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COLOCVIUL
„ROMÂNIA TURISTICĂ"
Dorința de a cunoaște frumusețile 

peisajului atît de variat șl de inedit 
al patriei noastre a reunit, duminică, 
la Poiana Brașov, numeroși scriitori 
și ziariști de turism din 15 țări: 
Algeria, Belgia, Bulgaria, Canada, 
Cehoslovacia, Danemarca, Elveția, 
Franța, R.D. Germană, Iugoslavia, 
israel, Olanda, Polonia, Spania, Un
garia. Penlru ei, Uniunea Ziariștilor 
din R.P. Română și Oficiul national 
de turism „Carpati" au organizat între 
1 și 3 august, sub egida Federației 
internaționale a scriitorilor și ziariști
lor de turism (F.I.J.E.T.), organizație 
neguvernamentală recunoscută de 
UNESCO, Colocviul international 
.România turistică".

Printfb invitați se află Jose Igna
cio de Arrillaga, președintele

F.I.J.E.T., și Jacques Billiet, secretar 
general.

La festivitatea de deschidere, care 
a avut loc duminică după-amiază, 
participant» la colocviu au fost sa
lutați de Nestor Ignat, președintele 
Uniunii Ziariștilor din R.P. Română.

în numele F.I.J.E.T., a luat apoi 
cuvîntul Jose Ignacio de Arrillaga. 
După ce a mulțumit organizatorilor 
acestei manifestări, el și-a exprimat 
părerea că colocviul de la Poiana 
Brașov corespunde întrutotul scopu
rilor F.I.J.E.T.-ului, contribuind Ia o 
mai bună cunoaștere a României, la 
întărirea colaborării intre ziariștii și 
scriitorii din domeniul turismului, 
precum și la dezvoltarea turismului 
international,

în continuare, prof. univ. Al. Bă
lăci, membru corespondent al Aca-

oemiei R.P. Române, vicepreședinte 
al Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, a prezentat referatul 
.România turistică".

Pe agenda de lucru a colocviului 
figurează expuneri despre frumusețile 
naturale și monumentele istorice ale 
țării noastre, despre turismul inter
național în România etc., tinute de 
oameni de știință și cultură. Vor fi 
organizate, de asemenea, excursii 
documentare în regiunile Brașov, 
Bacău, Suceava și Dobrogea. Astfel, 
în cursul zilei de duminică, partici
panta au vizitat localități turistice de 
pe Valea Prahovei.

Seara, Uniunea Ziariștilor din R.P. 
Română a oferit un dineu.

(Agerpres)

UN CONCURS REUȘIT: FINALELE CAMPIONATULUI REPUBLICAN

DE JUNIORI LA CAIAC-CANOE
(S.S.E.) 22:55,0,- 3. O. Rujan (Ancora 
Galati) 23:52,0. Caiac dublu B 5000 m: 
1. Voința Arad (A. Verba, V. Ustea) 
19:22,0; 2. Dinamo (Voinea, Sibino- 
vici) 19:25,0; 3. Ancora Galati (Roș
ea, Sciolnic) 19:50,0. Caiac 1 F 500 m 
cat. I: 1. Viorica Dumitru (Dinamo) 
2:29,0; 2. Iulia Silaghi (C.S.O. Mure
șul) 2:58,0. Caiac dublu F 500 m cat. I;
1. Steaua (F, Ditcov, C. Petrescu) 
2:14,8; 2. S.S.E. Tim. (F. Hoffman, A. 
Huve) 2:20,8; 3. S.S.E. Buc. (I. Dragnea, 
C. Turcu) 
cat. I: 1.
becel, Gh.
Domocoș)
(M. Ene, V. Comta, A. Galia,

2:38,8. Caiac 4 F 500 m
C.S.S. București (E. Ber- 
Nicolescu, M. Dina, M.

2:00,9; 2. S.S.E. II Buc.
M. Bran-

2.

(Continuare în pag. a 2-a)

Vineri și sîmbătă, cîteva sute de 
tineri caiaciști și canoiști s-au între
cut pe lacul Snagov în finalele celor 
18 probe ale campionatului republi
can de juniori.

In ansamblu, a fost un concurs 
...«arte reușit. Și cînd facem această 
afirmație, Ij lipiri seama atît de nu
mărul mare ăl centrelor nautice re
prezentate, cît și de afluența de echi
paje la startul probelor, de spectacu
lozitatea întrecerilor și de nivelul 
tehnic bun la care s-a desfășurat în
treaga competiție. Finalele din acest 
an ale campionatului de juniori ne 
îndreptățesc să tragem concluzii îm
bucurătoare asupra muncii depuse de 
majoritatea antrenorilor noștri pentru 
ridicarea de cadre valoroase în a- 
ceastă disciplină. Cei mai mulți din
tre concurenti s-au prezentat bine 
pregătiți, dovedind că sînt pe drumul 
cel bun în privința însușirii elemen
telor de tehnică și de tactică de con
curs.

Ocupîndu-ne de rezultatele tehnice 
ale probelor, vom constata că tinerii 
concurenti ai Școlii sportive de elevi 
Timișoara și-au reeditat succesul de 
anul trecut, cîștigînd cel mai mare 
număr de titluri: 5. La fel de bine 
s-au comportat și reprezentanții Clu
bului sportiv școlar București. Ei au 
obținut 4. victorii, dar o a cincea 
probă, care le-a revenit pe apă (caiac 
dublu 500 m băieți cat. a Il-a), au 
trebuit s-o... cedeze la masa juriului, 
/'■nd descalificați pentru o greșeală 
de parcurs. Toi patru titluri au cu
cerit si juniorii clubului Dinamo 
București.

Dar. iată rezultatele tehnice i
Caiac 1 B 5000 m: 1. Vasile Roșea 

(Dinamo) 22:15,0; 2. Ion Popovici

ClubuluiIn fotografie, echipajul 
sportiv școlar București învingător 
la proba de caiac 4 pe 500 m, 
(cat. II).

SĂRBĂTORIREA ZILEI MARINEI 

R, P. ROMÂNE
Mangalia, prima duminică a lunii august. Potrivit tradiției, în 

această zi se sărbătorește Ziua Marinei R. P. Romine. Navele ancorate 
în port au abordat marele pavoaz. Catargele, digul de larg și faleza 
sint împodobite cu stegulețe multicolore.

La tradiționala sărbătoare a marinarilor noștri au venit mii de 
oameni ai muncii aflați la odihnă pe litoral, un mare număr de 
locuitori.

Ora 10...
In aplauzele mulțimii, sosesc in avanport tovarășii Nicolae Ceaușescn, 

Chivu Stoica, Emil Bodnaraș, Alexandru Drâghici, general de armată 
Leontin Sălăjan, ministrul forțelor armate ale R. P. Române, Vasile 
Vîlcu, prim-secretar al Comitetului Regional Dobrogea al P.C.R.

Sînt prezenți general-maior Ion Coman, secretarul Consiliului Poli
tic Superior al Forțelor armate și general maior Vasile Ionel — ad- 
juncți ai ministrului forțelor armate, generali și amirali.

La bordul unei nave militare se află atașați militari acreditați în 
țara noastră.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu primește raportul viceamiralului Gri- 
gore Marteș. comandantul marinei militare.

Conducătorii de partid șt de stat urcă apoi pe puntea navei co
mandant. La bordul unei șalupe, ministrul forțelor armate, însoțit de 
comandantul marinei militare, trece in revistă navele militare ancorate 
în port.

Se dă apoi citire ordinului ministrului forțelor armate. Fanfara ma
rinarilor intonează Imnul de Stat al R.P. Române, in timp ce in văzduh 
se trag 21 salve de artilerie. Pe deasupra portului trec formații de avi
oane supersonice, care aduc salutul aviatorilor cu ocazia sărbătorii 
marinarilor.

După incheierea primei părți a festivității, a urmat un bogat pro
gram de manifestări.

Neptun — Zeul mărilor — sosit din larg, declară deschisă sărbă
toarea marinărească.

In bătaia brizei, pe o mare calmă, au loc apoi jocuri sportive 
marinărești, din care nu lipsesc evoluții ale ambarcațiunilor sportive 
și „papucilor" zburători, hora rațelor și purcelul la școndru, demon
strații ale scafandrilor, concursuri de bărci și altele. O frumoasă impre
sie au lăsat-o ambarcațiunile alegorice cu echipa artistică ostășească 
„Albatrosul".

încheind tradiționalele jocuri marinărești, Neptun a urat partici- 
panților prezenți la această sărbătoare noi succese in viitor, astfel ca 
la intilnirea din august 1966 rezultatele muncii tuturor să fie și mai 
frumoase.

Seara, o dată cu aprinderea pavoazului electric, pe nave, oamenii 
muncii aflați pe litoral au urmărit un bogat spectacol artistic, pre
zentat de echipa artistică ostășească „Albatrosul", carnavalul bărcilor, 
focul de artificii și retragerea cu torțe.

(Agerpres)

ÎN MECIUL DE BOX DE LA CONSTANȚA

România -Iugoslavia 7-3
Sîmbătă, în ciuda perspectivei de 
face o strașnică baie de aburi, iu-a

bitorii sportului cu mănuși prezenți 
pe litoral au luat cu asalt casele de 
bilete ale sălii sporturilor din Con
stanta, unde a avut loc întîlnirea in
ternațională de box dintre reprezen
tativele României și Iugoslaviei. Cu 
toate eforturile depuse de organiza
tori pentru a satisface numeroasele 
cereri de bilete, cîteva mii de soli- 
citanți au rămas în fata intrărilor, 
sperînd, totuși, în miraculosul .bilet 
în plus".

Bine ar fi fost ca această intere
santă întîlnire internațională să fie 
organizată pe stadionul din locali
tate, fapt care ar fi dat satisfacție 
mult mai multor admiratori al boxu
lui și, de ce să nu o spunem, chlai 
și celor care s-au... sufocat în sală.

Primul sunet de gong a anunțat 
începutul luptei din cadrul catego
riei muscă. Adversari;

(România) și Osman Vuicici (Iugosla
via). Prudența excesivă de ambele 
părți caracterizează primele minute

Ion OtvOs Cu o fulgerătoare directă de stingă, 
_________  Puiu Nicolae l-a trimis la podea pe

Petrolul - Lotul reprezentativ 2-0!!

Sîmbătă s-a disputat la Ploiești meciul, cu caracter de verificare, dintre lotul reprezentativ de fotbal și echipa locală 
Petrolul.
In fotografie, Sfetcu culege o minge înaltă. (Citiți în pag. a lll-a articolul IN LOC DE CRONICA). 

