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Incepînd de astăzi

Turneul international de polo 
pe care-1 găzduiește bazinul din 
Parcul sportiv Dinamo a început 
ieri cu o frumoasă surpriză pro
dusă de reprezentativa de tine
ret a țării noastre. Ea a reușit 
să termine la egalitate cu selec
ționata Ungariei, după o par
tidă în care a condus cu 2—0 
și 4—2. Numai lipsa de expe-

2—2 ei au ratat o lovitură de la 
4 m (prin Konc), pentru ca la 
sfîrșitul reprizei a treia să se 
vadă din nou conduși cu două 
goluri. Un ultim efort de vo
ință, plus cîteva greșeli comise 
de Țăranu, Unc și Zamfirescu, 
și tabela de marcaj va arăta, 
in finalul meciului, scor egal: 
4—4.

Șlt- 
alt-
ex-

adversari, înotînd mult și 
tind curajos la poartă. De 
fel, dintr-un asemenea șut, 
pediat de la distantă de Ekse-
rov, ei au egalat scorul la 1—1. 
In continuare însă reprezenta
tiva U.R.S.S. își impune supe
rioritatea tehnică și tactică și

SALA SPORTURILOR DIN CONSTANȚA GĂZDUIEȘTE
:ea de a xiii-a ediție a balcaniadei de lupte
CONSTANȚA 2 (prin telefon). 
•. străzile vechiului Tomis și 

cele din alte localități de 
s malul mării au apărut de 
ev a zile afișe mari care ves- 
sc marea confruntare a lup- 
itorilor din țările balcanice, 
uni este și firesc, întrecerile 
ptătorilor din această parte a 
>ntin tutui nostru au stîrnit 
i mare interes în rîndul spec- 
torilor. Incepînd de ieri, mo- 
srnele hoteluri — Pelican din 
mamaia și Continental din 
□nstanța — găzduiesc loturile 
: sportivi care participă la cea 
i a XIII-a ediție a Balcania- 
;i de lupte clasice și libere.

Sînt prezenți Ia Constanța cei 
mai buni luptători din R.P. Bul
garia, R.S.F. Iugoslavia, Grecia, 
Turcia și R.P. Romînă. Prin
tre ei se află mulți campioni 
mondiali, olimpici și balcanici. 
Reamintim doar cîteva nume. 
Ogan și Yltnaz (Turcia), Cer- 
venkov, Gasabov și Aliev (R.P. 
Bulgaria), Marinko și Dora 
(R.S.F. Iugoslavia), Lazaru și 
Ioanidis (Grecia), Pîrvulșscu, 
Cernea, Bularca, . Martinescu 
(R.P. Romînă).

Primul gong va suna joi la 
orele 18 cînd participant!! la a- 
ceastă ediție a Balcaniadei vor 
începe, in Sala sporturilor, pri-

Jocurile Balcanice de atletism —ediția a XXIII a

mul tur din cadrul concursului 
la lupte clasice. Echipa țării 
noastre este formată, în ordinea 
categoriilor, din D. Pîrvulescu, 
I. Cernea, M. Bolocan, V. Bu
larca, I. Țăranu, Gh. Popovici, 
N. Martinescu și G. Mezinca, 
Meciurile vor fi deosebit de dîr- 
ze, deoarece sportivii țărilor 
participante fac o ultimă veri
ficare în vederea Jocurilor Olim
pice de la Tokio. Iată ce ne-a 
declarat în acest sens maestrul 
emerit al sportului D. Pîrvules
cu : „Datorită numărului mare de 
sportivi valoroși, lupta va fi de un 
ridicat nivel tehnic. Echipa noa
stră se va strădui să aibă o 
comportare cit mai bună, să 
cîștige întrecerile, confirmînd 
astfel renumele nostru pe plan 
internațional în acest sport. Bă
ieții noștri sînt foarte optimiști".

Joi înainte de masă are loc 
ședința Comisiei Balcanice de 
lupte.

T. RABȘAN
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Iugoslavia deplasează la București 
chipe puternice și individualități marcante
Doar opt zile au 

,.?i rămas pînă ce 
tarterul va da 
Jecarea concureu- 
ilor în prima pro
vă din cadrul Bai- 
:aniadei de atic
ism, ediția 1964. 
n acest scurt ră- 
raz de timp se 
lesfășoară ulti- 
nele preparative 
ii... călătoria spre 
îucurești.

Federația de at- 
efâm a Iugosla
viei a anunțat e- 
•hipa definitivă pe 
:are o va 
« stadionul 
lublicii la 
mrsurile din
|3 septembrie. Cer- 
:etînd numele ce
lor înscriși putem 
lonstata că iugo
slavii vor deplasa la ____T._
.‘chipe foarte puternice, atît la 
tete cît mai cu seamă la băieți, 
pretendente la primul loc în cla
samentele generale pe națiuni. 
Din echipe fac parte numeroși 
candidați olimpici care vor sus
ține, cu 
examen 
piadei.

Dintre 
mai valoros ni 
rul cu prăjina Roman Leșek, 
campion balcanic în 1963, care 
— în acest sezon — a obținuU 
un rezultat de 4,91 m și care 
va lupta să realizeze o săritură 
peste 5 metri. Semifondistul 
Simo Vazici a marcat, recent, 
excelente rezultate: 3:41,0. pe 
1500 m. și 13:50,0 pe 5 000 m. 
Un nou record a înregistrat și 
Slavko Span în proba de 3 000 
rn obstacole. Cu timpul de 
8:35,3 el figurează în rîndul 
celor mai buni performeri mon
diali din acest sezon olimpic. 
Franc Ccvan (29:04,6) și Nedo 
Farcici (29:46,2) constituie un • 
cuplu redutabil in cursa de 10 000 
m. La fel de valoros este și 
suplul aruncătorilor de greu
tate Milija Jocovici (18,46 m) 
și Pctar Barișici (18,40 m). La 
disc., campionul balcanic din 
1963, Dako Radoșevici a stabi-

KRESIMIR RAC ICI (Iugoslavia) -

București lit un nou record iugoslav 
55,90 ni.

Dintre fete atleta cea mai 
prezentativă este „decana" 
chipei. Draga Stamejcici,

cu

acest 
serios

afleții

prilej, ultimul 
înaintea Olim-

iugoslavi cel 
se pare sărito- 

Leșek.

re- 
e- 
de 

șapte ori campioană balcanică. 
La București ea va evolua în 
nu mai puțin de... 7 probe: 
săritura în lungime (6,11 m-re- 
cord), 80 m garduri (10,8 sec- 
record) și în cele 5 probe ale 
pentatlonului (4551 p). Olga 
Gere, medalia de argint la cam
pionatele europene din 1962, 
se va strădui să-și îmbunătă: 
țească rezultatul de 1,71 m la 
săritura în înălțime ca. de alt
fel, și junioara Nevenka Mrin- 
jek (1,67 m în acest an). O 
atletă valoroasă este și alergă- 
toarea Gizela Farkaș (55,3 sec. 
pe 400 m-record și 2:09,7 pe 
800 m).

R. VILARA

Turneul echipei 
in țara

Șpre sfîrșitul acestei luni echi-f" 
pa iugoslavă de fotbal Vardar 
Skoplje va susține două meciuri 
în țara noastră. Primul in corn-

Fază din meciul R. P. RomînăMingea trimisă de Grințescu va fi oprită de... bara transversală.
R. D. Germană încheiat cu victoria jucătorilor noștri

riență i-a privat pe tinerii noștri 
poloiști de un rezultat favorabil 
pe care, apreciind după desfășu
rarea jocului, l-ar fi meritat cu 
prisosință. Chiar și în finalul 
partidei, cînd a fost egalată pen
tru a doua oară, echipa noastră 
de tineret a „scăpat" victoria, 
ratînd prin Unc și Zamfirescu 
două ocazii dintre cele mai 
mari.

Surprinși la început de impe
tuozitatea și jccul gîndit al par
tenerilor, oaspeții au făcut risipă 
de energie pentru a echilibra ra
portul de forțe. La situația de

Jocul următor a luat sfîrșit 
cu un rezultat scontat: 4—1 
pentru U.R.S.S. Deși învinși, 
poloiștii bulgari s-au arătat în 
progres : s-au „ținut" mai mult 
de două reprize de valoroșii lor

Foto: T. Chioreanu

să înscrie încă trei go-reușește
luri.

In cel mai important meci al 
zilei s-au întîlnit echipele R.P. 
Romîne și R.D. Germane. Se

(Continuare în pag. 3-a)

„Cupa Dunării 
a sosit în
De marți, vitrina cu trofee a . 

handbalului romînesc s-a îmbo
gățit cu o nouă piesă, a treia 
în acest an în decurs de 6 luni: 
„CUPA DUNĂRII", care s-a ali
niat, mîndră, după Cupa campio
natului mondial (masculin) și 
Cupa campionilor europeni (fe
minin). A adus-o acceleratul 
302 o dată cu cuceritorii ei, ju
cătorii reprezentativei B. Ca de 
obicei, la gară au fost întîmpi- 
nați de rude, prieteni și pasionați 
ai acestui spectaculos sport, care 
le-au făcut o călduroasă pri
mire. Și au meritat din plin.

„Ceea ce a reușit echipa 
noastră — ne-a spus antrenorul 
emerit I. Kunst-Ghermănescu — 
a depășit toate așteptările. Și 
victoria pe teren neutru asupra 
echipei cehoslovace m-a bucurat 
nespus de mult pentru că ea a 
confirmat, dacă mai era nevoie, 
justețea celei de la Praga, din 
campionatul mondial".

