
Prin telefon, de la Miinchen

cititorilor mai multa 
amănunte despre turneul pe caro echipa cam* 
pioană Dinamo București îl întreprinde în R.Eț 
Germană, am solicitat ieri dimineață la telefonk 
hotelul din Miinchen unde sînt cazați dinamo- 
viștii. De la celălalt capăt al firului ne-a răspuns 
tov. Silviu Ghițescu, vicepreședinte al clubului 
Dinamo București, conducătorul delegației.

1— Am sosit cu bine, duminică după-amiază, 
zburînd pe ruta București - Viena - Ziirich- 
Miinchen. Așteptăm cu nerăbdare partida de 
Marți, cu Miinchen 1860.

— I.a ce oră va începe meciul ?
— Se va juca în nocturnă, și fluierul de în

cepere va fi dat la ora 21, ora României. Vreau 
să mai adaug că la aeroport ni s-a făcut o 
primire bună din partea echipei cu care vom 
juca și a oficialităților sportive din Miinchen. 
Fotbaliștii români se bucură de o presă fru
moasă aici. Amintesc că anul trecut lotul de ti
neret al țării noastre, țucînd tot cu Miinchen 
I860, a cîștigat cu 4—1, după un joc frumos. 
Dinamo București vrea să confirme rezultatul 
obținut anul trecut de echipa de tineret...

A venit apoi la telefon antrenorul principal 
al formației campioane, Angelo Niculescu:

— Ce lot ați deplasat la Miinchen ?
~- Uțu, Datcu, Popa, Nuntveiller III, Stoe- 

nescu, Ștefan, Nunweiller VI, Ghergheli, Nun- 
weiller IV, Petru Emil, O. Popescu, Pircălab, 
Ene II, Frățilă, Haidu, Pigulea, Grozea.

Irt dorința de a oferi

(Continuare în pag. a 3-a)
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Din viața organizației noastre

Teodor Ghițescu pe locul H 
in turneul internațional de șah. 

de la Amsterdam

4 pagini 25 bani

S-ar fi putut face mai mult, dar
• DOAR FOTBAL SI CEVA ATLETISM SI HALTERE • UNDE ESTE PLANUL 
DE MUNCĂ ? • STILUL DE MUNCĂ AL CONSILIULUI SE RĂSFRÎNGE ASUPRA 

ACTIVITĂȚII
Cu cîțiva ani în urmă, pe terenul din 

preajma atelierelor ,9 Mai" din Capitală, con
siliul asociației sportive de aici organiza cu 
regularitate campionatul asociației la fotbal. 
Pe toată durata competiției, zi de zi, după 
orele de producție, tinerii și vîrstnicii veneau 
în jurul terenului pentru a-și încuraja colegii 
de muncă, care îi reprezentau in campionatul 
mult îndrăgit al atelierelor.

— Hai Mecanica I Hai Oțelăria I se auzeau 
îndemnurile. Apoi din cînd în cînd, din rîndul 
celor ce strigau, unii treceau să-i înlocuiască

5170 de participanti la Tineretului

pe cei ce din lipsă de... condiție fizică luau 
loc pe banca rezervelor. Campionatul „prindea' 
tot mai mult, astfel că printre spectatori se 
aflau și oameni ce nu lucrau la ateliere, dar 
în drum spre casă se opreau pentru cîtva timp 
în jurul frumosului teren de lingă ateliere.

Toate acestea se petreceau acum cîțiva ani. 
Dar azi ce se mai întimplă la Atelierele 9 Mai ? 
S-a lărgit baza de masă a sportului, sau se 
joacă doar fotbal ? Ce face consiliul asociației 
pentru angrenarea membrilor UCFS in acti
vitatea sportivă ?

Pentru a afla răspunsul la aceste întrebări 
am făcut, de curînd. o vizită la această aso
ciație. Președintele era în concediu, alt tovarăș 
lucra în schimbul doi și astfel că n-am putut 
sta de vorbă cu consiliul asociației în plenul 
lui. Interlocutor ne-a fost tov. Ion Stănescu,

CONSTANTIN ALEXE
(Continuare în pag. a 2-a)

La Amsterdam a iuat sfîrșit tradiționalul 
turneu de vară „LB.M.", la care a fost in
vitat în actuala ediție și maestrul român 
Teodor Ghițescu.

Intr-o companie 
campion a avut o 
ocupînd — neînvins 
cîștigat la Orbaan,

valoroasă, fostul nostru 
comportare remarcabilă, 
— locul II. Ghițescu a 

de Graf, Enevoldsen și 
Hartoch, remizînd celelalte 5 întîlniri. Buna 
calitate a partidelor prestate i-a făcut pe or
ganizatorii olandezi să-i remită de acum lui 
Ghițescu o invitație la turneul de la Bever- 
wijk din ianuarie 1966.

Iată clasamentul final de la Amsterdam :
1. Szilagy (Ungaria) 8 p — din .9 posibile —,
2. GHIȚESCU (ROMANIA) 67a p, 3. Mitici 
(Iugoslavia) 5)/i p, 4. Enevoldsen (Danemarca) 
5 p, 5—6. Plater (Polonia) și Hartoch (Olanda) 
4'/i p, 7. Orbaan (Olanda) 4 p. 8—9. Hapler 
și de Graaf (ambii Olanda) 3'!i p, 10. de Rootj 
(Olanda) 2 p.

Preocupare și rezultate
Consiliul asociației 

a înființat în 
centru pentru 

localitate 
prima selecție

BUHUȘI.
sportive Textila 
această vară un 
inițierea copiilor din 
la fotbal. La 
care a avut loc cu o lună în 
urmă s-au prezentat la terenul 
de fotbal peste 150 de copii 
ai muncitorilor textilișli de la 
Fabrica de postav. După cîteva 
zile de „studiu" fostul jucător 

Textila, M. Blitz, a 
copii pentru două 

pitici și două de ju-

talente s-au și re

BAIA MARE. Sala sporturi
lor din localitate primește în 
fiecare miercuri și vineri vizita 
micilor gimnaști. Sînt speranțe 
că peste cîtva timp vor fi pre
zent i la „Floreasca" și gim
naști de la Baia Mare.

trebuie multă muncă și o per
severentă asiduă. Abia după a- 
ceea
dine elementele de perspectivă.

