu 7—5, 6—4 pe Novat 
iar Bosch a cîștigat cu 6—4, 6—0 1; 
Szabados.
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