Membrii delegației au 
numai aprecieri < ’ 
adresa tinerilor jucători:

Antrenorul E. Trofim: „Tine
rii noștri handbaliști au dat 
dovadă de multă maturitate 
chiar in partidele cu echipe pu
ternice, ca aceea a Cehoslovaciei, 
ei nu s-au pierdut nici un mo
ment. în al doilea rind trebu:e 
să subliniez că stilul, concepția 
lor de joc este asemănătoare cu 
a celor consacrați, se bazează 
pe aceleași principii și reguli 
de tactică individuală și colec
tivă. De aceea ei s au încadrat 
foarte ușor si foarte bine, rezul- 
tlnd O ECHIPA".

M. Redl : „Atunci cînd a:t 
fost introduși în joc, tinerii

1 avut 
elogioase la

Vardar Skoplje 
noastră

pahia Crișului, la Oradea, la 
27 septembrie; cel de al doilea 
la 30 septembrie la Arad, cînd 
va înlîlni pe U.T.A.

66

București...
i-ail înlocuit cu succes pe „bă- 
trini". Convingerea mea este că 
puși în echipă alături de jucă
tori experimentați, acești tineri 
pot face față oricînd în jocurile 
internaționale. Trebuie să conti
nue însă, să se pregătească se
rios, ca pînă acum".

Un sfat la care ne asociem și 
noi. (rep.).

VALERIU JURCĂ- 20,9 SEC. PE 200 M
Ieri după-amiază, pe stadionul „23 August" din Capitală, 

a avut loc un concurs dc selecție a atleților noștri fruntași.
S-a alergat o cursă de 200 m deosebit de rapidă, soldată 

cu performanțe valoroase. A CÎȘTIGAT VALERIU JUR
CĂ ÎN 20,9 SEC. TIMP CARE CONSTITUIE UN NOU 

RECORD REPUBLICAN (v. r. Jurcă și Zamfirescu 21,0 sec) 
ȘI NORMA OLIMPICĂ PE 1964. Zamfirescu, clasat pe 
locul doi, a fost cronometrat 21,1 sec, iar V. Popescu, Izbă- 
șescu și I. Osoianu 21,7 sec.

Ștafeta de 4x100 m alcătuită din Popescu, Zamfirescu, 
Jurcă și Stamatescu a reușit 40,8 sec.

Astăzi după-amiază va avea loc un nou concurs.

Primul campion al tării ia scrimă, pe 1964 
. spadasinul Dan lonescu

punctat sub posibilități, Dan 
lonescu a reușit sa devină cam
pion al țării.

Supriza probei a furnizat-o 
Gh. Cristof care l-a scos din 
cursă, în turul 1 din eliminări 
directe, pe fostul campion al 
țării, C. Stelian 1 Alt protago
nist, D. Popescu, a fost elimi
nat și el — și tot în turul I 
— de I. Korosi. De altfel, Ko
rosi, trăgător destul de anonim 
pînă acum, avea să ocupe locul 
I în această ultimă manșă.

jConfirmînd previziunile, unul 
jdțn jpretendenții cei mai auto
rizați la titlul de campion repu
blican ia spadă, Dan lonescu, 
a trecut primul... linia de sosire.

Lucrurile nu s-au petrecut 
însă așa de simplu. In cea de 
a 3-a manșă a finalelor. Dan 
lonescu a ocupat locul 5. Dar, 
avantajat pe de o parte de punc
tajul adiționat în primele man
șe (din aprilie și iulie), iar pe 
de altă parte de faptul că cei
lalți pretendenți la titlu au

Dan lonescu — Steaua, campionul țării la spadă pe anul 1964 
(cel din dreapta). în plin asalt. Adversar: Ștefan Moldanschi...

Foto : Teodor Roibu

(Steaua)
după un baraj foarte disputat, 
cu T. Sîrbulescu. Cum însă 
Korosi nu a participat decît la 
două manșe ale finalelor, punc
tajul adiționat îl situează după 
primii opt clasați...

Foarte bine s-au comportat și 
de data aceasta cei doi repre
zentanți ai Științei București, 
T. Sîrbulescu și C. Țintea. O 
notă bună și pentru Gh. Cris- 
tof, Al. Mironov și E. Husar, 
situafi în apropierea fruntașilor 
probei.

Iată și clasamentul general 
(după 3 manșe): 1. Dan lones
cu (Steaua) — campion repu- 
blican pe 1964; 2. E: Husar 
(Știința Tg. M.): 3. D. Popes
cu (Știința Buc.); 4. T. Slrbu-, 
Icscu (Știința Buc.); 5. C. Țin- , 
tea (Știința Buc.); 6. Al. Miro
nov (C.S.O. Craiova); 7. Gh; 
Cristof (Petrolul Ploiești); 8. 
C. Stelian (Steaua).

Pînă la ora încheierii ediției, ; 
în întrecerea pe echipe, situația 
a rămas neclară. Inițial, șansele 
cele mai mari le aveau Steaua. 
Pierzînd însă meciul cu Știirda 
București (8—8, însă înfrîngere 
la o tușe: 63—64 1), lucrurile 
s-au complicat. In perspectivă, 
un nou meci, de baraj, între cele 
două formații, pentru desemna
rea cîștigătorului.

Azi, proba de sabie (indivi
dual), iar mîine cea de sabie-’ 
echipe. ț. si AMA



iTEHI5mMA5A
Filmul camptonatolui de fotbal a 

începui așadar, să ruleze. La pro
priu șl la figurat Micile ecrane, 
parte integrantă a confortului fa
milial, se bucură deci de o și mai 
sporită prețuire... Primul cuplaj a 
adus telespectatorilor și primele 
satisfacții. Nu includem — desi
gur — printre aceștia pe cei din 
Iași și Oradea, dar considerăm că 
aprecierea rămine valabilă, cu toa
te că partidele vizionate nu s-au 
ridicat la înălțimea cuvenită. In 
schimb Televiziunea le-a oferit o 
primă de încurajare, modestă, dar 
necesară : un scurt metraj în pau
za întîlnirii Dinamo—Crișul, care 
a fost de două ori binevenit. Intii, 
datorită faptului că originala con
cepție regizorală a documentarului 
a ținut trează atenția de la prima 
pînă la ultima secvență, și apoi pen
tru că ea a constituit un divertis
ment instructiv care a împlinit abil 
cele 15 minute altă dată irosite în 
van. De aceea ne place să credem 
că nu esle vorba de o... simplă în- 
tîmplare, ci de un început promi
țător care va avea continuitate în 
transmisiile sportive ce vor urma.

Ca întotdeauna, îngrijită și cursi
vă, transmisia propriuzisă. Obiec
tivele mereu pe fază, balonul în 
permanență bine încadrat. Cele 
două camere de luat vederi utili
zate pentru aceasta 
planuri diferite, 
amplasamentului 
piat și altul mai depărtat, destinat 
să cuprindă un

- de jucători pentru o înregistrare

înregistrează 
corespunzătoare 

lor : unul apro-

număr mai mare

Baschetbalistele noastre sînt optimiste
Echiua Rominid pleacă astăzi

Ia MaptMa
Cele 12 baschetbaliste care ne vor 

reprezenta țara la cel de al 9-lea cam
pionat european (6—13 septembrie la 
Budapesta) și-au încheiat pregătirile 
și părăsesc Capitala în cursul zilei de 
astăzi.

..Vrem să confirmăm saltul valoric 
înregistrat de echipa noastră în ulti
mul timp — ne-a declarat prof. Si
gismund Ferencz, antrenoruil lotului 
—- și să ne clasăm la Budapesta 
printre echipele fruntașe. Nu ne va 
fi prea ușor, pentru că în seria din 
care facem parte vom întUni adver
sari foarte puternici fU .R.S.S., Un
garia, Iugoslavia și Franța). Fetele 
sînt însă optimiste și decise să depună 
toate eforturile pentru a răsplăti în
crederea ce li s-a acordat* *.

Duminică dimineața la ora 10, pe 
stadionul Dinamo din Capitală se va 
da startul în campionatul republican 
de dirt-track, la. care participă Gh. 
Voiculescu, Al. Șinca, R. Jurcă și Al. 
Datcu (Steaua), I. Cucu, M. Alexan- 
drescu și C. Radovici (Metalul)' și Al. 
Pop (Dinamo). Campionul de anul tre
cut — I. Cucu va primi o replică vi- 

partea tinerilor Al. Șinca 
ale căror rezultate sînt

★
Brașovul va găzdui duminică cea de 

a IV-a etapă a campionatului republi
can de motocros.

ce dovedește că nu a existat preocu
parea cuvenită în această direcție.

Rezultate de ieri: Steaua — Rapid 
(m) 23—19 (9—6)si Dinamo — Raf. 
Teleajen (m) 23—12 (11—6).

Azi au loc meciurile: feminine (te
ren Progresul, ora 16.30): Electromag
netica—Știința și Confecția—Rapid; 
la băieți (teren Dinamo, ora 16.15): 
Dinamo—Rapid și Știința—Raf. Te 
leajen. Mîine, la băieți (pe același te
ren): Rapid—Știința și Steaua—Di
namo.

Și optimismul baschetbalistelor 
noastre fruntașe este motivat. în ul
timele 4 luni, reprezentativa Romi
niei a susținut nu mai puțin de 16 
întîlniri internaționale în compania 
unor formații din cele mai valoroase, 
cîștigînd 13. Ultima performanță — 
locul doi la Balcaniada de la Sofia — 
este cit se poate de meritorie. Romîn- 
cele au pierdut după prelungiri întîl- 
nirea cu formația Bulgariei, după un 
meci în care au avut mult timp ini
țiativa. Presa bulgară de specialitate 
remarcă, de all fel, forma bună a echi
pei romîne, lăudîndu-i jocul colectiv 
și eficace. Deși dezavantajate net de 
talia lor inferioară jucătoarele noas
tre au ținut piept cu sjcces puterni
cei reprezentative bulgare, eîștigătoa- 
rea celor două ediții ale Balcaniadei.