Foto : P. Stan

Ibrahim Omerovici.
Foto : P. Romoșan

partidei. Apoi, pe măsură ce tim- 
trece, asistăm tot mai des la

ale 
pul 
schimburi spectaculoase de lovituri, 
schimburi initiate îndeosebi de re
prezentantul nostru. Incepînd din re
priza a doua, Vuicici este surprins 
de vigoarea și insistenta atacurilot 
lui Otvbs și renunță aproape com
plet la ideea de a cîștiga, fapt care 
îi netezește drumul spre victorie re
prezentantului nostru. învingător la 
puncte Otvos. 1—0.

„Cocoșul" Ibrahim Omerovici, ad
versarul lui Puiu Nicolae, a evitai 
chiar din primele secunde să se a 
propie de rivalul său, încercînd să— 
păstreze distanța cu ajutorul direc
telor de stînga și îndeosebi a depla
sărilor. Totuși, în minutul doi al pri
mei reprize, Puiu îl „agată" cu un 
croșeu de stînga la ficat și Omero
vici este numărat. Reia lupta, dar, 
preocupat numai de grija de a nu I 
se mai repeta „accidentul", boxeaza 
periculos cu capul și primește un a- 
vertisment. în rundul doi, iugosla 
vul suportă greu o „serie" la cap șl 
este numărat din nou. Nu trece însă 
un minut și Puiu plasează una din 
rarele dar năpraznicele sale diiecte 
de stînga în bărbia lui Omerovici. 
care abandonează. 2—0.

La categoria pană, Nicolae Moldo
van l-a întâlnit pe iugoslavul Ghiula 
Grebner. Reprezentantul nostru n 
scăpat ca prin urechile acului în pri
ma repriză cînd, după un schimb

PETRE HENȚ

(Continuare in pag. a 2-a)



Hezullale din campionatul republican de călărie
.‘SIGHIȘOARA, 1 (prin teleion). In 

localitate au continuat întrecerile de 
călărie — obstacole — din cadrul eta
pei a Il-a a campionatului republi
can, la care participă călăreți de la 
Steaua, Dinamo, Știința București,
C.S.M.  Sibiu, Petrolul Ploiești, Pro
gresul Craiova, A.S.A. Cluj, Mondiala 
Lugoj, Recolta Mangalia și Recolta 
Tizlăn.

La categoria ușoară, pe primul loc 
s-a clasat Oscar Recer (Dinamo Bucu
rești) pe calul Greer, cu 4 puncte pe-

Ș, S. E. TIMIȘOARA
'Șl METEORUL Ș. M. 4 BRAȘOV 

CAMPIOANE REPUBLICANE 
DE JUNIORI LA VOLEI

"TIMIȘOARA, 1 (prin telefon). — 
La capătul meciurilor disputate sîm- 
bătă și duminică în localitate, au luat 
sfîrșit turneele finale ale campionatelor 
republicane de juniori la volei. Turneul 
feminin a desemnat drept câștigătoare 
echipa Meteorul Șc. M. nr. 4 Brașov 
(antrenor prof. Viorel Papuc), care, în 
meciul decisiv, a învins echipa S.S.E. 
Piatra Neamț cu 3—0. Lotul învingă
toarelor este compus din: Dimitriu, 
Pripiș, Die, Irimia, Bircălaș, Drăghici, 
Popescu, Rus, Aldea și Cotinghiu.

Țață celelalte rezultate înregistrate 
sâmbătă și duminică: S.S.E. Piatra 
Neamț—S.S.E. Constanța 3—2; Me
teorul-—S.S.E. Timișoara 3—0; S.S.E. 
Constanța—S.S.E. Timișoara 3—0.
^CLASAMENTUL FINAL: 1. Me

teorul S.M. 4 Brașov; 2. S.S.E. Piatra 
Neam}; 3. S.S.E. Constanța; 4. S.S.E. 
Timișoara.

La băieți victoria a revenit echipei 
timișorene, pregătită de prof. N. Mihăi- 
lescu. In ultima zi, echipa locală, care 
avea nevoie doar de un set pentru a-și 
adjudeca titlul (cîșligase celelalte me
ciuri), a întâlnit formația clujeană, pe 
care a învins-o destul de greu: 3—2.

Iată rezultatele înregistrate în ulti
mele două zile: S.S.E. Cluj—Progresul 
București 3—1; S.S.E. Timișoara—
S.S.E. Ploiești 3—1; Progresul Bucu
rești—S.S.E. Ploiești 3—1.

In urma acestor rezultate clasamen
tul arată astfel: 1. S.S.E. Timișoara;
2. S.S.E. Cluj; 3. S.S.E. Ploiești; 4. Pro
gresul București. Campionii au folosit 
următorul lot de jucători: Armion, 
Rouă, Drincă, Tănăsescu, Nilvan, Lent- 
schmann, Erțigan, Kohn, Vraniță, Neu
mann.

P. ARCAN 
coresp. regional

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA 
CU 12 REZULTATE EXACTE

”T. Dinamo Bacău — C.F.R. Pașcani 1
7II. Ceahlăul P.N. — Textila Buhușl 1 
.HI. Metalul Tîrg. — Rapid Mizil 1 
LIV. Poiana Cîmp. — Flacăra Morenl 2 
ȚV. C.S.M. Sibiu — Gaz met. Mediaș 1 

~VI. Faianța Sigh. — Tex. Sf. Gh. anulat 
Vtl. Minerul Lup. — Jiul Petrita x 

VUI. Min. Deva — Met. Huned. 2
-IX. Industria sîrmei — Clujeana 1
IÎX. Arieșul Turda — A.S. Aiud x 
'XI. Vagonul Arad — C.S.M. Reșița x 
Xn. Electromotor Tim. — C.F.R. Arad 2 
iJTond de premii : 115 515 lei.

Vești de la corespondenți
r® Timp de aproape patru luni, un 

număr de 15 tineri din Pitești și din 
raionul Găești au urmat un curs de 
arbitri de fotbal. Dintre noii absolvenți 
ai cursului o bună pregătire au dovedit 
C. Iliescu și FI. Roată din Pitești și 
M. Ciucă din Găești. De menționat 
că în raionul Găești n-au existat pînă 
acum arbitri de fotbal.

I. CHILIBAR

'• Concomitent cu desfășurarea în
trecerilor Spartachiadei de vară, nume
roși tineri din raionul Reghin își trec 
probele pentru cucerirea Insignei de 
polisportiv. Astfel, un număr de I.I59 
de tineri și tinere au devenit purtători 
ai insignei. Trebuie să evidențiem 
asociația sportivă Victoria din comuna 
Cozma. ai cărei membri au devenit cu 
toții purtători ai Insignei de polisportiv. 
S-au mai evidențiat asociațiile sporti
ve Tractorul Reghin, Fulgerul Teleac, 
înfrățirea Bat os, I.M.T.F. Gurghiu și 
Luceafărul Reghin.

VASILE MAN

O 52 de tineri din asociațiile spor
tive ale raionului Bujor au absolvit re
cent cursul de instructori sportivi, or
ganizat de consiliul raional UCFS. în 
timpul pregătirii-, cursanții au acumu
lat «unpștiijțe ..prețioase,- .teoretice ,.și 

nalizare și timpul de 20 sec 7'10. Lo
cul II a fost ocupat de Dan Mih-alcea 
(Petrolul) pe calul Mlăjet, tot cu 4 
puncte penalizare, dar cu timpul de 
21 sec. 2z10. Stoica Aurel (Petrolul), 
pe calul Blînd, s-a clasat pe locul 4, 
realizînd timpul de 22 sec. 5T0.

Proba de obstacole fete a dat urmă
toarele rezultate : 1. Gabriela Ionescu 
(Știința Buc.), pe calul Sulina, 0 punc
te penalizare și timpul de 15 sec U10;
2. Liliana Nițulescu (Dinamo Buc.), pe 
calul Fira, 0 puncte penalizare șt tim
pul 15,9 sec ; 3. Manuela Bogz-a (Pe
trolul Ploiești), pe calul Picup, 4 punc
te penalizare și timpul de 19 sec 5'10.

Proba de obstacole pe echipe a dat 
cîștig de cauză călăreților de la Pe
trolul Ploiești: Dan Mihalcea, pe ca
lul Mlăjet, Manuela Bogza, pe calul 
Picup, Aurel Stoica, pe calul Blînd și 
Niiculae Burghelea, pe calul Sputnic.

Pe locurile următoare s-au clasat 
echipele Dinamo București și C.S.M. 
Sibiu.

Proba de forță progresivă a lost șl 
cea mai spectaculoasă. Locul I a fost 
ocupat de Gheorghe Cugron (A.S.A. 
Cluj,), pe calul Retezatul. EI a „luat" 
înălțimea de 1,80 m. S-au clasat, în 
ordine. Eugen Ionescu (Dinamo Bucu
rești), pe calul Meteor (aceeași înăl
țime) și loan Moraru (A.S.A. Cluj), 
pe calul Bardo

C. MOLDOVEANU — coresp.

România - Iugoslavia 7-3 la box
(Urmare din pag. 1) 

prelungit de lovituri, a fost numă
rat. în rundul doi însă, chiar în pri
mul minut, Moldovan își face ad
versarul K.O., cu un fulgerător cro
șeu de dreapta la bărbie. 3—01

Semiușorul nostru Vasile Antonlu 
a întîlnit în iugoslavul Labud Sko- 
rici un adversar a cărui rezistență o 
putem compara foarte bine cu aceea 
a lui Low. Totuși, chiar Ia începu
tul partidei, Skorici recepționează o 
dreaptă la cap, peste blocajul său, și 
este numărat. în rundul doi, asis
tăm la un schimb de lovituri extrem 
de dure, din care Antoniu, mal bun 
în apărare și cu un tir mai precis, 
a ieșit în avantaj. Skorici începe ul
tima parte a meciului decis să re- 
îacă terenul pierdut, dar practică un 
box obstructionist, atacă periculos cu 
capul, nereușind, după părerea noa
stră, decît să-și mărească dezavan
tajul. Și totuși, arbitrii au hotărît 
altfel: învingător la puncte Skorici! 
3—1.

„Ușorii" Ion Dinu și Alexandru 
Stankovici ne-au oferit un meci con
fuz, fără momente demne de reținut 
Mai agresiv, Dinu a obținut victoria 
la puncte. 4—1.

Categoria semimijlocie. Ion Pițu a 
cîștigat prin abandon în repriza n 
treia în fața lui Nemania Petrovici. 
Iugoslavul a abandonat din cauza 
unei arcade deschise. în momentul 
acela însă, victoria lui Pițu era con
turată clar datorită insistenței și 
eficacității atacului pe care îl dez- 
lănțuise chiar din primul minut al 
meciului. 5—1.