V. SÂSĂRANU

se întrezăresc cu certitu-

coresp.
120 de copii între 

se pregătesc cu

Din activitatea

Cu cei 900 de participant! la 
al IV-lea ciclu, numărul celor 
care au venit să învețe înotul 
Ia centrul -de inițiere de la 
ștrandul Tineretului a ajuns la 
5170, cifră care depășește „re
cordul" de 5000 stabilit anul 
trecut. Dintre aceștia, mulți au 
fost selecționați în secțiile clu
burilor bucureștene, iar unii

-------?...... ...:

dintre ei și obținut rezul
tate promițătoare (în fotografie, 
startul ■— foarte corect —■ al 
unei grupe de proaspeți înotă
tori). Centrul își va încheia 
activitatea la 15 septembrie. 
Pînă atunci vor mai funcționa 
două cicluri. Pentru primul (al 
V-lea din acest sezon) înscrie
rile se primesc de mîine dimi-

neață la casele de la ștrandul 
Tineretului. Cursul va începe 
luni 9 august.

al echipei 
selecționat 
echipe de 
niori.

Primele 
marcat : în meciurile amicale 
susținute cu cîteva echipe din 
Bacău și Adjud tinerii V. Hanu, 
I. Nemeș, Gh. Leonte, I. Fie- 
raru și O. Murara.șu au dovedit 
reale perspective.

I. VIERU — coresp.

centrelor de inițiere

Antrenorii de atletism F; Mos- 
cOvici și V. Ștefănescu au de 
la un timp, de două ori pe 
săptămînă, mult de furcă cu 
zeci și zeci de copii care au 
îndrăgit atletismul. Deocamda
tă nu au făcut nici o remarcă 
deosebită deoarece la atletism

ADIUD.
10 și 15 ani 
asiduitate la centrul de inițiere 
în fotbal sub 
ștructorilor C.
mion

Uri alt centru de inițiere Ia 
fotbal s-a organizat în comuna 

.Sascut-Tîrg unde profesorul V. 
Asalomid și instructorul I. Mic- 
șa se preocupă de îndrumarea 
unui număr de 80 copii. La 
sfîrșitul ciclului de pregătire se 
va organiza un campionat al 
echipelor alcătuite din copiii 
participanți la aceste centre.

E. TEIRĂU — coresp.

îndrumarea in- 
Maftei și I. Si-

0 ASOCIAȚIE SPORTIVA FRUNTAȘA
Printre asociațiile sportive din 

orașul Calafat în care se desfă
șoară o intensă activitate se nu
mără și asociația Lumina. Aci, 
de o frumoasă popularitate se 
bucură handbalul, dovadă fiind 
echipa care activează în campio
natul regiunii Oltenia. în ultimii 
ani, în această echipă s-au afir
mat numeroase elemente talen
tate, printre care și tinerii Florin 
Barbu, Ion Dinu și Stelian Cră
ci unescu.

Consiliul asociației sportive 
Lumina a reușit să atragă și pe 
terenul de baschet, datorită unei 
intense popularizări, numeroși 
simpatizanți ai acestui sport. Sub 
îndrumarea profesorului de edu
cație fizică S. Firan au fost con
fecționate panouri, iar în pre
zent. amatorii de baschet execu
tă primele aruncări la coș.

ION ZAHARIA
coresp.

COLOCVIUL INTERNAȚIONAL

n
ROMÂNIA TURISTICĂ"

Cea de-a 2-a zi a Colocviului 
Internațional „România turisti
că" a prilejuit scriitorilor și zia
riștilor străini, invitați să ia par
te la lucrările sale, cunoașterea 
unor noi locuri pitorești ale 
peisajului nostru montan. Ei au 
făcut în cursul zilei de luni ex
cursii la cabanele „Postăvarul" 
și „Cristianul Mare”.

Participanții la Colocviu au 
urmărit, de asemenea, referatele: 
„Lirică dobrogeană” și „Delta 
Dunării — monument al naturii"

ținute de Constantin Prisnea. vi
cepreședinte al Comitetului de 
Radiodifuziune și Televiziune, și 
respectiv de Ludovic Rudescu, 
membru corespondent al Acade
miei, și de acad. Emil Condu- 
rachi despre „Monumentele 
istorice

Seara, 
popular 
Mărcuș,

despre 
ale Romîniei".

președintele Sfatului 
al regiunii Brașov, Ion 
a oferit un dineu.

(Agerpres)

„P 10" ar putea fi titlul unei povestiri 
polițiste, numele unui medicament rar 
sau recent descoperit, sau începutul 
unui joc ăl amatorilor de criptogra
me!... Dar, „P 10“ nu e nimic din 
toate acestea. Atunci ?

Atunci, rînduiile de mai sus au fost 
scrise de autor cu intenția — acum 
mărturisită -- de a captiva pe cititor. 
P 10 nu ascunde nici tm fel de mister. 
In „desfășurătorul" întreprinderii de 
construcții și monta/ nr. 1, de pe lingă 
trustul respectiv al S.P.C.. P 10 în
seamnă un bloc frumos cu 11 nivele, 
pe care o mină de constructori inimoși, 
entuziaști și pricepuți s-au angajat să-l 
dea gata înainte de termen. P 10 în
seamnă 583 de garsoniere, construite 
după cele mai moderne s ăutii. Dacă 
doriți situarea lui în geografia Bucu
reștilor, nimic nu e mai simplu I P 10 
se construiește undeva între strada Că
lușei, Oboiul vechi și șoseaua Mihai 
Brava. E situat intr-un fel de triunghi 
echilateral și poate că și de aceea for
ma lui, reprezentată în schema întinsă 
pe masa arhitectului Augustin Iulian 
Achimescu, e destul de ciudată. Dar 
arhitectul ne convinge că va fi Unul 
dintre cele mai frumoase blocuri de 
locuințe din Capitală. Și n-avem nici 
un motiv să nu-l credem.