După cum ne spune și tov. O. Di- 
mitriu, secretarul general al F. R. 
Baschet, care a urmărit jocurile echipei 
noastre la Sofia, reprezentativa romînă 
a căpătat maturitate în ultimul timp. 
Echipa acționează rapid și are o bună 
orientare în teren. Apărarea este bine 
organizată, iar atacul capătă din ce în 
ce mai multă siguranță și incisivitate. In 
momentul <le față jucătoarele noastre 
dc hază (Niculescu, Racoviță, Spiri. 
don, C. Gheorghe) sînt în formă bună. 
Dar ele trebuie ajutate mai mult de 
către partenerele lor, printre care 
lvanovici, Suliman, Ferencz, Vasiles- 
cu, Simon, Dumitrescu. Acestea din 
urmă (exceptind-o pe Eva Ferencz, 
care nu se află în forma cea mai 
Dană) au mari posibilități, dar trebuie 
să se concentreze mai mult în joc și 
să depună toate eforturile de care 
sînt capabile. Sperăm că la Budapesta 
echipa noastră va acționa ca un co
lectiv omogen, adneîndu-ne cel puițin 
o performanță egală cu cea de la 
Mulhouse (locul IV).

AD. VASIL1U 

mai vastă. Numai că, din păcate 
— și constatarea nu o facem pen
tru prima oară — această îndrep
tățită dorință a regizorului de emi
sie, a operatorilor și, bineînțeles, a 
telespectatorilor este în mare mă
sură anihilată de... culoarea min
gii. Jucătorii — se pare — nu a- 
greează culoarea albă și, de la o 
vreme, nici mingile punctate cu alb, 
pentru motive încă... nedivulgate. 
Dar, această culoare este și rămîne 
singura care poate asigura contras
tul cromatic atît de necesar unei 
bune vizibilități a balonului și im
plicit unei urmăriri satisfăcătoare 
a jocului. De aceea continuăm să 
nădăjduim că pînă la urmă va fi 
rezolvată și această stringentă „pro
blemă".

Dintre transmisiile săptămînii 
precedente, mai notăm încă două : 
cea „în direct" de la Budapesta, 
care a prefațat cu strălucire presti
gioasa victorie a handbalului nos
tru în „Cupa Dunării" și secvența 
filmată din partida de rugbi Glo
ria—Progresul, prezentată sîmbătă 
seara. Aceasta din urmă poate fi 
considerată — după părerea noas
tră — un veritabil model al genu
lui. Operatorul — deocamdată a- 
nonim — â reușit să înmănuncheze 
pe parcursul a numai cîteva se
cunde faze care au infirmat — o 
dată în .
despre lipsa de spectaculozitate a 
acestui 
reușită
cesar s-o subliniem ca atare.

plus — păreri preconcepute

sport. A fost într-adevăr o 
pe care am considerat ne

L. ROȘIANU

Echipele Rominiei și Iugoslaviei au făcut la Constanța, cu prilejul «Cupei 
Mării Negre", o reușită „repetiție" in vederea campionatului european. In 
fotografie, o fază din acest meci: Viorica Niculescu aruncă la coș sub pri

virile lui Milojevici (nr. 6), Suliman (nr. 14) și Tomas (nr. 11).

DIN PREGĂTIRILE ECHIPELOR PENTRU CAMPIONAT
Pregătirile-pentru noul campionat se 

apropie de sfîrșit. Zilele acestea în 
centrul preocupărilor antrenorilor stă 
definitivarea formațiilor care vor fi 
aliniate în primele jocuri.

Iată cîteva noutăți în legătură ctt 
preparativele echipelor masculine și 
feminine.

• Știința Petroșeni a întreprins la 
sfîrșitul lui august, un turneu la Ti
mișoara, Cluj și Cugir, în cursul că
ruia echipele masculină și feminină 
au susținut partide de verificare. Băieții 
au înregistrat următoarele rezultate : 
20—25 cu Tehnometal. 20—16 cu 
Știința Cluj. 31—23 și 31 —18 cu Me
talurgistul Cugir. Antrenorul N. Bara- 
baș este satisfăcut de stadiul de pre
gătire atins de echipă. în lot au fost 
introduși doi jucători tineri: Dumitru 
loan și Emerich Szabo. Fetele au jucat 
șt ele cu Constructorul Timișoara, 
Știința Cluj și Ia Cugir, avînd ca scop 
principal omogenizarea și verificarea 
formației. (SL Băloi, coresp.).

• Echipele feminine. Mureșul Tg. 
Mureș și Voința Sighișoara s-au întil- 
nit sîmbătă și duminica trecută în 
două jocuri amicale de pregătire. In 
ambele meciuri victoria a revenit mu- 
reșencelor la scorurile de 18—11 și 
22—14. (V. Albu, coresp.).

• Handbalișiii de la Voința Sibiu 
s-au antrenat eu mult zel, sub condu
cerea antrenorului I. Schuster, și în

Sportivii bucureștem au dominat finalele 
campionatului republican de juniori

Partidele de tenis de masă din ul
tima etapă a campionatului republican 
de juniori au oferit publicului între
ceri deosebit de interesante, viu dispu
tate și de o bună valoare tehnică. Cei 
mai mulți dintre participant! au de
monstrat un joc modern, cu tendință 
spre ofensivă. Meciurile au fost do
minate de sportivii bucureșteni, prezenți 
în toate cele cinci finale și învingători 
în trei: Viorica lvan (Progresul Bucu
rești) la simplu fete. Silviu Dumitriii 
(Bere Grivița București, antrenor A. 
Ardeleanu) la simplu băieți, Silviu Du
mitriu — Gelu Păun (Bere Grivița — 
Progresul București) la dublu băieți. 
Celelalte două probe au revenit cuplu
rilor Viorica Ivan — Ana Erenfeld (Pro
gresul București — înfrățirea Oradea) 
la dublu fete și Lidia Sălăgeanu — He- 
none Cărrnăzan (Izvorul Bocșa Vasio- 
vei, antrenor P. Bojincă) la dublu mixt.

Comportări remarcabile au avut și 
sportivii de la Bocșa Vasiovei, Oradea, 
Cluj, Craiova, Iași, Arad.

în ultimele partide au fost consem
nate rezultatele : simplu fete, semifina
le: Viorica lvan — Carmen Crisan (în
frățirea Oradea) 2—1 (20, -16, 16), 
Lidia Sălăgeanu — Ana Erenfeld 2—1 
(15, —23, ÎS), finala: Viorica lvan — 
Lidia Sălăgeanu 2—1 (—19, 18, 13) ; 
simplu băieți, semifinale: Păun — 
Cărrnăzan 2—0( 18, 17), Dumitriu — 
Simin (Reșița) 2—0 (15, 10), finala: 

ultima perioadă au susținut meciuri de 
verificare care au subliniat buna lor 
pregătire. Comportarea avută le dă 
dreptul să privească cu încredere noul 
campionat. In ultimele jocuri ei au 
întîlnit Textila Cisnădie (28—16) și 
Voința Sighișoara (16—16 și 22—12 
— acest din urmă meci fiind între
rupt în min. 45). (O. Leikep, coresp.).

• La Onești, în cadrul pregătirilor 
pentru campionat, s-a desfășurat 
„Cupa Cauciucul", îriregistrîndu-se ur
mătoarele rezultate: Cauciucul Onești 
—Chimia Făgăraș 21 —17, Cauciucul— 
Știința Galați 20—15, Chimia Făgăraș 
—Știința Galați 12—12, Cauciucul H 
—Chimia 27—13. Cupa a fost cuce 
rită de Cauciucul. (.4/. Andronescu, 
coresp.).

• La Galați, handbaliștii Științei 
au pus mult accent pe pregătirea teh
nică. Ei au susținut pînă acum 3 
jocuri cu Cauciucul Onești : 15—20, 
18—18 și 18—16. Lotul feminin cu
prinde 12 jucătoare care așteaptă cu 
încredere debutul în seria a Il-a. (T. 
Siriopol, coresp.).

• în Capitală au continuat jocurile
feminine din cadrul „Cupei orașului 
București" : Electromagnetica—Pro
gresul 13—8 (10—6), Știința—Rapid 
14—11 (5—3), Confecția—Electromag
netica 10—7 (5—3), Știința—Progre
sul 12—4 (5—3). Partidele nu au sa
tisfăcut, echipele prezentînd loturi in
complete și insuficient pregătite, ceea 

Dumitriu — Păun 2—0 (22, 18) ; <to- 
blu fete, finala: Viorica Ivan, Ana E- 
renfeld — Lidia Sălăgeanu, Carmen 
Crișan 2—1 (11, —14, 17) ; dublu bă
ieți, finala: Dumitriu, Păun — Tudor 
Pavel, Ion Iulian (Progresul Bucu
rești) 2—1 (19, —18, 20) ; dublu mixt, 
finala: Lidia Sălăgeanu, Cărrnăzan — 
Viorica lvan. Păun 2—1 (14, —13, 10).