La categoria mijlocie mică, iugo
slavul Milon Todorovici, mult supe
rior, l-a învins categoric la puncte 

practice, în organizarea activității spor
tive de mase la sate și au fost inițiați 
în practicarea fotbalului, voleiului, a- 
tletismului și oinei.

D. STANCIU

• In satul Stănița, din apropierea 
Romanului, duminica trecută a avut 
loc o frumoasă manifestare cultwal- 
sportivă. Aici au venit peste 150 de 
sportivi și artiști amatori din satele 
Sagna, Boghicea, Slobozia și bineîn
țeles din Stănița. Formațiile de dansuri 
ale satelor Sagna, Stănița și Boghicea 
au fost îndelung aplaudate, iar meciul 
echipelor de fotbal din Sagna și Stă
nița a fost urmărit de numeroși coope
ratori.

G. GROAPĂ

• Un nou centru de inițiere la gim
nastică și-a început de curînd activi
tatea la Bîrlad. După ce au fost selec
ționați peste 100 de copii din școlile 
bîrlădene, profesorul C. Berescu — 
care se ocupă de acest centru — a re
ținut un număr de 30 de copii pentru 
a-i iniția în tainele gimnasticii. Tot la 
Bîrlad sînt în curs de înființare alte 
trei centre la atletism, baschet și han- 
bal,

.£. SOLOMON

200 de participant! și citcva recorduri 
în concursul de la ștrandul Tineretului

După record, felicitările cuvenite. 
Pîrvulescu, Adrian Lehene și Valerlu 
de la Viitorul.

La ștrandul Tineretului, sfîrșit de 
săptămînă cu bogată activitate pen
tru cei mai tineri înotători. Aceștia 
s-au întrecut timp de trei zile în 

pe Ion Covaci a cărui selecționare 
în, echipa reprezentativă considerăm. 
că a fost cu totul nejustificată. 5—2.

Partida de la „mijlocie" s-a termi
nat înti-un singur minut. Bogoliug 
Kahriman a abandonat în fața lui 
Ion Olteanu. După ce iugoslavul a 
fost trimis la podea cu o directă de 
dreapta la cap, el nu a mai putut 
continua lupta. 6—2.

Tot atît de repede a luat slîrșit șl 
meciul „semigreilor". Ion Monea a 
reușit un excepțional „un-doi" la fi
gură și Erich Keller a fost făcut 
K.O. în prima repriză. 7—2.

Apariția în ring a „greului" iugo
slav Milan Trifunovici a constituit o 
surpriză pentru cei prezenți. Trifu
novici este un colos. Cîntărește 130 
kg și are 1,98 m înălțime ! Am putea 
spune, fără a greși, că, pe lîngă el, 
Mariutan părea ceea ce pare Pițu 
pe lîngă Mariutan... în ciuda gaba
ritului său, Trifunovici se deplasează 
destul de ușor, lovește cu viteză. 
Deși a luptat foarte curajos, Mariu- 
țat nu l-a putut întrece pe acest 
„Primo Camera" iugoslav. învingă
tor la puncte Trifunovici.

Astfel a fost stabilit și rezultatul 
final al întîlnirii de box dintre echi
pele României și Iugoslaviei: 7—3 
în favoarea reprezentativei noastre. 

Un concurs reușit: finalele J
de juniori la

(Urmare din pag. 1)
ca) 2:03,8 ; 3. Olimpia Reșița (M. Gra- 
nov, G. Dragea, M. Bîtea, H. Nagler) 
2:04,2. Canoe dublu 500 m cat. a Il-a: 
1. S.S.E. Timișoara (A. Miron, V. Si- 
mionescu) 2:10,8; 2. CdS.S. Buc. (M. 
Dinu, G. Ionescu) 2:11,4; 3. Ancora 
Galati (M. Bugoci, P. Năstase) 2:12,2. 
Caiac simplu B 500 m. cat. a Il-a:
1. Iosif Franzen (S.S.E. Tim.) 2:03,4;
2. Eugen Botez (Voința Arad) 2:04,2 ;
3. R. Rujan (Ancora Galați) 2:07,4. 
Caiac dublu B 500 m. cat. a n-a: 
1. S.S.E. Tim. (M. Lupuț, I. Tomescu) 
1:56,0; 2. S.S.E. Tim. (L. Strîmbei, 
N. Ardeleanu) 2:02,7; 3. Olimpia Re
șița (I. Ciacovici, V. Mastan) 2:04,0. 
Caiac simplu F 500 m. cat. a Il-a: 
1. A. Tieranu (S.S.E. Tim.) 2:23,1 ; 2. 
I. Ionescu (C.S.S. Buc.) 2:26,2; 3. F. 
Botica (Olimpia Buc.) 2:28,0. Caiac 
dublu F 500 m. cat. a Il-a: 1. Cons
tructorul Tim. (M. Cireșan, M. Lot- 
lev) 2:13,4; 2. S.S.E. Tim. (E. Mar- 
chiș, D. Pantea) 2:13,7; 3. Steaua Buc. 
(F. Boghiu, A. Gheorghe) 2:21,4. Caiac 
4 500 m. B cat. a Il-a: 1. C.S.S. Buc. 
(T. Negrescu, I. Buruiană, M. Vereș, 
D. Petrescu) 1:43,0; 2. Constructorul 
Tim. (V. Popean, N. Schmull, Gh. 
Schombo, E. Popa) 1:43,2; 3. S.S.E. II 
Buc. (T. Tănase, A. Săndulescu, Gh. 
Furcal, L. Farcaș) 1:48,2. Canoe sim
plu B 500 m. cat. a Il-a: 1. Gh. Toth 
(S.S.E. Tim.) 2:26,9; 2. Maxim Sam
son (Dinamo Buc.) 2:28,9; 3. I. Cons
tantin (Olimpia Reșița) 2:30,0. Caiac 
simplu B 500 m. cat. 1: 1. Adrian 
Pavlovici (Dinamo) 2:00.2; 2. Toma 
Guță (Știința Buc.) 2:03,8; 3. Const. 
Boieru (Constr. Tim.) 2:04,4. Caiac 
dublu B 500 m. cat. I: 1. C.S.S. Buc. 
(E. Pantea, E. Filipi) 1:52,2; 2. Foresta 
Reghin (C. Sandor, I. Gorog) 1:58,9;

Performeri : Liviu Pătrașcu, Costin 
Ghivnici. Antrenor: prof. Mircea Olaru

Foto : T. Roibu
cadrul etapei a Il-a a campionatului 
republican pentru copii. Au fost 
circa 200 de concurenți care și-au 
disputat întîietatea cu multă ardoare 
și au arătat că s-au pregătit cu sîr- 
guință și conștiinciozitate pentru a 
participa la această etapă a cam
pionatului. Ca urmare, nu au lipsit 
nici performanțele de valoare (bine
înțeles, la nivelul copiilor) printre 
care și cîteva recorduri republicane.

Așa, de pildă, componenții ștafe
tei de 4x100 m liber (Ghivnici, Pîr
vulescu, Lehene și Pătrașcu) a șco
lii sportive experimentale Viitorul 
(antrenor prof. M. Olaru) au realizat 
timpul de 5:23,3 — record de copii 
categoria 11—12 ani. Aceiași înotă
tori au stabilit un nou record și la 
4x50 m liber : 2:24,1 față de 2:26,9

Turneul echipei de polo Crișul Oradea în 0. D. G.
Sîmbătă s-a înapoiat în țară echi

pa de polo a clubului Crișul Oradea, 
care a întreprins, între 26 și 31 iulie, 
un turneu în R. D. Germană. Alex. 
Torjoc, conducătorul lotului orădean, 
ne-a informat că echipa a susținut 
trei meciuri, dintre care a cîștigat 
două. La 27 iulie Crișul a întîlnit la 
Magdeburg formația locală Aufbau, 
de care a fost întrecută cu 5—2 
(1—0, 2—0, 1—0, 1—2); la 28 iulie 
orădenii au evoluat la Niederndoden- 
leben, susținînd revanșa cu Aufbau 
Magdeburg. Poloiștii români au cîș
tigat de data aceasta cu 5—-4 (1—1,
1—0, 0—2, 3—1); iar la 29 iulie, Cri-

campionatului republican 
caiac-canoe

3. U.T. Arad (R. Hartan, A. Gluck) 
1:59,3. Caiac dublu B, 1000 m. cat. I:
1. Voința A,rad (Adam Hohn, Carol 
Vida) 4:10,8; 2. Știința Buc. (A. Mur- 
gulescu, P. Eftimescu) 4:12,3 ; 3. An
cora Galați (I. Ionescu, G. Spînc) 
4:20,2. Canoe simplu B 1000 m. cat. I:
1. Gh. Sidorov (Dinamo) 4:52,0 ; 2. I. 
Preoteșecu (C.S.S. Buc.) 5:10,0; 3. Ma
rin Popa (Rapid Galați) 5:16,0. Canoe 
dublu 1000 m. cat. I: 1. C.S.S. Buc. 
(I. Policov, A. Dumitriu) 4:32,0; 2. 
C.S.S. Buc. (Gh. Stana, Gh. Cosma) 
4:38,8; 3. C.S.S. Buc. (I. Ghițulescu, 
C. Nicolau) 4:41,2. Caiac 4 B 1000 m. 
cat. 1:1. Olimpia Buc. (D. Galan, A- 
drian Olaru, N. lorga, V. Rusnac) 
3:39,1; 2. Dinamo Buc. (M. Sanda, 
P. Ionescu, I. Ion, Gh. Băncuță) 3:45,0;
3. S.S.E. II (A. Stănică, I. Zamfir, Gh. 
Ștefan, Ivan Gavrilă) 3:48,1. 

O. S. T. A. ANUNȚĂ
La cererea generală, 

formația de muzică ușoară 
„THE FEDERALS11 din Anglia 

va mai susține trei concerte excepționale 
la patinoarul „23 August41, 

în zilele de 5, 6 și 7 august, ora 20.
Biletele se vînd la casa O.S.T.A. din Calea Victoriei 

68-70, la casele patinoarului și la casa din str. Ion Vidu.

cît era vechiul record deținut tot 
de ei.