Deci, acesta este P 10, astăzi. Dar 
mîine? Mîine? Tocmai despre acest 
MÎINE am stai de vorbă, înti-o dimi
neață, cu cîțiva dintre cei ce făuresc 
identitatea lui P 10. Trei tineri caie 
cuceresc înălțimile, dînd ființă fiecă
ruia dintre cele 11 nivele ale lui P 10 
și, totodată, ureînd treptele scării pro
priei lor vieți: inginerul Șerban Pave
lescu (24 de ani, înalt, spătos, părul 
tuns scurt, ochii verzi, mișcă'i precise, 
sigure), zidarul Simion Agrifoiu <22 de
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ani, scund, subțirel, iute „ea argint ii 
viu", vorbăreț, „văruit" de sus pînă 
jos. Are brațele lungi și puternice. Par
că s-a născut pentru meseria lui) și 
colegul său Aurel Proca (19 ani, un 
adolescent, cu toate atributele vîrstei. 
Are ochi visători ca un poet sau ca 
un artist de cinema).

Discuția noastră a fost cuprinzătoare, 
investigînd domenii și etape dintre cele 
mai diferite din viața fiecăruia și s-a 
fixat în cele din urmă undeva pe coor
donatele lui MÎINE.

Iată cîteva „frînturi" din această dis
cuție :

„Șantierul acesta e prima mea dra- 
dragoste... (Șerban Pavelescu). în fe
bruarie am terminat institutul. N-am 
să-l uit niciodată". Constructorii au un 
fel ciudat de a iubi. Dacă nu-i cunoști 
bine, te poți înșela. Simion Agrifoiu îl 
iubește și el pe P 10, dar îmi voibește 
cu aceeași pasiune de blocurile de la

I.izeanu. „Cile nopți n-am dormit a- 
colo ! Dar au ieșit prima lux..."

„Am amintiri frumoase de la Leipzig, 
Berlin,-Grimma, Weisenfels. Peste țot 
am cîștigat. Oricum,.un turneu în străi
nătate soldat numai cu victorii, e 
ceva"... Inginerul Șerban Pavelescu 
joacă în linia a doua a „grămezii" echi
pei Rapid București. „Rtigbiul e a 
doua pasiune a vieții mele. Și dacă cea 
mai mare dorință a mea ca ziditor de 
case noi e să dăm blocul acesta înainte 
de termen, cea de a doua se leagă de 
promovarea echipei noastre în catego
ria A. Acum sîntem pe locul I în cam
pionatul de calificare al orașului Bucu
rești..."

„Cea mai neagră zi din viata mea 
a fost aceea în care am dat la FIZICA, 
la maturitate. Mi-a căzut ceva din elec
tromagnetism. Dacă îmi cădea despre 
structura atomului... eram cu actele la... 
facultate. Acum însă mănînc electro
magnetism cu pline... dimineața și cu... 
volei după-amtază (Simion Agrifoiu).

Simion mi-a promis că mă ajută să 
dau examen de admitere la „Matei 
Basarab" și învăț să nți mai greșesc 
la prelucrări. Am stat cam mult pe 
tușă și în ce privește școala șl... vo
leiul" (Aurel Proca).

Echipa noastră s-a calificat într-o e- 
tapă superioară în Spartachiada de vară. 
Sperăm să avem o comportare bună 
și în această fază..." (Agr i(oiti).

...E vară și toți patru priveam „fe
restrele deschise" ale celor 583 de gar
soniere. La diferite nivele oamenii lu
crau de zor. Simion s-a întors spre 
Aurel: „Hai Aurică să terminau holul 
de la 8...”

l-am urmărit ci privirea pe scară, 
pînă au dispărut. După cîteva minute 
făceau semne prietenești, cu mina, de 
la „8“...



CARNET COMPETITION*!.
BOX: „cupa

MEDIAȘ. Sîmbătă seara, pe ringul 
instalat pe terenul S.S.E., s-au întîlnit 
selecționatele regiunii Brașov și orașu
lui București. Brașovenii au cîștigat cu 
scorul de 21—19. Iată rezultatele în
registrate : cat. muscă : D. Popovici 
(Brașov) pierde la puncte la D. Davi- 
descu (Buc.) ; cat. cocoș : A. Verdeș 
cîștigă la puncte la Ion Grăjdeanu 
(Buc.) ; cat. pană : D. Ghcorghe (Bra
șov) cîștigă prin abandon rep. a Il-a 
la G. Priscovnicioiu (Buc.) ; cat. semi- 
ușoară : M. Soare (Brașov) pierde la 
puncte la G. Bădoi (Buc.) : cat. ușoa
ră : G. Popa (Brașov) cîștigă la puncte 
la S. Badea (Buc.) ; cat. semimijlocie : 
N. Oprea (Brașov) pierde prin aban
don în rep. a IlI-a la C. Ghiță (Buc.) ; 
cat. mijlocie mică : I. Mărculeț (Bra
șov) pierde la puncte la V Marinescu 
(Buc.) ; cat. mijlocie : V. Perian (Bra
șov) meci nul cu N Paraschiv (Buc.) ; 
cat semigrea : A. Gal (Brașov) pierde 
prin abandon în rep. I la G. Preda 
(Buc.) ; cat. grea : Ion Grăjdeanu (Bra
șov) bate la puncte pe V. Petrescu 
(Buc.). (Z. Rîșnoveanu, coresp.).

IAȘI. După o întîlnire deosebit de 
disputată, C.S.M.S. a dispus de Cri- 
șul Oradea cu scorul de 22—17. Re
zultate tehnice : cat. muscă : I. Nicolau 
(I) meci nul cu G. Vincze (O) ; cat. 
cocoș : C. Bulgaru (I) bate prin abandon 
în rep. I pe Z. Vass (O) ; cat. pană :

ATLETISM: concursul școlilor sportive de elevi
ORADEA (prin telefon). Întrecerile concursului republican al școli

lor sportive de elevi au reunit numeroși concurenți, de o valoare apro
piată ceea ce a făcut ca disputele pentru primele locuri să fie foarte 
echilibrate. Cei mai multi concurenți au fost înscriși la probele juniori
lor de categ. a Il-a: 51 la 80 m B, 39 la lungime F, 34 la 300 m B, 
33 la disc B și Ia 60 m F, 30 la greutate B etc. Dintre cele 23 SSE parti
cipante, cele mai masive participări le-au avut: SSE I Buc. 61, SSE II 
Buc. 58, SSE Constanța 46, SSE Arad 38, SSE Reșița 32, SSE Oradea 30 etc.