Iată alte rezultate tehnice mai impor
tante: simplu băieți (48 participanți), 
sferturi de finală: Dumitriu — Tudor 
Pavel 2—1, Simin — Roth 2—0, Pă
un — Bledea 2—1, Cărrnăzan — Ion 
Iulian 2—0; simplu fete (24 concuren
te), sferturi de finală : Lidia Sălăgea
nu — Elena Bratu 2—0, Ana Eren
feld — Roberta Toma 2—0, Viorica 
Ivan — Vera Veis 2—1, Carmen Cri
șan — Elena Ciobanu 2—0, dublu 
bărbați, semifinale: Tudor Pavel, Ion 
Iulian — Simin, Iovan 2—1, Păun, 
Dumitriu — Cărrnăzan, Bledea 2—1; 
dublu fete, semifinale: Lidia Sălăgea
nu, Carmen Crisan — Vera Veis, 
Constanța Dinu 2—0, Viorica Ivan, 
Ana Erenfeld — Robeita Toma, Elena 
Ciobanu 2—0; dublu mixt, sferturi de 
finală : Lidia Sălăgeanu, Cărrnăzan — 
Georgeta Fuiorea, L. Șimandan 2—0, 
Ana Erenfeld, Ion Iulian — Elena Cio
banu, Iovan 2—0, Viorica lvan, Păun 
— Vera Veis, Bledea 2—0, Carmen 
Crișan, Dumitriu — Elena Bratu, Si
min 2—0, semifinale : Viorica lvan, 
Păun — Carmen Crișan, Dumitriu 
2—0, Lidia Sălăgeanu, Cărrnăzan — 
Ana Erenfeld, Ion Iulian 2—1.

Astăzi de la ora 9, pe stadionul Giu- 
lești toți participant» vor trece probele 
de control.

Campionatele republicane 
de motocros și dirt-track

• LA 6 SEPTEMBRIE : VITEZA PE ZC_T..’. 777 C„7.7„.„ . 
TEMBRIE MOTOCROS1ȘTII EVOLUEAZĂ LA BRAȘOV

guroasă din 
și Al. Pop 
promițătoare.

I. O. I.L. Tg. Mureș
Piața Bolyiak nr. 20 telefon 3077, 3211 

fabrică și livrează fără repartiție următoarele;
1. PROFILE EXTRUDATE DIN POLICLORURĂ DE VINIL 

PLASTIFICATA
2. PROFILE EXTRUDATE DIN POLIETILENA
3. FIRE SI SINE PENTRU ÎMPLETITURI
4. ȘNURURI CU SAU FĂRĂ INSERȚII, PENTRU TAPIȚERIE
5. TUB FLEXIBIL PENTRU STROPIT SAU ALTE SCOPURI 

CU DIAMETRUL EXTERIOR PINĂ LA 45 mm
6. TUBURI VARNIȘ
De asemenea executăm profile extrudate conform ce

rințelor.

Orașul Mediaș a găzduit la sfîr.șitu 
săptămînii trecute (28—30 august) fi 
nala concursului republican de triat 
Ion, întrecere la care au participat spor 
tivi din regiunile București, Banat 
Bra...jv, Cluj, Oltenia, precum și dii 
orașul București. Regretabilă și nemo 
tivată absența reprezentanților regiu 
nilor Crișana, Mureș-Autonomă Ma 
ghiară, lași. Concursul și-a dovedit p< 
deplin utilitatea, evidențiind buna pre 
gătire și perspectivele unor tineri pen 
tru pentatlonul modern și bine ar f 
ca federația de specialitate să perma
nentizeze asemenea întreceri.

Pe echipe, victoria a revenit forma
ției orașului București, care a acumu
lat 7 067 p., urmată de reg. Banat — 
6653 p, reg. București — 6360 p, reg 
Brașov — 5886 p. etc. La individual 
primul s-a clasat sportivul bucureștear 
lvan Bănet cu 2708 (tir — 440; na- 
tație — 1130; cros — 1138). El a fost 
urmat de Ștefan Valingher (Banat) 
2548 ( 660—930—058), Emil lonescu 
(Brașov) 2438 (400—1050—988), Zol- 
tan Kopnik (Banat) 2209 ( 680—655— 
874), Gabriel Radu (reg. .București) 
2205 ( 480—920—805); Paul Sîrbu (reg. 
București) 2159 (600—745—814).

1Informație
Se aduce la cunoștința tuturor 

candidaților de la cursul de un an 
fără frecvență pentru formar, de 
antrenori, că prezentarea la ^exa
menele din sesiunea a 11-a se va 
face la data de 15 septembrie a.c. 
ora 8 în orașele :

București — Institutul de Cultu
ră Fizică str. Maior Ene nr. 12.

Cluj — Consiliul Regional 
UCFS Piața Muncii nr. 1.

Iași — Consiliul Regional UCFS 
Piața Unirii nr. 1.

Timișoara — Consiliul Regional 
UCFS str. Fr. Engels nr. 2.

l

ZGURA ÎN CAPITALA e LA 13 SEP-

Lupta pentru un loc mai bun în cla-' 
sament angrenează un număr mare de 
sportivi și ei vor trebui să depună e- 
forturi susținute pentru a se prezenta 
ia înălțime. Consultînd clasamentele în
tocmite după cele trei etape disputate 
pînă acum se constată că la clasa 250 
cmc lupta pentru primul loc este des 
chisă oricărui rezultat, deoarece între 
primul (M. Pop) și al patrulea clasat 
(M. Dănescu) diferența este de numai 
un punct iar ca timp de 2 zecimi de 
secundă I La clasa 350 cmc liderul (Gh. 
Ion) conduce cu un avans de 7 p a- 
supra lui E. Seiler și 9 p asupra "'iui O. 
Ștefani. Cei doi „urmăritori" au — 
retic — oarecare șanse la victorie. La 
clasele mici conduc Tr. Macarie (125) 
și M. Pop (175) cu nu mai puțin de 
12 p. asupra lui O. Puiu și respectiv 
V'. Savin. Aici șansele sînt mai reduse 
așa că numai lupta pentru locurile 2-3 
va da loc la dispute foarte aprinse în
tre O. Puiu, Cr. Dovids, P. Fischer, 
I. Popa (125) și respectiv V. Savin, 
Al. lonescu, I. lonescu și R. Dovids 
(175).

Iată clasamentele înaintea etapei a 
IV-a: 125 cmc — 1. Tr. Macarie 24 p;
2. O. Puiu 12 p; 3. Cr. Dovids 10 p; 4. 
P. Fischer 9 p; 5. I. Popa 9 p; 175 
cmc — 1. M. Pop 24 p; 2. V. Savin
12 p; 3. AL lonescu 10 p; 4.1. lonescu 
10 p; 5. R. Dovids 8 p; 250 cmc — 
1. M. Pop 14 p; 2. Tr. Macarie 14 p;
3. Cr. Dovids 14 p; 4. M. Dănescu
13 p; 5. O. Puiu 7 p; 350 cmc — 1. 
Gh. Ion 22 p; 2. E. Seiler 15 p; 3. O. 
Ștefani 13 p; 4. E. Keresteș 9 p; 5. M. 
Dănescu 6 p.



FOTBAL Duminică, pe poligonul Tunari

Rapid — Levski
Azi la Sofia, formația bucureșteană 

Rapid întîlnește, în meci retur, în ca
drul „Cupei Balcanice" seria a II-a, 
pe Levski.

In prima partidă disputată la Bucu
rești echipa noastră a cîștigat cu sco
rul de 2—0. Indiferent de rezultatul 
de astăzi, bucureștenii sînt cîștigătorii 
acestei serii și vor susține săptămînă 
viitoare primul meci din cadrul finalei 
acestei competiții tot în R.P. Bulga
ria, la Plovdiv, cu 
cîștigătoarea 
neu.

seriei
Spartak, care este 

I a acestui iur-

Duminică primele jocuri în categoria B încep campionatele republicane
La o săptămînă după începerea se

zonului oficial fotbalistic în categoria 
A, duminică 6 septembrie iau startul 
și formațiile din categoria B. Zilnic, 
corespondenții noștri ne transmit din 
toate colțurile țării vești despre minu
țiozitatea cu care se pregătesc aceste 
echipe pentru a avea o cît mai bună 
comportare în întrecerea ce începe în 
categoria secundă.

Reamintim cititorilor, programul 
primei etape :

SERIA 1! Metalul București—Po
iana Cîinpina; C.F.R. Roșiori—Side- 
rurgistul Galați; Laminorul Brăila— 
Dinamo Bacău; Unirea Rm. Vîlcea— 
Metalul Tîrgoviște; Flacăra Moreni—

Chimia Făgăraș; Știința Galați—C.F.R. 
Pașcani; Tractorul Brașov—Știința 
București.

Brașov—Știința

C.S.M. Sibiu—SERIA A II-A:
C.S.M. Reșița; Clujctana Cluj—Gaz 
Metan Mediaș; Vagonul Arad—Știința 
Timișoara; C.F.R. Timișoara—Jiu] Pe- 
tr'ila; Minerul Lupeni—Ind. Sîrmei C. 
Turzii; A.S.M.D. Satu Mare—A.S. 
Cugir; Recolta Cărei—Mureșul Tg. 
Mureș.

SCURT INTERVIU DESPRE
C. F. R. TIMISOARAJ

Din carnetul cronicarului

meciul de Iu Buia-Mure
Baia Mare a infirmat,• Minerul Baia Mare a infirmat, 

duminică după amiază, o anumită teo
rie după care orice nouă promovată 
trebuie să joace „tare" acasă pentru 
a-și „speria" adversarii. Pe parcursul 
celor 90 de minute de joc, „minerii" 
n-au comis decît 6 faulturi, dintre care 
numai 2 intenționate. Fotbaliștii băi- 
măreni au fost tot timpul preocupați 
să actice un fotbal bun, să aplice 
cele învățate la antrenament. Conside
răm că acesta a fost unul dintre fac
torii care au determinat victoria ob
ținută.