Remarcabil s-au comportat și tine
rii înotători de la Dinamo (antrenor 
prof. C. Vlăduț). Gabriel Popovici (9 
ani) a înotat distanța de 100 m bras 
în 1:34,4 depășind recordul de 1:36,0 
care-l aparținea lui G. Malarciuc 

din anul 1959. La 4x100 m mixt, Nu- 
țeanu, Popovici, Copcealău și Spi- 
nea au obținut 5:52,8 fată de 6:01,0 
cît era vechiul record deținut tot de 
ștafeta Dinamo. Aceiași copil au sta
bilit un record și la 4x50 m mixt: 
2:37,6. în sfîrșit, la 100 m bras, Li
liana Burlacu a întrecut recordul 
pentru copii de 11—12 ani : 1:31.0. 
față de 1:32,2 cît era recordul deți
nut din 1959 de Anca Mărdărescu.

Paralel cu concursul copiilor a 
avut loc și o tentativă de record a 
juniorului C. Bădiță de la Rapid (an
trenor C. Vasiliu). Bădiță a parcurs 
distanta de 400 m liber în 4:46,0, 
timp care reprezintă un nou record 
de juniori cat. a Il-a.

Pe lîngă aspectele pozitive „prin
se" cu prilejul acestui concurs, tre
buie să atragem atenția asupra unor 
deficiențe care se cer grabnic re
mediate. Ne referim, în primul rînd, 
la sumedenia de descalificări dato
rate întoarcerilor neregulamentare. 
Este o problemă mai veche care, 
după cum se vede, nu a intrat nici 
acum în mod serios în sfera preocu
părilor antrenorilor noștri, deși întoar
cerile constituie un capitol foarte im
portant în pregătirea înotătorilor și po* 
fi decisive în obținerea performan
țelor superioare. în sfîrșit, î'-tefteiem 
cu o doleanță mai veche a antreno 
rilor și concurenților: arbitrii, ma. 
precis cronometrorii, au produs 
multe încurcături din cauza neaten
ției și chiar a nepriceperii. Oare 
cînd va crede comisia orășenească să 
se ocupe cu seriozitate și de con
cursurile de copii ? (D. ST.).

șui a dispus cu 7—3 (3—1, 0—1,.
2—0, 2—1) de Motor din Schone- 
beck. în cursul acestui turneu, Cri
șul a folosit următorul lot de jucă
tori, care au avut în general o com
portare bună : Mureșan, Danciu, Ru- 
jinski, Gybrgy, Muth, Daroczi, Ilea, 
Chirvăsuță și Uruc.

Ieri, la Cluj, 

două jocuri de polo
Campionatul republican de polo a 

programat ieri, la Cluj, două partide. 
Iată rezultatele :

ȘTIINȚA CLUJ — C.S.M. CLUJ 
4—3 (1-1, 2-1, 1-1, 0-0). Joc viu dis
putat, pTesărat însă cu prea multe ne- 
regularități datorate, în parte, și ar
bitrajului prestat de Ion Hațeganu. 
Au marcat : Darotzi (2), Danciu și 
Gheorghi pentru Știința și Bicfalvi, 
Cociș și Toth, pentru C.S.V.-

VOINȚA CLUJ — I.C. ARAD 3—3 
(1-0, 0-1, 1-2, 1-0). Joc frumos, dispu
tat în limitele unei perfecte sportivi
tăți. Rezultat echitabil deși, în final, 
victoria putea reveni oricărei echipe. 
Atît gazdele, cît și oaspeții au ratat 
cîte o ocazie clară de gol. Punctele au 
fost marcate de Silaghi (2) și Balaș 
(din 4 m) pentru Voința și de Unc (2 
•— unul din 4 m) și Kincs pentru
I.C.  Arad. A arbitrat, corect și autori
tar, dr. I. Drăgan.

ȘTEFAN TĂMAȘ — coresp.
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ÎN LOC DE CRONICĂ
Prima parte a programului de an

trenament eiectuat de lotul nostru na
tional, in vederea unei bune re
prezentări și in partidele retur cu 
Cehoslovacia, Turcia și Portugalia, s-a 
Încheiat sîmbătă, la Ploiești, unde 
selectionabilii au primit replica echi
pei locale Petrolul.

La ora cind apar aceste rlnduri, 
componenfii primei noastre selecțio
nate s-au și prezentai la cluburile lor, 
antrenorii i-au și luat In primire, pre- 
gătindu-i, in continuare, pentru jocu
rile oficiale de campionat, de care ne 
mai despart mai puțin de două săp- 
tămîni. O Întrebare rămine, insă, deo
camdată, iară răspuns, neliniștind, 
deopotrivă, pe tehnicienii ailați in 
tribunele stadionului Petrolul, ca și pe 
sutele de mii de iubitori ai fotbalului, 
care urmăresc cu justificat interes 
pregătirile echipei naționale. Și a- 
nume : ce se întîmplă cu lotul nostru 
reprezentativ învins la Ploiești, fără 
drept de apel: scor 2—0 (0—0)1

Nu ne alarmăm, dar... Știm prea 
bine ce înseamnă o pregătire eșalo
nată in timp, cunoaștem, de aseme
nea, faptul că meciul cu Petrolul n-a 
constituit un obiectiv important pen
tru jucătorii din lot. Dar jocul de la 
Ploiești a marcat, totuși, sflrșitul unei 
prime etape de pregătire, efectuată in 
comun7'<.n fel de ultimă treaptă pe 
linia gradării efortului Început în 
urmă cu două săptămlni. Iată de ce la 
verificarea de sîmbătă ne așteptam 
să-i vedem pe selecționabili evolulnd 
măcar cu... ceva peste cele arătate 
In partidele cu Dinamo Victoria șl

Steagul roșu participă 
la un turneu în Iugoslavia

BRAȘOV, 1 (prin telefon). Echipa 
de fotbal Steagul roșu pleacă luni 
spre Iugoslavia unde va participa la 

turneu international, care va avea 
ioc în zilele de 6 și 7 august la Su- 
botița. La turneu vor mai lua parte 
echipele Vojvodina ( Novisad), Spar
ta (Subotița) și o formație maghiară.

C. GRUIA — coresp. reg.

Steaua - flacăra roșie 5-3 (3-1) 
și... o notă despre Voinea

Ieri dimineață, pe terenul Timpuri 
Noi din Capitală, în cadrul pregă
tirilor pe care Ie efectuează, Steaua 
a întîlnit într-un joc amical echipa 
de categoiia C Flacăra roșie, de care 
a dispus cu scorul de 5—3. Fotba
liștii de la Steaua au desfășurat un 
joc — în general — de bună fac
tură tehnică în fața unui adversar 
care s-a străduit să fie un adevărat 
'artener de întrecere. S-au remar

cat în mod deosebit: Constantin, 
Raksi, Țarălimgă și Negrea. Au mar
cat : PavlovTci (2), Raksi, Constan
tin și Creiniceanu pentru Steaua, 
Cuconea, Cociș și Costea pentru 
Flacăra roșie.

Steaua a aliniat următorul lot de 
jucători: Suciu (Gornea) — Geor
gescu, Petescu, Sătmăreanu (D. Ni- 
colaej, Chiru — Jenei (Negrea), Raksi 
— Țarălungă, Constantin (Voinea), 
Pavtovici, Creiniceanu.

Nota redacției : Voinea a reușit 
într-un interval de mai puțin de 24 
de ore un adevărat „tur de forță" : 
sîmbăiă după-amiază a jucat la 

Fază din meciul de antrenament Dinamo Victoria—Voința

Poiana Clmpina, programate și ele 
(ne Închipuim) cu un scop oarecare.

Nu ne ghidăm nici o clipă (să fim 
bine Înțeleși) in aprecierile noastre 
după rezultatul final, ci după factura 
jocului care, In loc să se apropie de 
cea de-a doua repriză a meciului dis
putat miercuri la Clmpina (5—0 pen
tru lot), a semănat cu... prima, Înche
iată cu 0—0. Este drept, de astă dată, 
adversarul mai valoros a dat lotului 
o replică mai puternică, dar de aici 
și plnă la numeroasele greșeli teh- 
nico-tactice săvîrșite de selecționabili 
este un... drum. Au greșit jucătorii 
din ultima linie (atît In situațiile din 
atac, cit și In cele de apărare), la fel 
și cei doi mijlocași (In special Nun- 
weilier VI, care resimte Încă lunga 
perioadă de inactivitate), dar princi
pala vină pentru „contre pied"-ul In 
care s-a aflat lotul reprezentativ, timp 
de aproape o repriză, o poartă, in 
bună măsură, componența liniei de 
atac. Insuficient de mobili și neinspi
rați, ei n-au „legat" mai nimic, fiind 
ușor deposedați de balon de apărăto
rii Petrolului. înaintașii centrali, Sasu 
și Voinea, s-au găsit rareori, conkr- 
crînd defectuos și cu aripile respec
tive, Pîrcălab și S. Avram.

Echipa prezentată In repriza secun
dă a manifestat un plus de omogeni
tate in joc, mai ales că la mijlocul 
terenului, In zona de pregătire a ata
cului, se relntllniseră D. Popescu, 
lancu și Mateianu, toți de la Pro
gresul. Dar iată minutul 52 al parti
dei, care ni-1 arată pe Haidu (indife
rent unde evoluează : la Lisabona sau 
la Ploiești) vulnerabil la mingile tri
mise pe jos: Moldoveanu expediază 
un șut de la 25 m și balonul se o- 
prește In plasă. Gol asemănător celui 
înscris de Eusebio, cu singura dife
rență că extrema Petrolului a 
șutat de pe partea stingă a tere
nului. Firește un 0—1 este și mai pu
țin onorabil decît 0—0, din care cau
ză acțiunile selecționabt/llor, deși 
mai insistente, poartă amprenta ner
vozității. Se încearcă mai mult pă
trunderi individuale plnă cind, in 
min. 75, la un contraatac, gazdele 
reușesc să înscrie prin Dridea II:

Ploiești în echipa lotului reprezen
tativ, duminică dimineață a îmbrăcat 
tricoul echipei sale. Steaua, după ce 
în noaptea de sîmbătă spre dumi
nică pe la ora 1, a fost văzut la 
restaurantul „Pescăruș", unde cei 
care-l cunosc l-au admirat pentru sub
tilitatea și vioiciunea cu care ataca 
sambele și twist-urile... Mai puțin l-a 
admirat ieri dimineață în jocul cu 
Flacăra roșie antrenorul echipei sale, 
llie Savu, care nu și-a putut explica 
de ce Voinea a ratat nu mai puțin 
de 9 (nouă ! !) ocazii de gol. Ce 
au de spus antrenorii lotului R.P.R. 
de fotbal ? Dar conducerea clubului 
Steaua ? Se pare că Voinea este 
străin de ceea ce înseamnă răspun
dere personală și disciplină sportivă. 
Pînă cînd se vor mai tolera aseme
nea abateri săvîrșite de fotbaliști. 
Nu-i oare păcat de banii grei ce se 
cheltuiesc cu pregătirea unor sportivi 
care, pe lingă faptul că bat pasul pe 
loc în ceea ce privește ridicarea mă
iestriei sportive, încalcă și cele mai 
elementare reguli ale vieții sportive ?