Iată acum rezultatele înregistrate în concursul juniorilor de categ. 
a Il-a: BĂIEȚI: 80 m: C, Blaga (Buc. I) 9,6, M. Stoenescu (Buc. I) 9,6, 
I. Olariu (Sibiu) 9,6 ; 300 m : C. Blaga 36,2 — nou record, M. Stoenescu 
37,6, Gh. Ticușan (Brașov) 37,8; 1000 m: C. Mureșan (Buc. II) 2:40,4, 
Gh. Ticușan 2:42,0, M. Ștefănescu (Buc. I) 2:42,3; 90 mg: M. Georgescu 
(Buc. I) 12,4, Gh. Szentmiklosi (Oradea) 12,5, V. Miller (Arad) 13,0; 
lungime: L. Mazilu (Buc. II) 6,56, V. Popa (Bacău) 6,33, P. Rujan (Buc. II) 
6,22; înălțime: M. Molnar (Arad) 1,81, C. Scafoș (Cluj) 1,81, I. Stănescu 
(Buc. II) 1,74; prăjină: P. Rujan 3,50, I. Miron (Bacău) 3,20, T. Mitran 
(Buc. I) 3,00; greutate: R. Feuerstein (Oradea) 14,09, V. Casca (Reșița)

13,25, Cr. Pecec (Buc. II) 12,97; disc: R. Feuerstein 54,22, C. Cursaru 
(Craiova) 47,08, V. Tuceac (Buc. II) 46,19; suliță: V. Miller 52,52, 
A. Văcaru (Sibiu) 52,25, E. Jalbă (Buc. II) 51,64; ciocan: I. Ander (Brașov) 
43,35, St. Ivan (C-ța) 42,96, Em. Tauber (Arad) 40,59 ; FETE : 60 m : 
V. Anghel (Ploiești) 7,9, El. Oancea (PI.) 7,9, G. Grod (Buc. I) 8,0; 500 m : 
FI. Grigorescu (Buc. II) 1:20,2, V. Nicolae (Buc. I) 1:22,2, M. Ștefan 
(Bacău) 1:22,4; 60 mg: E. Schal (Brașov) 9,2, V. Tempeanu (Beiuș) 9,5, 
M. Anghel (Buc. II) 9,5; lungime : E. Schal 5,58, M. Anghel 5,58, El. Mîrza 
(Buc. I) 5,41 ; înălțime: G. Ancuța (Buc. I) 1,51, T. Schimpf (Oradea) 1,48, 
D. Munteanu (Bacău) 1,45; greutate: C. Popescu (Buc. II) 11,92, E. Girscht 
(Mediaș) 10,87, II. Toll (Arad) 10,80; disc: C. Popescu 38,21, M. Vulcan 
(Buc. 1) 31,00, El. Costache (Ploiești) 29,32; suliță: T. Popa (Arad) 35,94, 
I. Popa (Focșani) 32,04, I. Maier (Oradea) 30,30.

La încheierea întrecerilor clasamentul general al juniorilor mici a 
consfințit victoria, ca și la juniorii de cat. I, a reprezentanților Școlii 
sportive de elevi nr. 2 din București. Dar iată ordinea primelor șase 
clasate: 1. SSE II Buc. 87 p (53 p la băieți + 34 p la fete) ; 2. SSE I 
București 75,5 p (44,5 + 31) ; 3. SSE Brașov 40 p (23 + 17) ; 4. SSE 
Arad 35 p (21 + 14) ; 5. SSE Oradea 33 p (21 + 12) ; 6. SSE Bacău 
24 p (11 + 13) etc.

L BOITOȘ și P. LORINCZ-coresp.

CICLISM: Noi recorduri pe velodrom CĂLĂRIE : S-au terminat întrecerile de la Sighișoara
Etapa a doua a „Cupei juniorilor» la 

velodrom e dat posibilitatea pistarzilor 
să realizeze cîteva performanțe valoroase. 
Au fost stabilite patru recorduri de ju
niori șl trei de seniori. Primul record 
care a ^căzut“ a fost cel de la italiană 
în 3, Tinerii P. Soare, G. Negoescu și D. 
Radu au realizat 1:26,5 (v. r. 1:31,5 — 
1963). In continuare P. Soare a mai co
rectat alte trei recorduri la 400 m lansat 
25,8 (V. r. V. Btlrtacn 26,7 — 1962), 500 m 
lansat 32,5 (v. r. V. Burlacu 33,8 — 1962) 
și Ja 500 m cu start de pe loc 36,5 (v. r. 
D. Popovici 37,1 — 1961) record de se

VOLEI: Campionatul
de calificare

La sfîrșitul săptămînii trecute, la Arad și la Bacău, 
s-au desfășurat întrecerile turneelor de calificare în 
categoria A. Dreptul de a juca în ediția 1965—66 în 
seria a n-a le-a revenit formațiilor feminine Sănăta
tea Arad și Țesătura Piatra Neamț, precum și celor 
masculine Viitorul Bacău și Știința ICF București. 
Iată relatările corespondenților noștri asupra meciuri
lor disputate.

ARAD (prin telefon). La meciurile din cadrul tur
neului de calificare în seria a Il-a a categoriei A au 
luat parte formațiile feminine Sănătatea Arad, Țesă
tura Piatra Neamț, Știința Brașov și Victoria Sighetul 
Marmației. Lupta pentru formațiile de categoria A s-a 
dat, practic, între primele trei echipe, întrucît Victoria 
Sighet a fost întrecută cu ușurință de ele.

Configurația clasamentului a fost hotărîtă de set- 
averaj, rezultatele fiind următoarele : Sănătatea Arad: 
3—0 cu Victoria Sighet, 3—1 cu Știința Brașov și 2—3 
cu Țesătura P. Neamț; Țesătura P. Neamț : 3—0 cu

Finalele concursului republican 
de înot al S.S.E., desfășurate la ba
zinul din .pădurice” din Arad, a 
dat tinerilor participanți ocazia de 
a realiza o serie de performanțe de 
valoare. Printre acestea, 10 recor
duri republicane de copii și anume- 
1:25,8 — 100 m bras și 3:01,8 — 
200 m bras (Gica Manafu—Galați). 
1:30,4—100 m fluture și 6:13,2 — 
400 iu liber (Marina Franchia—S.S.E. 
nr. 1 București), 1:10,8 — 100 m li
ber (Al. Preda — S.S.E. nr. 1), 1:26,9 
—100 m spate, 1:19,3 — 100 m li 
ber (Ruth Hoher — Reșița), 1:12,1 — 
100 m fluture (St. Bisz—Arad). 
5:36,8 — 4x100 m mixt (Reșița : Anca 
Andrei, Use Hrușca, Dorina Me- 

zinca, Ruth Hoher).