• Se pare c? antrenorii Progre
sului, au PROBLEME la începutul a- 
cestui campionat. Formația bucureștea
nă „suferă" în toate compartimentele 
și în primul rînd în apăirare. Arătam 
în cronica noastră de luni că jocul 
fundașilor centrali este defectuos și 
că ei se lasă prinși în „cursele" puse 
de adversari. Apoi, una din lacune, 
după părerea noastră, este aceea că în 
linia de mijloc a echipei nu activează 
nici un apărător „de meserie", sarcini
le de deposedare revenind numai ce
lor patru de pe linia de fund. între
gul „terțet" — Mateianu, D. Popes
cu, Mafte'uță — este alcătuit din jucă
tori care aleargă după gol. Doar Ma
teianu mai încearcă să acopere „gău
rile" din apărare și eventual să depo
sedeze. Acest lucru și explică faptul

că în partida de la Baia Mare, deși 
Progresul a controlat mijlocul terenu
lui aproape 60 de minute și cu insis
tență între minutele 5—30, bucurește
nii au primit trei goluri destul de 
ușor. Gazdele — cînd aveau balonul 
— treceau „în zbor" peste linia a doua, 
prinzînd pe picior greșit apărarea ime
diată a Progresului.

Sînt destul de multe de spus și în 
ce privește cele trei „vîrfuri". Excep- 
tîndu-1 pe Stoicescu, jucător robust 
cu un dribling derutant și cu viteză 
de reacție și deplasare mare, ceilalți 
(Al. Constantinescu, nepregătit, sau 
M. Voinea și Baboie) nu se pot des
curca între fundașii adversarilor. Asta 
a și făcut ca în meciul de duminică a- 
tacanții avansați ai Progresului să nu 
poată concretiza mingile utile pe care 
îe-au avut.

în cursul lunii august echipa de fotbal 
C.F.R. Timișoara a susținut trei partide 
amicale în R- P. Ungară. In legătură cu 
acest turneu am solicitat un interviu antre
norului Vasile Gain.

— Vacanța de vară, a început antieno- 
îul timișorean, a fost destul de scurtă pen
tru jucătorii noștri î numai 10 zile, după 
care antrenamentele au intrat pe făgașul 
lor obișnuit. Le-am acordat atenția cuvenită 
avînd în vedjre jocurile pe care urma să 
Ie susținem în R. P. Ungară. Acum, cînd 
turneul s-a încheiat, avem satisfacția celor 
trei victorii : S—0 cu Spartakus Szarvas, 
2—0 cu V.T.S.K. Bekescsaba și 1—0 cu 
M.E.D.O.S.Z. Gyula.

— Cel mai greu meci ?
— Ultimul. Trebuie să amintim că echipa 

din Gyula ne-a 
1—3 1

— Ce factori 
torii ?

— Pregătirea
bună a fiecărui jucător, aplicarea în mod 
creator a sistemului l—4—2—4 și, un lucru 
esențial, jocul ofensiv practicat în fiecare 
meci. Eficiența Iui: 8 ’
unul primit.

— Cum au apreciat 
cătorilor timișoreni*?

— Atît convorbirile . 
cît și articolele publicate în presă nu au 
fost lipsite de cuvinte meritorii Ia adresa 
echipei noastre. Ne-am străduit să lăsăm 
o impresie cît mai bună și ne bucură 
faptul că am reușit.

între 6 și 10
Tunari găzduiește 
intern al anului, 
cane rezervate seniorilor și senioarelor. 
La întreceri participă cei mai buni 
trăgători din țară, inclusiv componenții 
loturilor republican și olimpic. Alături 
de țintași cu îndelungată experiență și 
cu renume pe plan internațional, vor 
lua loc pe standurile de tragere și foarte 
mulți tineri dornici de afirmare. Este 
un campionat valoros nu numai prin 
participarea fruntașilor acestui sport, ci 
și prin numărul mare de concurenți, a- 
proape 250. Deși recordurile R.P.R.' sînt 
în multe probe deosebit de valoroase, 
unele din ele superioare recordurilor 
mondiale, specialiștii consideră că da
torită actualei pregătiri a trăgătorilor 
există posibilități de a fi obținute unele 
performanțe și mai valoroase. La între
cerile de talere ne-au sosit și oaspeți 
de peste hotare. Este vorba de trăgă-

septembrie, poligonul 
cei mai mare concurs 
campionatele republi-

terii Elans 
Schdnborn 
Bret Huthart (Anglia).

Iată acum
țării: armă liberă calibru redus 60 
focuri culcat, seniori 596 p; 
focuri senioare 595 p;
593 p; pistol precizie 561 p ; pistol ca
libru mare 584 p; talere aruncate din 
șanț 196 p; skeet 200 p din 2 0 posi
bile ; armă liberă calibru redus 3 x 40 
focuri : poziția culcat 399 p ; poziția in 
genunchi 393 p; poziția în picioare 
375 p; pe trei poziții 1160 p ; armă li
beră calibru mare 3x40 focuri: poziția 
culcat 396 p; poziția în genunchi 385 
p; poziția în picioare 368 p; pe trei*  
poziții 1132 p; armă militară 3x20 
focuri 530 p ; armă liberă calibru redus 
3 x 30 focuri, senioare: poziția culcat 
299 p ; poziția în genunchi 291 p ; po
ziția în picioare 277 p; pe trei poziții 
854 p.

E. Lang și Zdeuko Graf von 
(R. F. Germană) și Victor

cîteva din îecordurSte

armă 60 
pistol viteză

VALENTIN PAUNESCU

învins pe ferea propriu cu

au condus la aceste vie-

fizică bună și chiar foarte

goluri marcate, nici

gazdele evoluția ju

pe care le-am avut

N. P1RVU — coresp.

rezultate...

De la LE. B. S.
Pentru cuplajul de fotbal PROGRE

SUL—PETROLUL si STEAUA—MI
NERUL BAIA MARE din 6 IX tie pe 
stadionul „23 August" biletele s-au 
pus în vînzare la casele obișnuite.

Casele din str. Ion Vidu și Prono
sport cal. Victoriei nr. 2 vînd și bile
te pentru întîlnirea internațională de 
gimnastică R.P.R.—R.D.G. din 5—6 
IX de la sala Floreasca.

Acf -ași case vînd și bilete pentru 
An.un.le Balcanice de atletism din 
11—13 IX de pe stadionul Republicii.

MINERUL MUSCEL — RULMENTUL 
BRAȘOV 1—1 (1—0)

Echipa gazdă a practicat lin joc de 
slabă factură tehnică. în schimb, oas
peții s-au prezentat bine pregătiți, au 
arătat iun fotbal de calitate.

Golurile au fost înscrise de Fu- 
gaciu (min. 30) pentru Minerul și 
Hațeganu (min. 75) pentru Rulmentul.

ION MALANCU — coresp.

Oprea, Voicn •—- Pavel (Florescu), R. 
Matei — Militarii, Daraban, C. Matei, 
Stătescu. Golurile învingătorilor au 
fost înscrise de C. Matei (2), și Dă
răban (4).

GH. ARSENE — coresp.

UNIREA RM. VÎLCEA — C.S.M.
SIBIU 2-2 (0—1)

S1DERURGISTUL GALAȚI — AN
CORA GALAȚI 6—3 (3—3)

în cadrul pregătirilor pentru relua
rea campionatului categoriei B, Si- 
derurgistr.il a susținut un joc de veri
ficare în compania formației locale An
cora. Antrenorul P. Moldoveanu a ali
niat următoarea echipă : Cîmpeanu 
(State) — Tomescu (Lupea). Hulea,

Oaspeții am arătat o tehnică bună. 
Unirea a manifestat lipsă de omogeni
tate. Au înscris : Zaharia, Frățilă 
pentru Unirea, Văcaru și Popa pentru 
C.S.M. Sibiu.

D. ROȘIANU — coresp.

AZI, LA STADIONUL PROGRESUL 
DIN CAPITALA

„Școala de box“ din Cîmpulung-Muscel
In ultima vreme, iubitorii sportului 

cu mănuși au întîlnît tot mai des în 
paginile ziarului nostru numele unor 
boxeri din Cîmpulung-Atuscel.

Locuitorii orașului de pe dealurile 
Muscelului n-au făcut cunoștință cu 
acest sport decît în ultimii ani. 
Doar cîțiva erau cei care avuseseră 
nrilejul să vadă un meci de box și 
atunci numai cu ocazia unor călătorii 
in alte orașe din țară.

Istoria boxului în orașul muscelean 
ncepe cu anul 1955, an în care a 
ooposit aci antrenorul Cristian Panai- 
lescu. La Cîmpulung-Muscel el a în
ceput „treaba" „de la zero". Primii 
elevi, muncitorii din uzină. După un 
an de strădanie, roadele muncii har- 
licului antrenor au început să apară. 
In anul 1956: primul boxer musce
lean în finala campionatului de ju
niori. In anii următori, pe rînd Ion 
Marcu, Gheorghe Ciurea, Gheorghe 
Badiu, Ion Marin, Ion Manole, Si
nton Aurel au adus „maestrului" lor 
deosebita satisfacție de a deveni cam
pioni republicani.

Indreptîndu-și atenția spre o școală 
profesională din localitate, unde în
vață un număr însemnat de elevi, an
trenorul și-a asigurat o bogată bază 
de selecție. Secția sa a devenit o 
adevărată pepinieră și astfel boxul 
muscelean a prins aripi. El este 
in prezent cel mai iubit sport din lo
calitate. Și aceasta nu întîmplător. 
Datorită muncii pline de entuziasm și 
priceperii cu care lucrează antrenorul 
Cristian Panaitescu, pugiliștii musce
leni practică un box de calitate. Ti
nerii A. Simfon. Gh. Manea, Tr. Ni- 
colae, I. Visinescu, 1. Negru, I. Ivan, 
I. Marcu, Gh. Oancea, 1. Arsene etc.

i-au impresionat deseori chiar și pe 
exigenții spectatori bucureșteni prin 
boxul lor „curat".