• ••

2—0, scor cu care se va încheia par
tida.

Ce ar mai trebui spus și după acest 
sumar istoric ol jocului ? Că expli
cația slabei comportări a selecționa
tei — „echipa a simțit oboseala antre
namentului «tare», efectuat în ajun'" 
— ni se pare puțin plauzibilă. Pen
tru simplul motiv că lotul reprezenta
tiv a jucat foarte slab și in prima ju
mătate de oră cind, oricum, compo
nența lui acționau cu forțe mai proas
pete. Iar dacă luăm ca valabilă expli
cația dată de antrenori, o Întrebare 
devine, totuși, stăruitoare : programul 
antrenamentului efectuat vineri nu 
trebuia întocmit in funcție de jocul 
de slmbătă 7 Avlndu-se in vedere 
utilitatea oricărei partide de verifi
care și, mai ales, cum a fast aceea 
cu Petrolul, noi credem că da.

Cele două echipe au folosit următo
rii jucători: Lotul reprezentativ: lo- 
nescu (min. 46 Haidu) — Popa, Nun- 
weiller III, C. Dan (min. 46 D. Nico- 
lae), Hălmăgeanu (min. 30 Greavu) — 
Ghergheli (min. 46 D. Popescu), Nun- 
weiller VI (min. 46 lancu) — Pîrcă
lab (min. 46 Badea), Sasu (min. 46 
Mateianu), Voinea (min. 46 Sasu), 
S. Avram; Petrolul: Sfetcu — Pa- 
honțu, Boc, Fior ea (Ivan), Pal (Flo- 
rea) — Iuhas (D. Munteanu), Ivan 
(Dragomir) — Oprișan (Dragomir II), 
Dridea I (Drăgan), Mocanu (Drago
mir II), Moldoveanu.

G. NICOLAESCU

P.S. O remarcă specială pentru jo
cul prestat de Petrolul. Ne-au plăcut, 
îndeosebi, Boc, Oprișan, Moldoveanu, 
Iuhas și Pahonțu.

Mihaela Peneș
SOFIA 1 (prin telefon de la cores

pondentul nostru). — Cea de a 7-a 
ediție a Dinamoviadei la atletism a 
avut loc pe stadionul „Vasil Levski". 
Pista slabă și căldura toridă au influen
țat rezultatele înregistrate care, cu pu
ține excepții, n-au reușit să atingă o 
certă valoare. Dinamoviștii români, cla
sați pe ultimul loc în întrecerea pe e- 
chipe, au reușit să cîștige o serie 
de probe.

Rezultatele înregistrate au fost ur
mătoarele: FEMEI: 100 m: Titke 
(RDG) 12,0, I. Petrescu (România) 
12,0, Bom (RDG) 12,1; 200 m: 1. Pe
trescu 24,6, Itkina (URSS) 24,6, Titke 
24,8; 800 m: Itkina 54,2 Ehlerova 
țCeh.) 55,7,.. 6. V. Gabor 58,8, 8. El. 
Teodorof 61,0; 800 m: Serepoghina 
(URSS) 2:08,9, Gabor 2:09,5, Teodorof 
2:10,8; 4x100 m: URSS 46,4, RDG 
46,5, Bulgaria 48,3, România 49,6; 
lungime: Iorgova (Bulg.) 6,11, Ec. Po- 
loroacă (R.) 5,76, El. Vintilă (R.)
5,72; înălțime: Kralova (Ceh.), Tils 
(RDG) și Slezakova (Ceh.) 1,61;... 6.

UN FRUMOS SUCCES AL ATLETISMULUI: 
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Concursul republican al Școlilor sportive de elevi
ORADEA 1 (prin telefon). Pe sta

dionul Tineretului din localitate au 
avut loc întrecerile tradiționalului 
concurs republican de atletism al 
Școlilor sportive de elevi. Au con
curat 552 de sportivi din 23 de 
școli. De subliniat organizarea im
pecabilă a competiției. Cu acest 
prilej au fost înregistrate două noi 
recorduri republicane de juniori: 
Șerban Ioan a sărit 2,03 m la înăl
țime, iar C-tin Blaga a realizat 36,2 
sec. pe 300 m (juniori II).

Iată rezultatele înregistrate în 
cele două zile de concurs: JUNI
ORI I: 100 m: I. Orghidan (Bacău)
10.9, T. Korodi (Oradea) 11,2, T. 
Puiu (Buc. II) 11,"2; 200 m: Orghi
dan 22,8, D. Hidioșanu (Buc. II) 
23,0, L. Levonian (C-ța) 23,1; 400 m: 
Devonian 49,9, Ad. Toth (Oradea)
50.9, T. Puiu 51,8; 800 m: I. Nicolae 
(Focșani) 1:58,0, Tr. Magheru (Be- 
iuș) 1:59,8, R. Cristescu (Buc. II) 
2:01,0; 1590 m: Nicolae 4:10,0, G. 
Barbu (C-ța) 4:10,6, Magheru 4:11,2; 
110 mg: D. Hidioșanu 14,7, Ad. 
Toth 15,1, L. Irimia (Lași) 15,4; 4X 
100 m: Bacău 44,8, București II 
45,0, Oradea 45,3; lungime: D. Du-

Duminică dimineața a părăsit Ca
pitala, pe calea aerului, îndreptîndu-se 
spre R.F. Germană, echipa de fotbal 
Dinamo București. După cum s-a mai

„Cupa de vară“
Duminică s-a disputat ultima etapă 

în „Cupa de vară*. Iată comunicările 
corespondenților noștri :

GRUPA I : Dinamo Bacău — C.F.R. 
Pașcani 5—0 (2—0). Dinamoviștii au 
dovedit o pregătire bună, marcînd prin 
Gram (2), Țuțuianu, Gross și Rugiubei. 
(I. lancu și V. Cosma).

Ceahlăul P. Neamț — Textila Bu- 
huși 3—1 (2—0). Au marcat : Gh. Au
rel (min. 12 și 37) și Mangalagiu (min. 
76) pentru Ceahlăul, respectiv, Nemeș 
(min. 81). Același jucător, două mi
nute mai tîrziu, a ratat un penalii. 
(C. Nemțeanu).

GRUPA a Il-a : Poiana Cîmpina — 
Flacăra Moreni 1—2 (0—2). Joc de 
slabă factură tehnică în care Flacăra 
a meritat victoria. Au marcat : Frîn- 
cu și Popescu pentru oaspeți, respectiv 
Matei. (E. Stroe).

Metalul Tîrgoviște — Rapid Mizil 
4—2 (4—0).

GRUPA a IlI-a : C.S.M. Sibiu — 
Gaz metan Mediaș 3—0 (2—0). Sibie- 
nii au dominat în cea mai mare parte 
a jocului și au desfășurat un joc teh
nic, spre deosebire de medieșeni, care 
s-au comportat slab. Au marcat : Vuici, 
Laufceag, Cherciu. (G. Topîrceanu).

Meciul Faianța Sighișoara — Texti
la Sf. Gheorghe nu s-a disputat în- 
trucît fotbaliștii de la Textila nu au 
prezentat nici o viză medicală. In 
asemenea condiții, arbitrul Gh. Călu-

DINAMOVIADA DE ATLETISM DE LA SOFIA

56,10 m la aruncarea suliței
A. Prodea (R.) 1,50,7. Vintilă 1,50; 
80 mg: Zabrsova (Ceh.) 11,4;... 5. Pro
dea îl,7; greutate; Nazarova (URSS) 
16,42, Hristova (Bulg.) 15,34, Saramo- 
vici (Bulg.) 14,65, A. Gurău (R.) 
14,44; disc: Nemcova (Ceh.) 52,65, 
Malușeva (Bulg.) 49,33; suliță: M. Peneș 
(R.) 56,10, Schubert (RDG) 50,46; 
BĂRBAȚI: 100 m: Levandovski (RDGj 
10,4, Traikov (Bulg.) 10,5, Krij (Ceh.) 
10,7; 200 m: Levansovski 21,3, Trousil 
(Ceh.) 21,4, Krij 21,5;... 7. V. Midvighi 
23,1; 400 m: Trousil 46,6, Schade 
(RDG) 46,8, Speer (RDG) 47,3; 800 m: 
Scwiger (Ceh.) 1:51,0, Pencava (Ceh.) 
1:51,4,... 4. Z. Vamoș (R.) 1:51,9,... 
8. St. Beregszaszi (R.) 1:54,2; 1500
m: Vamoș 3:45,2, Peter (Ceh.) 3:45,7, 
Beregszaszi 3:50,0; 5000 m: A. Bara- 
baș (R.) 14:15,0; Bande (URSS)
14,29,0, 10 000 m: N. Mustață (R.) 
30:54,2; Vucikov (Bulg.) 32:19,0; 110 
mg: Foigt (RDG) 14,5; 400 mg: Taba
kov (Bulg.) 52,4, I. Rățoi (R.) 52,7,
Lange (RDG) 53,5; 3000 m oh st.: 
Bande (RDG) 9:01,0, Stechle (Ceh.) 

mitrescu (Craiova) 6,62, L. Irimia 
6,59, M. Aldea (Buc. I) 6,52; tri
plu: V. Capăt (Arad) 14,03, M. Al
dea 13,84, P. Ciupercă (Bacău) 13,60; 
înălțime: S. loan (Buc. I) 2,03 — 
nou record de juniori, B. Bocii 
(Cluj) 1,85, P. Moacă (Reșița) 1,85; 
prăjină: A. Lucaci (Buc. I) 3,80, C. 
Pop (Cluj) 3,70, G. Ceroian (Ora
dea) 3,70; greutate: M. Pristavu 
(Buc. II) 13,36, D. Clipicibiu (Reșița) 
13,23, L. Dragomir (Focșani) 13,09; 
disc: Z. Hegeduș (Reșița) 46,31, R. 
Feuerstein (Oradea) 44,16, D. Cli- 
picioiu 42,82; suliță: D. Clipicioiu 
54,89, N. Nedelcu (Arad) 54,24, P. 
Pristavu 50,88; ciocan: L. Mazilu 
(Buc. II) 46,16, J. Sîrbuleț (Buc. I) 
45,39, M. Nioolae (C-ța) 43,45

JUNIOARE I: 100 m: A. Petrescu 
(Buc. II) 12,3, M. Georgescu (Plo
iești) 12,8, E. Podariu (Craiova) 
12,9; 200 m: E. Marton (Reșița) 27,2,
E. Podariu 27,2, M. Iosif (Craiova) 
27,5; 400 m: FI. Grigorescu (Buc. 
II) 61,2, V. Nieolae (Buc. I) 63,4, A. 
Stanciu (Ploiești) 63,6; 890 m: A. 
Stanciu (Ploiești) și O. Pamuc 
(C-ța) 2:27,0, N. Constantin 2:29,8; 
80 mg: Ed. Schall (Brașov) 12,0, E. 

anunțat, campioana noastră va intîlni, 
la 3 august, formația vest-germană 
Munchen 1860, iar la 7 august, echipa 
Borussia Dortmund.

s-a încheiat ieri
găru (București) nu a acceptat să fluie
re începerea jocului. (C. Moldovan).