ELIBERĂRII44
M. Cojocaru (I) cîștigă la puncte la 
G. Gologan (O) : cat. semiușoară : C. 
Vasiliu (I) pierde la puncte la C. Bîz- 
gan (O) ; cat. ușoară : V. Ștefu (I) bate 
prin abandon rep a Il-a pe I. Fekete 
(O) ; cat. semimijlocie : G. Balogh (I) 
pierde prin abandon rep. I la G. Tîm- 
pescu (O) ; cat. mijlocie mică : D. Băr- 
bieru (I) cîștigă la puncte la N. Ciocîr- 
lan (O) ; cat mijlocie: C. Koncsac (I) 
cîștigă fără adversar ; cat. semigrea:

Pugiliștii dinamoviști se pregătesc 
pentru meciul cu Reggio Emilia

Pe stadionul Dinamo din Capitală 
se va’ desfășura, la sfîrșitul săptămînii, 
întîlnirea internațională de box din
tre formația clubului Dinamo și re
prezentativa Reggio Emilia din Italia. 
Oaspeții și-au anunțat sosirea pentru 
joi cu lotul pe care l-am prezentat 
în ziarul nostru de sîmbătă.

în vederea acestei întâlniri, boxerii 
dinamoviști se pregătesc intens sub 
conducerea antrenorului emerit C-tin 
Nour. Pentru meciul de sîmbătă. se 
contează pe prezența în ring a ur
mătorilor sportivi, în ordinea catego

niori egalat. Șirul recordurilor l-au com
pletat — la seniori V. Burlacu și S. Duță. 
Primul a stabilit două recorduri republi
cane la 400 m lansat cu timpul de 25,0 
(v. r. C. Voicu 25,7 — 1962) și la 500 m 
lansat 31,6 (v. r. I. Ioniță 32,4 — 1951), 
iar S. Duță a modificat cu 12 sec. recor
dul lui Sima la 3000 m start de pe loc, 
obținînd 4:06,6.

Proba de viteză a fost cîștigată de 
D. Radu, iar cea cu adlțlune de puncte 
(31 ture) a revenit lui G. Negoescu cu 
26 p.

S. GREGORIAN — coresp.

♦ 9
Victoria Sighet și 2—3 cu Știința Brașov; Știința Bra
șov : 3—1 cu Victoria Sighet.

CLASAMENT FINAL :

1. Sănătatea Arad
2. Țesătura P. Neamț
3. Știința Brașov
4. Victoria Sighet

BACAU (prin telefon). în turneul masculin de cali
ficare în categoria A și-au disputat șansele formațiile 
Știința Craiova, știința I.C.F. București, Banca Tg. 
Mureș și Viitorul Bacău. întrecerile iau fost deosebit 
de disputate, oferind un volei de un nivel tehnic co
respunzător. Dintre cele patru formații prezente la în
treceri s-au detașat Viitorul și Știința I.C.F. București^ 
care, de altfel, au susținut meciul decisiv ce avea să 
desemneze pe prima clasată. Jocul dintre aceste echipe 
a plăcut mult spectatorilor datorită voleiului bun prac
ticat și evoluției interesante a scorului. Iată rezulta
tele înregistrate în această competiție : Viitorul — 
Știința Craiovia 3—0; Știința București — Banca 3—1 ; 
Viitorul — Banca 3—0; Știința București — Știința 
Craiova 3—1; Știința Craiova — Banca 3—1 și Viitorul —

NATATIE: 10 recorduri de copii la finalele S. S. E.
7

Păcat că regulamentul de dispu
tare a acestui concurs nu a prevă
zut și probele clasice pentru copii, 
pe distanța de 50 m. în felul acesta, 
tinerii înotători au fost lipsiți de po
sibilitatea de a-și verifica mai bine 
posibilitățile si de a obține și aici 
performanțe de valoare.

Iată cîștigătorii probelor :
JUNIORI CAT. I: 100 m spate: A. Du

mitru (Arad) 1:16,5; 100 m fluture : I. 
Eugen (S.S.E. nr. 1 Buc.) 1:26,8; 400 m 
ntixt indiv.: V. Costa (Timișoara) 5:53,0; 
400 m liber : A. Dumitru 5:00,9; 200 m 
spate : A. Dumitru 2:45,6; 100 m bras : V. 

C. Văleanu (I) bate abandon rep. II 
pe G. Bogdan (O) ; cat. grea : T. Du- 
mitroaiia (I) bate abandon rep. I pe 
I. Naghi (O). (E. Ursu, coresp.).

TG. MUREȘ. Rezultatul înregistrat 
în întîlnirea dintre selecționata re
giunii Mureș-Autonomă Maghiară și 
cea a regiunii Galați constituie o sur
priză : 21—19 in favoarea gazdelor. 
Iată rezultatele : P. Giurca (M) pierde 
la puncte la I. Jipa (G) ; I. Giurca 
(M) cîștigă la puncte la V. Potolea 
(G) ; S. Mihalcic (M) cîștigă la puncte 
la M. Șop (G) ; G. Mahiari (M) cîș- 

riilor : Davidescu, Mîndreanu, Crudu, 
Antoniu, M. Dumitrescu, Ghiță, Co
vaci, Olteanu, Monea și Mariuțan.

Meciul este revanșa întâlnirii de 
anul trecut, din luna decembrie, de 
la Bologna.

în fotografie, „cocoșul" italian Enzo 
Earinelli unul dintre cei mai valoroși 
boxeri ai oaspeților. El a făcut parte 
și anul trecut din formația care a 
evoluat la Bologna. Cu acest prilej, 
Farinelli l-a învins prin K.O. De Co- 
valiov.

SIGHIȘOARA, 2 (prin telefon). In ul
tima zi a celei de a doua etape a cam
pionatului republican de călărie — ob
stacole, s-au disputat două probe ; ob
stacole juniori pînă la 18 ani și „mij
locie’’ seniori.

In proba juniorilor, locul I a fost ocu
pat de sportivul Mircea Silea (Știința 
București) pe calul Gratis, locul H de 
Valentin Adrian (Steaua) pe calul Furiș 
și locul III de Mihai Aluneanu (Știința 
București) pe calul Floricel.