Și cine ar fi crezut, în anul 1955, 
la primii pași ai boxului din orașul 
lor, că numai opt ani mai tîrziu, bo
xerii musceleni îi vor reprezenta cu 
cinste într-o întâlnire internațională ? 
Și totuși, ca urmare a strădaniei ne
obositului antrenor, la care s-a‘u adău
gat entuziasmul și pasiunea boxerilor, 
precum și sprijinul primit din partea 
organelor locale, acest lucru a fest 
posibil. In septembrie 1963, reprezen
tativa de box a Muscelului a susținut 
primul meci peste hotare. La Gutten
berg, în R.D. Germană, echipa mus- 
celeană a învins cu scorul de 13—7 
selecționata orașului.

Alte performanțe recente ?
Faza de zonă a campionatului re

publican de juniori din acest an a 
constituit un nou prilej de a se vorbi 
despre elevii antrenorului Panaitescu. 
A început să se audă despre „școa
la de box“ din Cîmpulung-Muscel, al 
cărei „director" este acest antrenor, 
neobosit încă la vîrsta de 58 ani.

Cunoașteți ultimele satisfacții ale an
trenorului Cristian Panaitescu ? După 
opt ani de muncă în acest oraș, el a 
reușit să dea lotului olimpic primul 
său elev — Ilie Vișinescu. Iar recent, 
echipa sa a reușit să se califice în fi
nala Spartachiadei republicane, ocupînd 
— cu acest prilej — locul doi.

Activitatea antrenorului Panaitescu 
constituie un exemplu pentru antre
norii, instructorii și activiștii voluntari 
ai mișcării noastre de cultură fizică 
și sport.

Stadionul din atr. Doctor Staicovici 
găzduiește astăzi două partide : Pro
gresul—Dinamo București (rezerve) la 
ora 15,30 și Dinamo I București—Pro
gresul (rezerve) la ora 17,15.

EXCURSIE LA PITEȘTI

Clubul Rapid București organizează 
duminică 6 septembrie o excursie la 
Pitești cu ocazia meciului de fotbal 
Dinamo Pitești—Rapid. Plecarea are 
loc duminică la ora 10,30 cu un tren 
special. înscrierile se fac la sediul 
clubului Rapid.

Ml H AI TRANCĂ

1. Olărescu (Știința) este unul din trăgătorii care aspiră la un titlu de 
campion al țării în întrecerile care încep duminică.

Foto : T. Roibu

(Urmare din pag. 1)
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fazele 
peziciune de la o poartă la alta. 
Inițiativa aparține formației noastre 
care atacă mai decis și își creează mai 
multe situații favorabile. Din cauza pri
pelii, însă, șuturile lui Grințescu și Fi
roiu întilnesc bara. Apoi, oaspeții des
chid scorul, prin Ballerstadt, în situa
ție de superioritate numerică (Sabo 
fusese eliminat), dar numai după 15 
secunde S'abo se revanșează înscriind 
imparabil de la distanță. Același joc 
viu disputat, „om la om“ pe toată su
prafața „cîmpului" de joc caracteri
zează, în continuare, desfășurarea în- 
tîlnirii. Golul victoriei întîrzie însă să 
cadă, deoarece nu se efectuează pă
trunderi decisive în zona de finalizare, 
iar rarele șuturi pe poartă întilnesc din 
nou bara. Cu 20 de secunde înainte de 
sfîrșit, Kroner, aflat în poziție bună, 
prelungește o pasă și mingea deviază 
din bară în poartă: 2—1 pentru Ro
mînia.

ROMÎNIA (TINERET) — UNGARIA 
4-4 (2—0, 0—2, 2—0, 0—2). Au 
marcat: Țăranu (2,15), Popa (3,25, 
11,06 și 13,23); Konrad (5,30), Kalona 
(6,45, 17,30 și 18,16). Formații: Ro
mînia (tineret): Mureșan, Popa, Țăra- 
nu, Zamfirescu, Băjenaru, Păun, Lazăr, 
Fleșeriu, Unc, Ciser; Ungaria: Ambrus, 
Gyero, Kusztos, Katona, Galtov, Kon-

rad, Konc. A arbitrat M. Manguillol 
țSpania).

U.R.S.S. — BULGARIA 4—1 (1—0. 
0—1, 2—0, 1—0). Au marcat: Osipov, 
(3,30), Semionov (11,55 și 19,32), N. 
Kuznețov (14,14); Ekserov (7,08). For
mații: U.R.S.S.: Subert. VI. Kuznețov, 
Grișin. Popov, Kolesnikov, Borikie- 
viei, N. Kuznețov, Semionov, Ageev, 
Osipov; Bulgaria: Ciakalov, D. Kon
stantinov, Ekserov, Ikcnopisov, Soi ir ev, 
Rafailov, Peznikliski, Zlatev, Sandjiev, 
A. Constantinov. A arbitrat: I. Dirn- 
weber (Austria).

ROMIN1A — R. D. Germană 2—II 
(0—0, 1—1, 0—0, 1—0). Au marcat*  
Sabo (9.40), Kroner (19,40); Schlenk*  
rich (9,25). Formații: Romînia : Ștefă- 
nescu. Grințescu, Zahan, Sabo, Kro
ner, Novac, Mărculescu, Firoiu, Culte 
neac; R.D.G.: Măder, Thiel, Schlenk-*  
rich, Ballerstâdt, Schulze, Wittig, Voss, 
Thielle, Kluge, Hohne. A arbitrat: 1*  
Bauwens (Belgia).

Clasament: 1. U.R.S.S, 2 p (gola-*  
veraj 4—1), 2. Romînia 2 p (2—1), 
3—4 Romînia (tineret) 1 p (4—4), 
Ungaria 1 p (4—4), 5. R. D. Ger
mană 0 p (1—2), 6. Bulgaria 0 pț

Program i azi de la ora 15,30: R.D.G, 
— Romînia (tineret), Bulgaria — Ro
mînia, U.R.S.S, — Ungaria: mâine de 
la ora 15,30: Romînia (tineret) —, 
U.R.S.S., Bulgaria — R.D.G.. Romte 
nia — Ungaria.

La 18 septembrie tragere suplimentară Sportexpres!
SE ATRIBUIE 250 DE CALATORII 
PE DUNĂRE, LA BELGRAD SI BU
DAPESTA, ȘI UN AUTOTURISM 

„FIAT"

Loto-Pronosport organizeosă la 18 
septembrie o tragere suplimentară 
Sportexpres la care se vor atribui 250 
de călătorii pe Dunăre cu vizitarea 
orașelor Belgrad și Budapesta și un 
autoturism „Fi AT 600“.

La această tragere suplimentară par
ticipă toți posesorii biletelor SPORT
EXPRES — trim. III — procurate 
pînă la data de 15 septembrie.

Cum se procedează ?
Pe verso talonului (aflat la biletul 

Sportexpres) participantul trebuie să 
completeze cu cerneală sau pastă, citeț 
fi cu litere mari de tipar: numele, 
prenumele și adresa completă după 
care va prezenta gestionarului vânză
tor biletul Sportexpres cu talonul ne
detașat.

Gestionarul vînzător va înregistra 
pe bilet numărul borderoului, poziția, 
va semna ți aplioa ștampila unității 
după oare detașînd talonul va înapoia 
biletul participantului.

Rețineți !
Fiecare 

excursii.
Biletele 

toare sau 
suplimentară din 18 septembrie 
participă în continuare 
SPORTEXPRES din *’ 
1964.

Participanțiî care 
neJe SPORTEXPRES

bilet oîștigător

SPORTEXPRES, 
neoîțligătoare la

30

nn

obține 2

cîștigă- 
trxgerea 

a.c. 
la concursul 

Septembrie

depiun taloa- 
nr. 8 de Ia bi

letele SPORTEXPRES pină 
septembrie 1964, inclusiv, nu 
tul să participe la tragerea 
tară SPORTEXPRES.

PRONOEXPRES

tragerea Pronoexpres nr. 
' ‘ “ “ au lost extrase

La 
septembrie 1964 
un».ătcrtixele numere ;

marți 15 
au drep- 

suplimcn-

36 din 2
din urnă

38 15 24 36 40 39
Numere de rezervă : 5 32
Fond de premii : 601.103 lei.
Tragerea următoare va avea loc miercuxf 

9 septembrie a.c. la Giurgiu.

LOTO CENTRAL

Premiile întregi șî sferturi de la tragerect 
Loto-Cential din 28 august 1964.

Premiul suplimentar I: 1 varianta a 42.418 
lei și 3 variante a 10.604 lei; Premiul su
plimentar II: 4 variante a 2.699 lei șl 
variante a 674 lei; Categoria I: 5 variante 
a 14.200 lei și 3 variante a 3.550 lei; Cate
goria a II-a: 15 variante a 4.666 lei și 18 
variante a 1.166 lei; Categoria a III-a: 
49 variante a 1.426 lei și 33 variante a 
356 lei; Categoria a IV-a: 42 variante « 
1.498 Iei și 50 variante a 374 lei; Categoria 
a V-a: 96 variante a 705 lei și 79 variante 
a 176 lei; Categoria a Vl-a: 98 variante 
a 620 lei și 134 variante a 155 Iei; Categoria 
a VH-a : 257 variante a 258 lei și 236 va
riante a 64 lei; Categoria a VIII-a: 186 
variante a 348 lei și 194 variante a 87 lei-’

Premiul suplimentar I întreg a fost obți
nut de participantul Neculcea Dumitru din 
București.

Rubrică redactată de Loto-ProntH 
sport.

derurgistr.il


Start in campionatul
LA BATHIE, 2 (prin telefon). Cicliștii 

romîni, participanți la campionatul 
.mondial, și-au stabilit cantonamentul 
țîn stațiunea La Bathie situată la cîți- 
va kilometri de Albertville. După cum 
se știe, în această localitate franceză 

-se va da astăzi startul în proba de 
1100 km contra-cronometru pe echipe. 