GRUPA a IV-a : Minerul Lupeni — 
Jiul Petrila 1—1 (1—0). Joc de scă
zut nivel tehnic. Au marcat : Farcaș 
(Jiul), Cotroază (Minerul). (S. Băloi).

Minerul Deva — Metalul Hunedoara 
0—1 (0—1). Un rezultat de egalitate 
era mai echitabil. In prima repriză au 
dominat oaspeții, marcînd prin Do- 
bîndă. De remarcat că în min. 68, Va- 
siu (Metalul) a ratat un penalti. (I. Si- 
ation și Gh. Șendreanu).

GRUPA a V-a : Ind. sîrmei C. Tur- 
zii — Clujeana 2—1 (1—0). Joc dina
mic, plăcut. Au înscris : Pop și 
Boka pentru Ind. sî-rmei, respectiv 
Chiorean (autogol). (P. Țonea).

Arieșul Turda — A.S. Aiud 0—0. 
Joc de slabă factură tehnică în care 
Arieșul a dominat mai mult, dar nu 
a putut concretiza din cauza nesigu
ranței în fazele decisive. (Lazăr Petru).

GRUPA a Vl-a : Vagonul Arad — 
C.S.M. Reșița 0—0. Meci dinamic, dis
putat în viteză, fără a se ridica însă 
la un nivel tehnic superior. (Gh. Nico- 
lăiță).

Electromotor Timișoara — C.F.R. 
Arad 0—1 (0—1). Cele două echipe 
și-au împărțit perioadele de dominare. 
C.F.R. și-a asigurat victoria prin go
lul marcat, în min. 15, de Balint. (Ion 
Ciocșan).

9:09,2; lungime: Beer (RDG) 7,25, 
M. Simionescu (R.) 7,24, Klimov
(URSS) 7,18,... 5. V. Sărucan (R.) 
7,02; triplu: Krupala (Ceh.) și Neu
mann (RDG) 15,92,... 6. V. Dumitrescu 
(R.) 14,80; înălțime: Vesely (Ceh.) 
și Cutnianik (URSS) 2,03; prăjină: 
Tomasek (Ceh.) 4,85; Bor (RDG) 4,75, 
Jindra (Ceh.) 4,60, S. Cristescu și D. 
Piștalu 4,20; greutate: Liahov (URSS) 
15,92, Ad. Gagea (R.) 15,73, Ghiu-
rov (Bulg.) 15,46; disc: Liahov 52,70, 
Udașvîli (URSS) 52,13;... 6. Gh. Da
vid (R.) 43,20; suliță: Dușatko
(Ceh.) 74,41, Daniel (URSS) 72,27; 
ciocan- Supliakov (URSS) 62,57, Gh. 
Costache (R.) 61,30, Markov (Bulg.) 
57,02-, 10 km marș: Hikin (URSS)
46:41,0, Kohne (RDG) 48:19,8, Gei- 
raan (RDG) 50:04,0, L. Caraiosifoglu 
(R.) 50:53,0; 4x100 m. RDG 41,1, 
Cehoslovacia 41,4, Bulgaria 41,9... 5. 
România 42,9; 4 x 400 m: Cehoslovacia 
3:10,0 — nou reoord, RDG 3:10,1, 
Bulgaria 3:15;0... 5. România 3:26,0.

TOMA HRISTOV

Marton 12,5, M. Dobre (Buc. II) 
12,8; lungime: A. Petrescu 5,79, El. 
Scarciu (Buc. II) 5,51, L. Ionescu 
(Craiova) 5,38; înălțime: M. Dobre 
1,53, S. Daici (Arad) 1,45, P. Leca 
(Ploiești) 1,40; în afară de concurs 
C. Twna 1,56; greutate: M. Citirea 
(Brașov) 11,68, C. Popescu (Buc. II) 
10,43, El. Scarciu 10,32; disc: C. 
Popenco (Buc. I) 33,76, C. Bartoș 
(Buc. II) 32,75, M. Dumitru (Pitești) 
31,95; suliță: R. Szabo (Reșița) 36,37, 
M. Ciurea 36,01, M. Dumitru 34,35; 
4X100 m: Ploiești 51,3, București II 
51,4, Craiova și Oradea 54,8.

Clasamentul general pe echipe:
1. S.S.E. II București 128 p (66 p 
la băieți și 62 p la fete); 2. SSE I 
București 69 p (37-|-22); 3. SSE Reșița 
59 p (37+22); 4. SSE Constanța
47,5 p (33,5+14); 5—6 SSE Craiova 
46 p (18+28) și SSE Ploiești 46 p 
(8+38); 7. SSE Oradea 43 p (36+ 
6) etc.
I. BOITOȘ și P. LORINCZ-eoresp.

Rezultatele întrecerilor juniorilor 
și junioarelor de categ. a II-a le 
vom publica în numărul nostru de 
marți.



Loturile de seniori și senioare ale României
învingătoare în „Cupa Mării Negre64 la baschet

AL XII lea CAMPIONAT MONDIAL STUDENȚESC DE ȘAH

România — R. D. Germană
CONSTANȚA, 1 (prin telefon de la 

trimisul nostru). — Cea mai intere
santă partidă desfășurată sîmbătă în 
sala sporturilor din localitate, în cadrul 
ediției a IV-a a „Cupei Mării Negre", 
a avut loc între loturile de senioare 
și de junioare ale țării noastre. Spre 
deosebire de ziua precedentă, cînd (în 
meciul cu Radnicki) au jucat timorate, 
junioarele noastre au avut o comportare 
bună, au luptat cu multă ambiție și 
au ținut multă vreme în „șah" echipa 
de senioare. Junioarele au condus ma
joritatea timpului (min. 11: 11—8, min. 
17: 17—13, min. 27: 27—22, min. 37: 
41—38), dar în final experiența se
nioarelor și-a spus cuvîntul și acestea 
din urmă au cucerit victoria. Cele mai 
bune: Spiridon (16), Margareta Simon 
(10) din lotul de senioare, Ecaterina 
Vogel (18) din lotul de junioare.

Foarte spectaculos a fost meciul din
tre echipele de senioare și junioare ale 
României. Juniorii au rezistat circa 10 
minute, după care seniorii s-au dis
tanțai. datorită acțiunilor rapide și 
eficace. Arn remarcat jocul excelent 
practicat de formația: Albu, Cr. Popescu, 
Demian, Nosiecici și Savu. Cele mai 
multe puncte: Cr. Popescu 26, Demian 
18, Nosievici 16, Albu 12 pentru se-

Știința Cluj, 
a terminat la egalitate 

cu selecționata 
orașului Șanhai: 1-1

Continuîndu-și turneul în R.P. Chi
neză- echina de fotbal Știința Cluj a 
jucat la Șanhai cu selecționata orașului. 
Jocul s-a încheiat cu un rezultat de 
egalitate: 1—1 (0—0).

Cu toate că în cursul meciului a 
căzut o ploaie deasă, jocul a fost deo
sebit de animat, ambele echipe oferind 
faze spectaculoase. Gazdele au deschis 
scorul, în minutul 46, prin aripa dreap
tă Chen Chia-ken. Fotbaliștii români 
au dominat apoi, reușind să egaleze în 
minutul 74. Echipa Știința va pleca la 
2 august la Pekin. (Agerpres).

PE SCURT
S-au încheiat jocurile semifinale ale 

competiției internaționale de tenis pen
tru tineiet dotată cu „Cupa GaleaM. 
U.R.S.S. a învins cu scorul de 3—2 echipa 
Italiei. în ultimele două partide de sim
plu, Palmieri (Italia) a dispus cu 4—6; 
6—4: 6—3 de Korotkov (U.R.S.S.), iar

< Ivancv (U.R.S.S.) l-a întrecut cu 7—5;
5—7; 6—2 pe Di Masse (Italia). în finală, 
echipa U.R.S.S, va întîlni formația R.S. 

’ Cehoslovace, care a eliminat cu 3—2 e- 
chipa R.P. Ungare.

★
La Barcelona echipa Spaniei conduce 

cu 3—0 in meciul cu echipa Africii de 
sud din cadru! finalei „Cupei Davis“ 
(zona europeană). Tenismanll spanioli nu 
mai pot rata calificarea, urmînd să în- 
tîlnească în meciul următor pe învlngă- 
toarea din jocul Mexic — S.U.A. (finala 
zonei americane).

★
tn cacrul unuj concurs de natație des

fășurat in piscina Crystal Palace din 
Londra echipa masculină a R.F. Ger
mane a stabilit un nou record mondial 
în proba de ștafetă 4x110 yarzl liber cu

DE PE PISTELE DE ATLETISM
ANGLIA—POLONIA 151—177

• întîlnirea de atletism dintre re
prezentativele Angliei și R.P. Polone, 
desfășurată timp de două zile la Lon
dra, s-a încheiat cu dubla victorie a 
sportivilor polonezi. In meciul mascu
lin atleții polonezi au cîștigat cu sco
rul de 118—93 puncte, iar în cel femi
nin victoria a revenit oaspetelor cu 
59—58 puncte. Scor general 177—151 
puncte. Iată cîteva din rezultatele în
registrate: masculin: 400 m Badenski 
(R.P.P.)46:04,0; 1500 m Simpson (An
glia) 53:43,1; 5000 m Bougszewicz
(R.P.P.) 14:02,0; triplu salt Schmidt 
(R.P.P.) 16,73 m; suliță Gologowski 
(R.P.P.) 76,83 m; greutate Sosgornik 
(R.P.P.) 18,12 m; lungime Davis (An
glia) 7,80 m; feminin: 200 m Irena 

'Kirszenștein 23:5,0; lungime Irena 

niori, Diaconescu 20, Tarău 16 pentru 
juniori.