3 2 1 8—4 152—126 5 puncte
3 2 1 8—5 162—135 5 puncte
3 2 1 7—6 164—129 5 puncte
3 0 3 1—9 61—147 3 puncte

GH. NICOLAIȚA — coresp.

Știința București 3—2 (15—10, 13—15, 12—15, 15—7, 15—9). 
La sfîrșitul întrecerii clasamentul arăta astfel :

1. Viitorul Bacău 6 p
2. Știința I.C.F. București 5 p
3. Știința Craiova 4 p
4. Banca Tg. Mureș 3 p.

ILIE IANCU — coresp.

1
5 DUBLĂ ÎNTÎLNIRE INTERNAȚIONALĂ
f In zilele de miercuri 4 și joi 5 august, 
> pe terenurile Știința din str. Vasile Pîrvan, 
) vor avea loc două întîlniri internaționale 
! de volei. Ele vor constitui ultima verifi- 
; care în meci public a lotului care ne va 
) reprezenta la Universiada de la Budapesta. 
( Parțener de întrecere va fi naționala Un- 
) gariei. în prima zi, meciul va începe la 
) ora 17,30, iar într-a doua la ora 19,30 
( (nocturnă).

Costa 1:14,5; 1 500 m liber: A. Dumitru 
20:53,1; 4x100 m mixt: Reșița 5:05,8; 100 
m liber : V. Borza (S.S.E. nr. 2 Buc.) 
1:07,8; 200 m bras: I. Eugen 2:55,4; JU
NIORI CAT. A II-A: 100 m liber : A. Mo- 
raru (S.S.E. nr. 1) 1:05,6; 200 m mixt : 
Z. Giurasa (Reșița) 2:38,7; 100 m fluture: 
Z. Giurasa 1:08,5 ; 100 m bras ; Doru Cu
rata (Reșița) 1:22,7; 100 m spate: Z. Giu
rasa 1:09,9; 400 m liber: Radu Andrei 
(Reșița) 5:13,9; 200 m bras : Doru Curuțn 
3:01,0; 800 m liber : VI. Belea (S.S.E. nr. 
2) 10:42,5. COPII : 4x100 m mixt: S.S.E. 
nr. 2 5:18,3; 100 m liber : St. Bisz (Arad) 
1:05,8; 200 m bras : Radu Diaconescu 
(S.S.E. nr. 2) 3:06,4; 100 m spate: St. 
Bisz 1:15,8; 100 m fluture : V. Dovgan 
(S.S.E. nr. 2) 1:14,0; 400 m liber ; V. Dov

tigă la puncte la N. Deicu (G); M. Pă- 
curaru (M) cîștigă la puncte la S. Con- 
standache (G) ; I. Sigheti (M) pierde 
la puncte la C. Voinescu (G) ; A. Ba
laș (M) pierde prin abandon în rep. 
II la V. Buta (G) ; Z. Antal (M) cîști
gă la puncte la M. Scarlat (G); V. 
Barbu (M) meci nul cu A. Stănculescu 
(G) ; I. Făgărășanu (M) pierde la punc
te la P. Deca (G). (I. Păuș și A. Sabo. 
corespondenți).

în cea de a doua probă, după o luptă 
foarte strinsă pe locul I s-au clasat doi 
sportivi : Viorel Onofrei (Recolta Man
galia) pe calul Merzuh n și Oscar Recer 
(Dinamo București) pe calul Greier. 
Locurile următoare au fost ocupate, în 
ordine, de Mircea Stancu (C.S.M. Sibiu) 
pe calul Gratis și Liliana Nițulescu (Di
namo București) pe calul Floricel.

C. MOLDOVEANU — coresp.

gan 5:26,9; 100 m bras : Radu Diacones
cu (S.S.E. nr. 2) 1:23,7. JUNIOARE CAT. 
I : 400 m liber : C. Ursu (S.S.E. nr. 1) 
5:42,0; 200 m bras : L. Cojocaru (S.S.E. 
nr. 2) 3:25,4; 100 m spate : N. Cosovoi 
(S.S.E. nr. 1) 1:29,4; 100 m liber: C. Ursu 
1:11,3; 4x100 m mixt: S.S.E. nr. 2 5:42,6; 
100 m fluture : C. Ursu 1:23,5; 400 m mixt; 
M. Vizante (S.S.E. nr. 1 Buc.) 7:16,9. JU
NIOARE CAT. A II-A : 100 m liber: L. 
Gruia (S.S.E. nr. 1) 1:11,8; 100 m bras : 
M. Dumitrescu (S.S.E. nr. 2 Buc.) 1:26,8; 
200 m bras : M. Dumitrescu 3:10,6; 100 
m spate : E. Botezatu (S.S.E. nr. 1) 
1:20,6; 400 m liber : V. Petcu (S.S.E. nr. 
2) 5:51,2; 200 m mixt : C. Hohoiu (Reșița) 
3:03,2; 100 m fluture : M. Munteanu
(S.S.E. nr. 1) 1:25,9; 4x100 m mixt : S.S.E. 
nr. 1 5:36,4. FETIȚE, 100 m fluture : D. 
Mezinca (Reșița) 1:23,5; 100 ni spate: A. 
Andrei (Reșița) 1:19,0; 400 m liber: A. 
Andrei 5:52,6; 100 m bras : Gica Manafu 
(Galați) 1:25,8; 200 m bras : Gica Manafu 
3:01,8; 100 m liber ; E. Schuler (S.S.E. nr.
2) 1:14,1.

S-ar fi putut face 
mai mult, dar...

(Urmare din pag. 1)
care răspunde de problemele or
ganizatorice în consiliul asocia
ției sportive Avîntul 9 Mai.

— Fotbalul continuă să fie spor
tul nr. 1 la noi, ne spunea dînsul. 
Avem echipe în campionatul oră
șenesc seria I — seniori și ju
niori. Mai avem și formații de 
popice, tenis de masă, șah, tir și 
turism, afiliate la federații și care 
ne reprezintă în competițiile ofi
ciale.

— Aceasta referitor la activi
tatea competițională de perfor
manță. Dar pentru marea masă a 
iubitorilor de sport de la ateliere, 
ce organizează consiliul asociației?

— Firește, campionatul la fot
bal, desfășurat și în cadrul Spar- 
tachiadei. Echipa noastră s-a ca
lificat în finala pe raion. Apoi ceva 
atletism și haltere. Cam atît. Ne 
propusesem să organizăm și o 
competiție de volei, dar din lipsă 
de teren n-am realizat-o.