(•'Alergătorii vor avea de parcurs de 
(două ori un circuit de 50 km. Antre- 
inorul lotului, N. Voicu, ne-a comuni- 
' cat telefonic : „Cicliștii noștri care vor 
•evolua mîine (I. Cosma, Gh. Bădărăj 
șEm. Rusu, C. Ciocan) au făcut pînă 
acum trei antrenamente pe traseul 
concursului. Deși la prima vedere pare

Simbătă și duminică, la „Floreasca“

K. P. Romină-R. D. Germană (m. t) 
la gimnastică

Sfîrșitul acestei săptămîni este aș
teptat cu nerăbdare de către iubitorii 
gimnasticii. Motivul este lesne de în
țeles : simbătă și duminică sala Flo- 

; reasca din Capitală va găzdui meciul 
f dintre reprezentativele — masculină 
și feminină — de gimnastică ale 

‘ R.P. Romine și R.D. Germane, pen
tru ambele echipe ultima repetiție în 
vederea participării la Jocurile Olim
pice din capitala Japoniei.

Atît selecționatele R.P. Romîne cit 

De la Sonia lovan, campioană republicană pe 1964, așteptăm o comportare 
la înălțime. lat-o evoluînd la blrnă.

și cele ale R.D. Germane au avut în 
acest sezon comportări meritorii, ob- 

, ținind frumoase rezultate în întîlni- 
rile internaționale. Și specialiștii fe
derației noastre și cei ai federației 
din R.D. Germană apreciază meciu
rile din București ca cele mai im
portante din acest sezon, menite să 
arate stadiul de pregătire a „olimpi
cilor".

Echipele R.P. Romîne vor fi alcă
tuite din cei mai in formă sportivi 
la ora actuală La feminin lotul care 
se pregătește în prezent este alcătuit 
din Sonia Iovan, Elena Leușteanu- 
Popescu, Atanasia lonescu, Emilia 
Liță. Cristina Doboșan, Elena Ceam- 
pelea. Rozalia Baîzat. La masculin 

(figurează în lot Anton Cadar, Fre- 
i deric Orendi, Gheorghe Tohăneanu, 
•'Alexandru Silaghi, Gheorghe Condo- 
șici. Petre Miclăuș, Marcel Simion. 
După finalele Spartachiadei republi
cane, sportivii au avut un scurt ră-

Știri din ciclism
UNIUNEA INTERNAȚIONALA DE 

CICLISM (U.C.I.) a hotărît ca viitoa
rele campionate mondiale să se des
fășoare în 1965 în Spania, la St. Se
bastian. Probele de velodrom vor avea 
loc între 2 și 7 septembrie, cursa con- 
tracronometru pe echipe la 9 septem
brie și probele de fond la 11 și 12 

•^septembrie.
• Biroul director al U.C.I. a aprobat 

i raportul privitor la organizarea între- 
bcexilor cicliste din cadrul Jocurilor 
' Olimpice de la Tokio.

i CURSA CICLISTĂ de două etape, 
Paris — Luxemburg (492 km ) a fost 
cîștigată de belgianul Rik van Looy 

-în 12 h 24:27,0 Pe locurile următoare 
Șs-au clasat Stablinski (Franța) la 

ilO secunde, Sergeloos (Belgia) la 21 
sec, Poulidor (Franța) la 52 sec. Jac
ques Anquetil, de 5 ori cîștigător al 
Turului Franței, a ocupat locul 7, la 
11:02,0.

Astăzi, la Albertville

mondial de ciclism
plată, șoseaua urcă totuși astfel că 
nu se vor putea realiza timpii cu care 
formațiile sînt creditate.

Din cele 19 echipe înscrise, cele 
mai redutabile sînt formațiile Fran
ței, Italiei, Uniunii Sovietice. Surprize 
pot produce echipele Poloniei, Urugu- 
ayului, Suediei, Olandei etc. Alergă
torii romîni sînt încrezători în forțele 
lor. Ei vor face totul pentru a realiza 
un rezultat de valoare. Primul start 
în concurs se va da joi (n.r. astăzi) 
la ora 13,30 ora locală. Echipa noastră 
va lua startul la ora 13,34, după for
mațiile Danemarcei și Suediei", 

gaz de odihnă continuîndu-și apoi la 
cluburile lor pregătirea pentru meciul 
cu R.D. Germană.

Federația de specialitate din R.D.G. 
a anunțat următoarea componență a 
celor două echipe : feminin Birgit Ra- 
dochla, Ingrid Fost, Ute Starke, 
Christel Feigner, Barbara Stolz, I. 
Schildhauer; masculin Siegfried Fiille, 
Erwin Koppe. Klaus Koste, Peter 
Weber, Lothar Forster, Werner 
Dolling.

Ca arbitri neutri federația noastră 
de gimnastică i-a invitat pe Laszlone 
Baranyai (R.P.U.) și Radka Penceva 
(R.P.B.) — feminin, Jozsef Dobai
(R.P.U.) și Nikola Milev (R.P.B.) — 
masculin.

Simbătă sînt programate exercițiile 
impuse, iar duminică cele liber alese.

PE SCURT
• Disputata la Budapesta, întîlnirea 

de gimnastică dintre echipele feminine 
ale R.P. Ungare și R.P. Bulgaria s-a 
terminat cu rezultatul de 375,9—367,45 
puncte în favoarea gazdelor. La indi
vidual compus,, pe primul loc s-a cla
sat gimnasta maghiară A. Ducza cu 
75,59 puncte.

• Meciul atletic dintre echipele 
masculine ale Suediei și R.S. Ce
hoslovace, disputat la Stockholm, s-a 
terrninat cu rezultatul de 119—93 
puncte în favoarea gazdelor.

Rezultate înregistrate în ziua a 
doua : 200 m: Boahtoff 21,5; 400 m 
garduri: Librand 52,7; 1500 m: 
Olafsson 3:50,4; 3 000 m obstacole :

șurate la Cambrai, el s-a clasat pe 
locul doi în cursa de 10.000 m cu 
timpul de 29:57,4. Titlul de campion a 
revenit lui Michael Bernard în 29:46.0.

PROIECTUL DE LEGE prin care 
Asociația olimpică americană își 
schimbă în mod oficial denumirea în 
Comitetul olimpic al S.U.A. a fost 
semnat acum cîteva zile de președin
tele Lyndon Johnson.

O SERIE de schiori europeni și spe
cialiști ai probelor alpine au luat de 
curînd un prim contact cu locul de 
desfășurare a campionatelor mondiale 
de schi din 1966, programate pe pistele 
de la Portillo, în Chile. întrecerile se 
vor desfășura în luna... august a anu
lui 1966, ceea ce constituie o expe
riență fără precedent în istoria cam
pionatelor. Specialiștii au apreciat 
condițiile naturale și calitatea zăpezii 
ca fiind excelente. Singura problemă, 
pentru europeni, ar fi aceea a acli
matizării. Se pare însă că francezul 
Jean-Claude Killy a și rezolvat-o, 
fiindcă și-a adjudecat toate cele trei 
probe clasice ale campionatelor inter
naționale desfășurate la Portillo.

CUNOSCUTUL ciclist Gustav Adolf 
Schur (R. D. Germană), fost campion 
mondial și învingător în „Cursa Păcii", 
a anunțat ziariștilor că se retrage din 
activitatea competițională.

COMITETUL internațional olimpic a 
cerut forurilor sportive din R. F. 
Germană să deschidă o anchetă în 
jurul trecerii la profesionism a pati
natorilor Marika Kilius și H.-J. Baum-

SPORTUL ÎN R. D. VIETNAM
S-au împlinit 19 ani de la proclamarea Republicii Democrate 

Vietnam. Sub conducerea Partidului celor ce muncesc, poporul 
vietnamez a obținut în acești ani succese importante în opera 
de construire a unei vieți noi, socialiste.

Sportul, asemenea celorlalte domenii de activitate, a cunos
cut o înflorire continuă. Iată cîteva cifre și fapte din sportul 
vietnamez :

• Numărul celor care practică 
sportul în R.D. Vietnam este în 
creștere de la an la an. Tirul 
este una dintre cele mai răspîn- 
dite discipline sportive, avînd 
cei mai mulți sportivi legitimați 
și cele mai valoroase rezultate 
pe plan mondial. Voleiul, bas
chetul, atletismul, sînt — de a- 
semenea — mult îndrăgite de 
oamenii muncii din R.D. Viet
nam.

• O performanță valoroasă 
deține, în proba de pistol viteză, 
trăgătorul Tran Oanh: într-un 
concurs internațional el a reali
zat 590 p, rezultat bine cotat pe 
plan mondial.

• întrecerile de atletism cu
nosc întotdeauna o mare afluen
ță. Presa sportivă din mai multe

PREGĂTIRI OLIMPICE PE TOATE MERIDIANELE
LA NEW YORK, unde se desfășoară 

concursul de selecție a înotătorilor 
americani, s-au corectat alte două re
corduri mondiale: Dona de Varona — 
5:14,9 la 400 m mixt femei, Chet Jas- 
tremski — 2:28,2, la 200 m bras băr
bați și Marilyn Romenofsky — 4:39,5 
la 400 m liber femei. Proba de 400 m 
mixt bărbați a revenit înotătorului Roy 
Saari — 4:13,5.

CONCURSUL internațional de pen
tatlon modern desfășurat timp de mai 
multe zile la Moscova a fost cîștigat de 
sportivul maghiar Ferenc Torbk, cu 5 045 
puncte, urmat de sovieticii Piciujkln 
— 5 032 puncte, Haplanov — 4 988 
puncte, Mineev — 4 934 puncte.