Dubla întîlnire dintre formațiile mas
culine și feminine Radnicki Belgrad și 
Chemie Halle a revenit echipelor iugo
slave.

Duminică, lotul nostru de seniori s-a 
comportat din nou bine și, datorită 
contraatacurilor, inventivității în acțiu
nile poziționale și bunei precizii în a- 
runcările de la semidistanță, a cîștigat 
categoric partida cu Radnicki. Mai slab 
s-a comportat echipa în apărare, unde 
nu s-a concentrat suficient (e drept, 
s-a și jucat deschis) și ca urmare a 
primit multe puncte. Baschetbaliștii de 
ia Radnicki au luptat cu multă ambi
ție, dar nu au putut face față. Cele 
mai multe puncte: Albu 16, Nosiecici 
16, Demian 14, Cr. Popescu 14. O 
subliniere pentru tînărul Novac care 
a avut o comportare demnă de re
marcat. De la oaspeți, cei mai buni 
Ștefanovici 24 și Cermac 15.

Senioarele noastre nu au jucat bine 
în partida cu Radnicki decît în primele 
15 minute, cînd tabela indica scorul de 
23—9 pentru ele. Apoi au comis multe 
greșeli în apărare, au ratat de la semi
distanță și astfel campioanele Iugosla
viei au redus din handicap, astfel că 
la sfîrșitul reprizei diferența era de 
numai 6 puncte în favoarea echipei 
noastre: 23—17. Repriza secundă a 
fost foarte echilibrată. S-a remarcat doar 
Anca Racoviță (21 puncte înscrise). De 
la Radnicki cele mai multe puncte au 
fost marcate de Radovanovici 21, Fe
stei 10 și Kalenici 9.

Pe linia comportării bune din acest 
turneu, juniorii noștri au făcut o par
tidă excelentă cu Chemie Halle și au 
obținut un nou succes. Desfășurarea 
meciului a fost echilibrată, cu multe 
faze de bună calitate. Conducerea a 
alternat pînă în min. 24, cînd baschet
baliștii români au preluat inițiativa și 
nu au mai cedat-o. Din nou Diaconescu 
a fost cel mai bun (29 puncte). Pro
mițătoare evoluția lui Tarău (16 punc
te). De la Chemie Halle: Scultze (23).

timpul de 3:41,8. Recordul mondial pre
cedent era de 3:41,9 și aparținea echipei 
Australiei.

★
Meciul de șah Tal — Larsen, pentru 

semifinalele campionatului mondial de 
șah, a continuat la Bled cu disputarea 
partidei a 5-a. Intr-o variantă a apărării 
Grunfeld, marele maestru danez a avut 
inițiativa încă de ia început, obligîndu-1 
la o apărare permanentă pe fostul cam
pion mondial. In fața pierderii inevi
tabile de material, Tal a cedat la mu
tarea a 50-a. Scorul este acum 3—2 în 
favoarea lui Larsen.

★
Cea de-a 12-a etapă a Turului ciclist 

al Iugoslaviei, desfășurată în Împreju
rimile Belgradului de-a lungul a 122 km 
a fost cîștigată de sovieticul Melihov în 
2h 57:02. In clasamentul genenal continuă 
să conducă Boltezar (Iugoslavia), urmat 
la 1:14,0 de Balasina (Italia) și la 2:19,0 
de Pilici (Iugoslavia). Pe echipe primul 
loc este ocupat de formația Iugoslaviei.

Kirszenștein (R.P.P.) 6,33 m; 80 m 
garduri Mary Rand (Anglia) 11:2,0; 
800 m Smith (Anglia) 2:07,0.

FINLANDA—R.D. GERMANĂ 98-114

• Meciul atletic dintre selecționatele 
masculine ale Finlandei și R.D. Ger
mane, desfășurat la Helsinki, s-a ter
minat cu scorul de 114—98 puncte în 
favoarea oaspeților. In ziua a doua, 
atletul Wolfgang Nordwig (R. D. Ger
mană) a realizat la săritura cu pră
jina performanța de 5,01 m.

★

După întîlnirea de la Helsinki atleții 
din R.D. Germană au participat la un 
concurs internațional în localitatea Salo. 
Aici, Jiirgen May a cîștigat pToba de 
800 m cu timpul de 1:46,5 — cea mai 
bună performanță mondială a anului.

In întîlnirea dintre Chemie Halle și 
lotul de junioare al României, oaspe
tele au obținut o victorie clară, da
torită faptului că baschetbalistele noas
tre au jucat cu mult sub posibilități, au 
dat pase greșite, au ratat deseori din 
apropierea coșului și au fost neatente 
în apărare. Cele mai multe puncte: 
Bartholomeus 17, Schaal 16 pentru 
Chemie Halle, Vogel 18 pentru lotul 
de junioare.

Și acum rezultatele tehnice și clasa
mentele finale: BĂIEȚI: lotul de se
niori—lotul de juniori 100—65 (60—35), 
Radnicki—Chemie Halle 77—50 (42—- 
29), lotul de seniori—Radnicki 94—66 
(53—41), lotul de juniori—Chemie 
Halle 67—56 (31—33). Clasament: 1. 
LOTUL DE SENIORI AL ROMÂ
NIEI, 2. lotul de juniori al României, 
3. Radnicki Belgrad, 4. Chemie Halle. 
FETE : lotul de senioare—lotul de ju
nioare 44—42 (15—19), Radnicki— 
Chemie Halle 69—53 (36—19), lotul de 
senioare—Radnicki 52—47 (23—19), 
Chemie Halle—lotul de junioare 53—31 
(31—15). Clasament: 1. LOTUL DE 
SENIOARE AL ROMÂNIEI, 2. Rad
nicki Belgrad, 3. Chemie Halle, 4. lo
tul de junioare al României.

In încheiere, o apreciere pozitivă pen
tru arbitrajele prestate de Beloșevici 
(Iugoslavia), Giindiiz (Turcia), I. Pe- 
truțiu (România) și G. Cliiraleu (Ro
mânia) — arbitri internaționali și V. 
Bordeianu, Em. Răducanu și D. Cră
ciun.

ADRIAN VASILIU

U.R.S.S. - S.U.A. 181,5 -155,5 la atletism
La băieți 118 —112, la fete 63,5 — 43,5 in favoarea echipelor sovietice

un meci de
Prima adversară a echipei Româ

niei în turneul final a fost echipa 
R.D. Germane. La toate cele 4 mese 
ale meciului s-au jucat partide inte
resante, de luptă. Fl. Gheorghiu a 
ales, pentru prima oară în acest con
curs, căi de joc mai de grabă pozi
ționale. Dintr-o deschidere spaniolă, 
el a transformat avantajul inițiativei 
avute în fața lui Hennings în cîștigul 
unui pion, pe care-1 păstrează și în 
poziția de întrerupere. Mari compli
cații s-au produs în celelalte trei par
tide ale meciului. Stanciu a stat mai 
slab în partida cu Rautenstrauch, care 
în ultima parte a întîlnirii a găsit re
surse tactice frumoase și a întrerupt 
în plin atao asupra rocadei negru
lui. După manevre dificile, Pavlov 
a întrerupt și el, cu un pion în minus 
la Neukirch, dar are în schimb pere
chea de nebuni. Păcat că Nacu a iro
sit un avantaj pozițional apreciabil 
deținut în fața lui Fritsche și a tre
buit să remizeze la mutarea a 34-a. 
Scorul întîlnirii este de */2—,*/2, trei 
partide fiind întrerupte.

Dintre celelalte întîlniri, au făcut 
impresie echipele U.R.S.S. și Ceho
slovaciei, care au luat un avans de
3—0 în fața Ungariei și, respectiv, a 
Olandei. Echipa Danemarcei a jucat 
neașteptat de bine în fața Angliei, 
pe care o conduce cu 2—1 (1).

Iată acum rezultatele partidelor în
trerupte din prima rundă a finalei: 
meciul U.R.S.S. — Cehoslovacia s-a

4,90 m; 4. Feld (U.R.S.S.) 4,60 m; 
greutate: 1. Matson (S.U.A.) 20,27 m;
2. Mac Grath (S.U.A.) 19,08 m; 3. 
Lipsnis (U.R.S.S.) 19,00 m; 4. Karașev 
(U.R.S.S.) 18,98 m; ciocan: 1. Klim 
(U.R.S.S.) 70, 36 m; 2. Kundrașov 
(U.R.S.S.) 67,76 m; 3. Burke (S.U.A.) 
67,46 m; 4. Frenn (S.U.A.) 64,06 m. 
Feminin: 100 m: 1. Tyus (S.U.A.) 
11,1; 2. Mac Guire (S.U.A.) 11,4;
3. Talîșeva (U.R.S.S.) 11,6; 4. Mi-
trohina (U.R.S.S.) 11,7; înălțime:
1. Cencik (U.R.S.S.) 1,73 m; 2. Kos
tenko (U.R.S.S.) 1,73 m; 3. Montgo
mery (S.U.A.) 1,73 m; 4. Baskerville 
(S.U.A.) 1,65 m,- disc: 1. Tamara 
Press (U.R.S.S.) 56,76 m; 2. Kuzne- 
țova (U.R.S.S.) 54,04 m; 3. V/yatt 
(S.U.A.) 42,80 m; 4. Graham (S.U.A.) 
42,60 m ,- suliță: 1. Popova (U.R.S.S.) 
56,32 m; 2. Gorșakova (U.R.S.S.)
56,00 m ,- 3. Bair (S.U.A.) 52,36 m ; 4. 
Hamilton (S.U.A.) 44,82 m; ștafeta 
4x100 m: 1. S.U.A. 44,4; 2. U.R.S.S.
44,5.

★

Ziua a doua a concursului s-a 
bucurat de un timp excelent. în cen
trul atenției celor peste 55 000 de 
spectatori s-a situat proba de 5 000 m 
plat. Confirmînd forma bună în care 
se află, cunoscutul recordman sovie
tic Piotr Bolotnikov a reușit să-l în
vingă pe campionul olimpic R. Schul, 
acoperind distanta în 13:54,2. învin
gătorul a fost decis pe ultimii 300 m 
unde Bolotnikov, cu un finiș impre
sionant, a reușit să obțină un frumos 
succes. în proba de decatlon, atletul 
sovietic Storojenko a realizat 7 883 
puncte (cea mai bună performanță 
mondială a anului). Sulițașul sovietic 
Lusis a cîștigat proba cu o aruncare 
de 85,68 m, urmat de compatriotul 
său Mark Paama cu 81,18 m. Rezul
tate remarcabile au fost înregistrate 
și în probele feminine. Tatiana Șcel- 
kanova (U.R.S.S.) a sărit la lungime 
6,71 m la numai 5 cm de recordul 
mondial, Tamara Press a aruncat 
greutatea la 18,46 iar sora sa Irina 
a parcurs 80 m garduri în 10,5 (re
cord unional egalat). Foarte specta
culoasă a fost proba de 800 m plat 
cîștigată de atleta sovietică Dimi- 
trieva în 2:06,4. Cea de a doua cla
sată, Mary Mulder (S.U.A.), în vîrstă 
de numai 15 ani, a stabilit un nou 
record al tării sale cu timpul de 
2:07,3.