L-am întrebat apoi pe tov. Stă
nescu dacă întrecerile pentru In
signa de polisportiv se află în. 
atenția consiliului. Sînt doar un 
bun prilej de a-i atrage pe tere
nul de sport pe mulți dintre cei 
450 membri ai asociației. Pentru 
a primi răspunsul ne-am deplasat 
la locul de muncă al tov. St. 
Dinoiu — de la sectorul tehnic, 
care se ocupă cu problemele de 
evidență. Acesta ne-a arătat fi
șele de concurs completate cu nu
mele a 150 de tineri care la 
10 august 1964 și-au trecțtȚ ultima 
probă. De atunci (un an!) nu s-a 
mai făcut nimic. Nu s-au înmânat 
nici insignele celor ce obținuseră 
dreptul să le poarte. Consiliul 
așteaptă să vină cineva de la clu
bul sportiv raional Avîntul cu 
insignele, dar acestea n-au sosit 
nici azi. N-a venit nimeni să le 
spună măcar un cuvînt de încu
rajare. Așa se face că angajamen
tul luat de consiliul asociației ca 
în acest an să... mai Iacă încă 100 
de purtători ai insignei a rămas 
doar pe hîrtie (tov. Stănescu ne 
asigura că-1 vor îndeplini în 
cursul lunii august).

Cam atît se poate spune la ora 
actuală despre activitatea sportivă 
de aici. Să mai consemnăm o rea
lizare bună — toți membrii UCFS 
sînt cu cotizația Ia zi, ceea cc în
seamnă că în rindurile lor sini 
mulți iubitori ai sportului care 
vor să-1 și practice, nu numai să 
cotizeze.

Sînt, oare, acestea posibilitățile 
consiliului de a organiza activita
tea sportivă a 450 de membri 
UCFS ? De ce acest bilanț este 
atît de limitat ? Ce a făcut con
siliul și care sînt obiectivele de 
viitor ? Planurile de muncă și 
procesele verbale ale ședințelor 
ținute de consiliul asociației ne-ar 
fi fost, desigur, de ajutor pentru 
concluziile noastre. Numai că ele 
se aflau la tov. președinte Florian 
Dofin, plecat în concediu. Așadar, 
a trebuit să ne rezumăm doar la 
cele relatate de tov. Stănescu și 
la fișele de evidență cu insigna 
de polisportiv aflate în dulapul 
tov. Dinoiu. Cit privește problema 
cu concediul aceasta se mai în- 
tîmplă și în alte asdfetii cînd 
vine vorba despre planul de 
muncă și de regulă la asociațiile 
unde treaba cam scirțiiă. Pe" bună 
cfrep1ate'J ne ’ftitr^băm : rfii'pă ce’ 
lucrează consiliul în perioada 
concediului tov. președinte? După 
amintiri ? Oare nu se pot lăsa 
documentele altui membru al 
consiliului, unuia dintre ceilalți 
șase care n-au plecat în conce
diu ? Aici e vorba și de stil de 
muncă, de o muncă sectară, dusă 
pe felii și care nu poate avea 
rezultate bune. Nu e întimplător 
faptul că unele acțiuni nu sînt 
urmărite îndeaproape, că sarci
nile din planul de muncă — dacă 
o fi existînd — deși sînt reparti
zate pe membrii consiliului (așa 
ne spunea tov. Stănescu), nu sînt 
îndeplinite de toți, activitatea con
siliului rezumîndu-se doar la 2—3 
membri.

Mobilizîndu-și forțele, consiliul 
asociației Avîntul 9 Mai poate 
realiza mult mai multe acțiuni me
nite să ducă Ia angrenarea mem
brilor UCFS în practicarea spor
tului. Depunînd o muncă organi
zatorică temeinică, bazată pe con
tribuția tuturor membrilor, con
siliul va putea îndeplini obiecti
vele propuse de a mări numărul 
de membri UCFS și cel al purtă
torilor insignei de polisportiv, de 
a încasa cotizația sută la sută și 
de a folosi cit mai bine sala de 
tenis de masă și șah și mai ales 
terenul de fotbal, cu pistă de atle
tism, care au un aspect ce tră
dează de la prima vedere slaba 
lor utilizare.



PREGĂTIRI, PREGĂTIRI...
*

MECI ÎN NOCTURNA 
LA ORADEA

Amatorii de fotbal din Oradea au 
fost prezenți duminică seara pe sta
dionul Crișana la partida Crișul — 
Știința Timișoara. Jocul, încheiat cu 
2—1 (0—0) în favoarea orădenilor, a 
corespuns așteptărilor, ambele for
mații dovedind — în ansamblu — o 
bună pregătire. Crișul a reușit o 
serie de acțiuni spectaculoase la 
care au contribuit și jucătorii din li
niile defensive. De remarcat replica 
dirză dată de echipa timișoreană

Golurile au fost înscrise de Sza
kacs III și Bakos pentru Crișul, res
pectiv Cotormani

ILIE GHIȘA-coresp. rea.

— Antrenamentele le-am început 
de la 13 iulie și s-au desfășurat con
form indicațiilor date de F.R. Fotbal 
Ia cursul de perfecționare a antre
norilor.

— Lotul ?

fost marcate de Cuperman și Delea- 
nu. C.S.M.S. a încercat 13 jucători, 
iar Siderurgistul — 16.

D. DIACONESCU-coresp. reg.

Public și publicul

re O CĂLDURA TORIDA.»

LOTUL DE JUNIOR! U.E.F.A.
ÎNVINS CU 5—1 i

Duminică, la Crtstrrrul Secuiesc, 
A.S.A. Tg. Mureș a reușit un foarte 
bun joc de antrenament în compania 
lotului, de. juniori U.E.f>A., Cțătigtnd 
cu 5—1 (2—0). Au marcat: Gydrfi 
(3), Dombrovschi și Lungu pentru 
A.S.A., Incze IV pentru lotul de ju
niori. Iată formațiile :

LOTUL DE JUNIORI : Dîmbreanu 
(Papuc) — Bădițoiu, Hodlea, Anca, 
Ștefan — Dinu, Pop (Regep) — 
Incze D' (Uifăleanu), Regep (Incze 
IV), Rotaru, Ratoni (Manea).