Clasamentul pe echipe: 1.— 
U.R.S.S. 14 516 puncte; 2. — R.S.F.S. 
Rusă 14 409 puncte; 3. — Moscova 
14 210 puncte; 4. — R.P. Ungară 
13 869 puncte. Echipa Finlandei s-a 
clasat pe locul 8, cu 12 962 puncte.

ÎNOTĂTORUL Tom Stock, recordma
nul mondial la 200 metri spate, nu a 
reușit să se califice în finala acestei 
probe la turneul înotătorilor americani, 
și, în consecință, nu va participa la 
jocurile de la Tokio. Stock este prin-
cipalul eliminat în ziua a patra a con
cursurilor ce se desfășoară în bazinul 
Astoria din New York. Pe de altă 
parte, Don Schollander a renunțat să 
ia startul la proba de 1 500 metri, care 
a fost cîștigată de William Farley în 
17:17,8. La 100 metri fluture femei pe

Persson 3:40,8; triplu salt : Hoeg- 
feldt 15,60 m; prăjină: Tomasek 
4,80 m; disc: Danek 61,13 m.

• Meciul de tenis Australia — Su
edia, contînd pentru faza interzone a 
„Cupei Davis", a luat sfîrșit la Baastad 
cu scorul de 5—0 în favoarea tenis- 
manilor australieni. în ultimele două 
simpluri, Emerson l-a învins cu 3—6, 
6—4, 6—3, 6—2 pe Schmidt, iar Stolle 
cu 5—7, 6—4, 6—3, 6—2 pe Lund
quist.

Finala competiției se va disputa la 
sfîrșitul lunii septembrie la Cleveland, 
între echipa S.U.A., deținătoarea Cu
pei, și echipa Australiei.

ler. Există bănuieli că cei doi erau în 
posesia angajamentului pentru specta
cole pe gheață în momentul desfășu
rării J.O. de iarnă. In acest caz, este 
posibil ca Marika Kilius și H.-J. Baum- 
ler să fie obligați să restituie medalia 
de argint cucerită la Innsbruck.

ASOCIAȚIA înotătorilor salvatori din 
Franța a lansat un apel pentru edu
carea publicului care frecventează 
bazinele și ștrandurile fără să cunoas 
că noțiunile cele mai elementare ale

LOUISON BOBET se pregătește șl 
el pentru Tokio... Evident, nu în

calitate de participant, ci ca radio
reporter invitat ocazional de postul 
de radio Luxemburg pentru a face 
transmisiuni de la J.O. Fostul as al 
ciclismului francez a și început „an
trenamentele" ... . în fața microfonu
lui.

VETERANUL atletismului francez, 
Alain Mimoun, campion olimpic de 
maraton la Melbourne, n-a abandonat 
activitatea competițională. Recent, în 
cadrul campionatelor Franței desfă-

țări subliniază în ultimul timp 
progresul evident pe care-1 în
registrează această ramură spor
tivă în R.D. Vietnam. Iată un 
exemplu concludent în acest 
sens: în cadrul unei singure 
reuniuni, au fost stabilite nu 
mai puțin de 13 noi recorduri 
ale țării: la 100 m, 200 m, 110 
mg, înălțime, lungime, triplu 
salt, prăjină (masculin), 80 mg, 
suliță, disc (feminin) și altele. 
Alături de sportivii consacrați 
ca Nguyen huy Lai, Duong 
thanh Dan, Dang tue Tri, Vu 
duc Thuong, Dao thi Hue, Mong 
Thu ș.a.,. s-au remarcat mulți 
atleți din rîndurile tineretului ca 
Nguyen thi Minh, care se anun
ță o atletă de clasă în probele 
de viteză (ea a cîștigat, de alt
fel, la 100 m, 200 m și 80 mg.).

Nguyen thi My, recordmana R. D. Vietnam la 
aruncarea suliței și discului

primul loc s-a clasat Sharon Stouder 
(în vîrstă de 15 ani) cu timpul de 
1:05,7. Proba de 200 metri spate băr
bați a revenit lui Gary Dilly, în 
2:12.0.

CEL DE AL DOILEA concurs de 
selecție a atleților olimpici din R.D. 
Germană și R.F. Germană s-a ținut la 
Jena și a cuprins 17 probe, lată cele 
mai valoroase rezultate înregistrate: 
masculin : 200 m : Schumann (R.F.G.) 
20,8; 1 500 m : Valentin (R.D.G.)
3:41,4; 10 000 m: Hermann (R.D.G.) 
29:15,4; 3 000 m obstacole: Hartmann 
(R.D.G.) 8:43,4; suliță: Salomon 
(R.F.G.) 79,54 m; decatlon: Holdorf 
(R.F.G.) 8156 puncte.

Feminin: 80 m garduri: Kopp 
(R.F.G.) 10,6; 200 m: Jacob (R.F.G.) 
23,8; înălțime : Rueger (R.D.G.) 1,72 
m; disc: Limberg (R.F.G.) 55,86 m; 
ștafeta 4 x 100 m : R.F.G. 44,8.

FOTBAL
Ieri, în cadrul diferitelor competiții 

oficiale din Europa s-au desfășurat mai 
multe meciuri:

IN '
„CUPA CAMPIONILOR EUROPENI"

La Leipzig: Chemie Leipzig — Vasas 
Gyor 0 — 2 (0 — 0). Al doilea meci se 
dispută la 9 septembrie la Gyor.

La Glasgow: Glasgow Rangers — 
Steaua roșie Belgrad 3 — 1.

IN „CUPA CUPELOR"

La Viena: Admira Viena — Legia 
Varșovia 1 — 3 ;

Lrt Luxemburg: Union Luxemburg — 
Miinchen 1860 0 — 4.

j IN
„CUPA ORAȘELOR TIRGURI"

La Viena : Viener Sport Klub — S.K. 
Leipzig 2 — 1 ;

Aj Frankfurt pe Main: Eintracht 
Frankfurt — Kilmarnock 3 — 0. Revan
șa va avea loc la 22 septembrie la Kil
marnock.

Finala „Cupei Europei Centrale": 
Spartak Praga Sokolovo — Slovan Bra
tislava 2 — 0 (în primul meci 0 — 0).

natației. In apel se precizează că 
anual mor prin înec în Franța nu mai 
puțin de 2.400 persoane.

ESTE PROBLEMATIC ca Manfred 
Schnelldorfer, campionul mondial și 
olimpic de patinaj artistic, să-și poată 
apăra titlul la viitoarea ediție a cam
pionatelor mondiale. Ca și învinsul 
său, francezul Alain Calmat, el se de
dică exclusiv studiilor universitare. 
Schnelldorfer urmează institutul po-

IN CADRUL unui concurs preolim- 
pic desfășurat în orașul Tottori, atleta 
japoneză Ikuko Yoda a stabilit un «ou 
record național la 200 m plat cu’ 
pul de 24,4. Această talentată „pan
teră deține și recordurile japoneze la 
100 m plat — 11,6 și 80 m garduri 
— 10 6.

PESTE 3 000 de sportivi din S.U.A. 
participă la o ștafetă olimpică trans- 
continentală, care, în afara caracteru
lui simbolic, are și scopul de a strîn- 
ge fonduri pentru deplasarea la Tokio 
a echipelor americane. Ștafeta a por
nit de la New York și va ajunge la 
27 septembrie la Los Angeles, după ce 
va fi străbătut 3 155 mile. în primul 
schimb a alergat celebrul atlet negru 
Jesse Owens, care a cîștigat patru me
dalii de aur la Olimpiada din 1936.

PE GLOB
ȘTIRI, REZULTATE

• La 23 septembrie se va desfășura 
Ia Belgrad întîlnirea dintre Iugoslavia 
și selecționata Europei. Meciul suscită 
un interes deosebit. Pînă acum și-au 
anunțat participarea 100 de ziariști. 
Jocul va fi transmis prin Inter și Eu- 
roviziune. Federația de specialitate 
din Iugoslavia a anunțat că va alcătui 
cea mai bună echipă, în care va evolua 
și Sekularaț.

• In campionatul Elveției, pe f jfnul 
loc se află, după două etape, \ '(aux 
de Fonds și Lausanne cu cite 4 p. uf-' 
mate de Sion cu 3 p.

Record mondial la suliță: 
91,72 m!

In cadrul unui concurs international 
de atletism desfășurat ieri la Oslo, 
atletul norvegian Forje Pedersen a ob
ținut o performanță excepțională ia 
aruncarea suliței: 91,72 m — nou re
cord mondial. Vechiul record îi apar
ținea tot lui, cu 87,12 m.

litehnic, pregătind diploma de ingi
ner.

PENTRU ca să poată disputa finala 
inter-zone a „Cupei Davis, la Baastad, 
suedezii au fost nevoiți să ofere echi
pei australiene o garanție de 50.000 
dolari. încasările au acoperit suma, 
dar — după cum se știe — Suedia 
a pierdut meciul cu 5-0.

PENTRU finala „Cupei Davis*  care 
se dispută la 25-27 septembrie, la Cle
veland, între echipele S.U.A. și 
Australiei, federația americană de te
nis a desemnat un lot de 7 jucători. 
Dintre aceștia vor fi reținuți pentru 
finală patru titulari, din care pro
babil ca nu vor lipsi Chuck McKinley 
și Denis Ralston. Aceștia au cucerit 
anul trecut trofeul în fața australie
nilor. Oaspeții contează pe Roy 
Emerson și Fred Stole, cei doi fina- 
liști de la Wimbledon.

LA DESCHIDEREA turneului de 
șah de la Havana. „Memorialul Capa- 
blanca", a fest stabilit un adevărat 
record în materie de simultane. Toți 
cei 22 de participanți la turneu, îm
preună cu alți maeștri cubanezi, au 
jucat într-un simultan uriaș la 1470 
țable de șah.
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