Iată rezultatele tehnice înregis
trate în ziua a doua: masculin: 
200 m plat: A. Plummer (S.U.A.)

mare luptă
încheiat egal : 2—2. Sovieticii n-au 
lăsat să le scape din mînă avantajul 
de poziție avut în întreruptele Savon 
— Hort și Mnațakanian — lansa, 
cîștigînd fără dificultate. Șahiștii ma
ghiari și-au luat revanșa pentru în- 
frîngerea suferită în preliminarii din 
partea Danemarcei, pe care au în
vins-o de data aceasta cu 2'/2—1%. 
Cu același scor, echipa Angliei a în
trecut pe cea a R.D. Germane. Dar 
performanța primei runde revine șa
hiștilor echipei Izraelului, care n-au 
lăsat nici un punct formației Olan
dei : 4—0.

în urma acestor rezultate, clasa
mentul turneului final pentru locu
rile 1—9 ale campionatului se pre
zintă astfel: U.R.S.S., Cehoslovacia 5 
(1) puncte, Izrael 4, Anglia, Dane
marca 3% (1), Ungaria 2*/2 (1), R.D.G. 
2 (3), România * l 2 3 4f2 (3), Olanda 0 (1). 
România și Iztaelul au cîte un meci 
mai puțin jucat.

KIEV, 1 (Agerpres). Duminică pe 
stadionul central din Kiev a luat 
sfîrșit cea de a 7-a ediție a tradițio
nalului meci atletic dintre reprezen
tativele U.R.S.S. și S.U.A. Echipa so
vietică s-a comportat remarcabil re- 
vanșîndu-se după înfrîngerea sufe
rită anul trecut la Los Angeles. 
Scorul general al meciului a fost de 
181,5—155,5 puncte în favoarea gaz
delor. Pentru prima oară în istoria 
meciurilor dintre atleții sovietici și 
cei americani, în competiția masculină 
victoria a revenit echipei U.R.S.S. 
cu scorul de 118—112 puncte. La 
feminin pentru a 7-a oară consecutiv 
au terminat învingătoare atletele so
vietice (63,5—43,5 puncte).

Spre deosebire de meciul de anul 
trecut, lupta a fost foarte strjnsă în 
probele masculine aceasta și dato
rită victoriilor surprinzătoare obți
nute de sportivii sovietici la ștafeta 
4x100 m și la săritura cu prăjina 
prin Ghenadi Bliznețov (4,95 m). Re
zultatele s-au situat la un nivel ri
dicat, remareîndu-se îndeosebi cele 
înregistrate de Wyomia Tyus — 11,1 
la 100 m (record mondial egalat), 
Romuald Klim — 70,36 ni la arun
carea ciocanului (nou record unional), 
ștafeta 4x100 m — U.R.S.S. 39,3 (nou 
record unional), Darrel Newman — 
10,1 la 100 m, Ralph Boston 8,21 la 
lungime.

Rezultate tehnice din prima zi: 
masculin : 100 m: 1. Newman (S.U.A.) 
10,1; 2. Anderson (S.U.A.) 10,3; 3. 
Ozolin (U.R.S.S.) 10,4; 4. Kosceev
(U.R.S.S.) 10,4; 110 m garduri: 1. 
Davenport (S.U.A.) 13,5; 2. B. Lind
gren 13,7; 3. Mihailov (U.R.S.S.) 13,8;
4. Skomorohov (U.R.S.S.) 13,9; 400 m:
1. Cassel (S.U.A.) 45,9; 2. Arhipciuk
(U.R.S.S.) 46,5; 3. Owens (S.U.A.)
46,8; 4. Șkarnikov (U.R.S.S.) 46,9; 
800 m: 1. Germann (S.U.A.) 1:46,8;
2. Bulîșev (U.R.S.S.) 1:47,6; 3. Telp
(U.R.S.S.) 1:48,0; 4. Groth (S.U.A.)
2:17,0; 10 000 m: 1. Dutov (U.R.S.S.) 
28:22,0; 2. Ivanov (U.R.S.S.) 28:29,8;
3. J. Lindgren (S.U.A.) 29:00,8; 4.
Morgan (S.U.A.) 29:32,0; 20 kilo
metri marș: 1. Hrolovici (U.R.S.S.) 
th39:13,4; 2. Agapov (U.R.S.S.)
Ih39:13,6; 3. Laird (S.U.A.) Ih42:59,4;
4. Mortland (S.U.A.) 11147:44,6; șta
feta 4x100 m : 1. U.R.S.S. 39,3. Echipa
5. U.A. a fost descalificată pentru de
pășirea spațiului de schimb. Lungime: 
1. Boston (S.U.A.) 8,21 m; 2. Ova- 
nesian (U.R.S.S.) 8,02 m; 3. Bar- 
kovski (U.R.S.S.) 8,00 m; 4. Horn
(S.U.A.) 7,86 m; prăjină: 1. Bliz- 
netov (U.R.S.S.) 4,95 m; 2. Chase 
(S.U.A.) 4,90 m; 3. Pennel (S.U.A.)

în grupa a 2-a s-au înregistrat re
zultatele: Bulgaria — Austria 2%— 
l*/2, Tunisia — Scoția 2—1 (1), Fin
landa — Cuba 3%—*/2, Suedia — Bel
gia 4—0 (runda 1); Bulgaria — Fin
landa 2—1 (1), Tunisia — Cuba 2—1 
(1), Scoția — Belgia 1—1 (2),. Aus
tria — Suedia l‘/2—1% (1).

în runda a 3-a a turneului final, 
echipa României întîlnește Dane
marca.

RADU VOIA

20,8; 2. A. Tuiakov (U.R.S.S.) 20,9;
3. B. Savciuc (U.R.S.S.) 21,4; 4. J.
Hines (S.U.A.) 21,1; 1 500 m plat: 
1. J. Gralle (S.U.A.) 3:39,2; 2. J. 
Ryun (S.U.A.) 3:40,4; 3. J. Belitzki 
(U.R.S.S.) 3:42,4; 4. O. Raiko
(U.R.S.S.) 3:44,4; 400 m garduri : 1. 
R. Cawley (S.U.A.) 50,2; 2. V. Ani
simov (U.R.S.S.) 50,3; 3. R. Whitney 
(S.U.A.) 50,7 ; 4. A. Kazakov (U.R.S.S.) 
52,5; 5 000 m plat: 1. P. Bolotnikov 
(U.R.S.S.) 13:54,2; 2. R. Scfa-’-JS.U.A.) 
13:54,4; 3. R. Larriou (S.U.A;) 13:54,8;
4. K. Orentas (U.R.S.S.) 14:00,8; disc:
1. D. Weill (S.U.A.) 58,66 m; 2. K. 
Buhanțev (U.R.S.S.) 57,88 m; 3. J. 
Silvester (S.U.A.) 57,38 m; 4. VI. 
Trusenev (U.R.S.S.) 55,44 m; înăl
țime: 1. V. Brumei (U.R.S.S.) 2,18 m;
2. V. Bolșov (U.R.S.S.) 2,18 m ; 3. Ed. 
Caruthers (S.U.A.) 2,10 m; 4. O. 
Burell (S.U.A.) 2,10 m; triplu salt:
1. Al. Zalotarev (U.R.S.S.) 16,50 m ;
2. A. Walker (S.U.A.) 16,34 m; 3. 
A. Svetz (U.R.S.S.) 16,11 m; 4. D. 
Horn (S.U.A.) 15,92 m; 3 000m obsta
cole: 1. V. Kudinski (U.R.S.S.) 8:31,8;
2. Ad. Alekseunas (U.R.S.S.) 8:35,0;
3. G. Young (S.U.A.) 8:4<S^ 4. J.
Fishback (S.U.A.) 8:51,0;' ștafeta
4x400 m: 1. S.U.A. 3:05,8. Echipa 
U.R.S.S. a fost descalificată: suliță: 
1. Lusis (U.R.S.S.) 85,68 m ; 2. Paama 
(U.R.S.S.) 81,18 m; 3. Stuart (S.U.A.) 
78 m; 4. Floerke (S.U.A.) 75,30 m,- 
decatlon: 1. Storosenko (U.R.S.S.) 
7883 puncte; 2. Thomey (S.U.A.) 
7729 puncte; 3. Azin (U.R.S.S.) 7556 
puncte; 4. Hodge (S.U.A.) 4721
puncte; feminin: 200 m plat: 1. 
Edith Mcquire (S.U.A.) 23,1 ; 2. W. 
Tyus (S.U.A.) 23,3; 3. V. Popkova 
(U.R.S.S.) 23,5; 4. Ludmila Samolseva 
(U.R.S.S.) 23,8; 800 m: 1. Tamara
Dimitrieva (U.R.S.S.) 2:06,4; 2. M. 
Mulder (S.U.A.) 2:07,3; 3. T. Du- 
naiskova (U.R.S.S.) 2:07,5; 4. S. Knott 
(S.U.A.) 2:11,4; 80 m garduri: 1. 
Irina Press 10,5 (record unional ega
lat); 2. G. Bîstrova (U.R.S.S.) 10,7;
3. Rosy Bonds (S.U.A.) 10,9; 4. C. 
Scherald (S.U.A.) 10,9; lungime: 1. 
Tatiana Scelkanova (U.R.S.S.) 6,71 m 
(nou record unional); 2. T. Talîșeva 
(U.R.S.S.) 6,41 m,- 3. W. While
(S.U.A.) 6,30 m; 4. S. Guss (S.U.A.) 
5,77 m; greutate: 1. Tamara Press 
(U.R.S.S.) 13,46 m; 2. N. Cijova
(U.R.S.S.) 16,28 m; 3. L. Graham
(S.U.A.) 15,28 m; 4. C. Wyatt (S.U.A.) 
14,00 m.

Viitoarea ediție a „meciului gigan- 
tilor" atletismului mondial U.R.S.S.—
5. U.A. va avea loc în cursul lunii 
iulie 1966, la Los Angeles (California).
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