A.S.A. : Solyom — Bartok, Balaș 
(Tîmpănaru). Alecu, Czako (Penzeș) 

Csiko (Gheorghe), Ciutac

Ghibănescu

...s-a disputat la Roșiori partida 
C.F.R. Roșiori — Dinamo Pitești. Re
zultat : 1 — 1 (1—0), prin golurile în
scrise de Leahevlci (C.F.R.) și C. Io- 
nescu (Dinamo). Jocul a plăcut doar 
în prima parte cînd ambele echipe au 
construit multe faze de goL în re
priza a II-a 
mațiile :

DINAMO : 
Gh. Radu, 
Badea 
neanu — C. Ionescu, Țurcan, Naghi. 
David.

C.F.R. : Birtașu (Ilie) — Pințică, 
Gttță, Adam, Tudorache — Dinu, Nițu 

Bălan, Cncu, Leahevici, Vasile
T. NEGULESCU-coresp.

s-a jucat confuz. For-

Niculescu (Malache) — 
Mățăoanu, I. Stelian, 

Zimmer (Olteanu), Cor-

Deunăzi, Bacăul a găzduit un 
meci amical între formația locală 
Dinamo — care, precum se știe, a 
ratat, de puțin, calificarea în „A“— 
și echipa Victoria Piatra Neamț, 
din categoria C. Despre desfășura
rea partidei n-avem de spus prea 
multe, deoarece ambele formații 
erau imediat după vacanță, deci 
rodate. Poate doar _
faptul că fotbaliș
tii din Piatra 
Neamț au fost ega
li cu cei din Ba- —
cău mai bine de 
o jumătate de oră merită să 
relevat.

S-a întîmplat, însă, la acest 
meci amical un lucru care nu poa
te fi trecut cn vederea. La începutul 
reprizei a 11-a, ia un atac al bă
căuanilor, Public a fost deposedat 
de minge de tînărul fundaș lanul 
din echipa Victoria. Aceasta l-a... 
ofensat pe extremul stingă băcăoan 
care, nici una nici alta, i-a tras ad
versarului său o palmă zdravănă.

ne-

Ca să tină minte... Jucătorul păl
muit nu a ripostat ci și-a văzut de 
joc. Față de gestul lui Public au 
luat însă, atitudine, spectatorii. Ju
cătorul certat cu disciplina a con
tinuat actele nesportive. El s-a o- 
prit în fața tribunei și, într-o pos
tură de huligan, a adresat injurii 
publicului.

NOTA

fie

(fost Farul),
Munieanu și Nunweilier V — por
tari, Circiumărescu (de Ia Dinamo 
Pitești), ilie Constantinescu, Șerban, 
Petrescu, Ciuleanu, juniorul Velicu 
— fundași, I. Ștefan, Gheorghiu, 
Dobre, Strîmbeanu — mijlocași, Du
mitrescu, lancu (nu cel de la Pro
gresul !), Podină, Daniel Ene, Feodot, 
Nuțu — atacanți. Am susținut pînă 
acum trei jocuri de verificare : 0—5 
cu lotul reprezentativ, 2—0 cu Voința 
București și, duminică, 
mia Tur nu Măgurele, in deplasare.

— In perspectivă ?
— Plecăm la Buhuși,

STIINTA CRAIOVA - 
UNIREA RM. VlLCEA 2—1 (1-0)

Scriind această 
notă ne-am adus 
aminte de un arti
col apărut în ziarul 
nostru, la începu
tul returului cam

pionatului 1964—1965, cind ju
cătorul Public chemînd pe colegii 
săi de echipă la un efort susținut 
în pregătire, pleda pentru sporti
vitate ele. Ce disonanță între vorbe 
și fapte...

Dacă clubul sportiv Dinamo Ba
cău n-a luat, pină acum, nici o 
măsură disciplinară împotriva jucă
torului Public, sperăm că o va face. 
Așteptăm răspuns !

T. R.

nat,
Pregătindu-se pentru noul 

studenții au realizat o
camplo- 
victorie Completări la cronica celor trei victorii

2—0 cu Chi-

unde vom în- 
tîlni joi echipa locală Textila, iar 
duminică vom juca Ia Bacău cu Di
namo, formația care a marcat 16 go
luri în cele trei etape din „Cupa d« 

ară"

C.S.M.S. IAȘI
DIN NOU ÎNVINGĂTOARE

3 000 de spectatori au aplaudat du
minică victoria obținută cu 2—0 
(1—0) de C.S.M.S. în fața ,,promova
tei" Siderurgistul Galați. Golurile au

Lungu, Dombrovschi, Gheorghe (Ga
vrila), Gydrfi

A. SZABO-coresp.

RAPID BUCUREȘTI 
A JUCAT LA FiENI—

—și a cîștigat cu 3—1 (2—0) în 
fața formației locale Electrica din 
categoria C. Au înscris : Dinu, lo- 
uescu. Oblemenco, respectiv Necșoiu.

GH. AVRAM-corcsp.

O DISCUȚIE CU N1CUȘOR
După cum se știe, pregătirile echi

pei bucurcștene Dinamo Victoria, 
promovată în categoria B, sini con
duse de fostul internațional D. Ni- 
colae-NidWțfcr. El ne-a vizitat ieri 
dimineață la redacție oferindu-ne 
cileva date despre pregătirile echi
pei sale :

comodă,
marcat :
(Știința), Ghețu (Unirea).

D. ROȘIANU-coresp

■în ciuda scorului strîns. Au
Plugaru, Cornel Popescu

Astă-seară: Dinamo București—
Miinchen 1060

(Urmare din pag. 1)

— Ieri a plouat, dar azi e frumos. 
Să sperăm că timpul va fi prielnic.

Nu am închis telefonul înainte de 
a le ura campionilor succes I (m. t.)

TN POLONIA DE
ORADEA, 1 (prin telefon). Vineri 

după-amiază un public numeros a în
tâmpinat la gară echipa locală Crișul 
care s-a înapoiat dintr-vn turneu vic
torios, în Polonia. După cum se știe, 
fotbaliștii arădeni au cîștigat toate 
cele trei partide susținute. L-am ru
gat pe antrenorul Laclislau Zilahi să 
ne vorbească despre acest turneu :

— CE ECHIPE ATI ÎNTÎLNIT 
ÎN POLONIA?

— în primul meci (21 iulie) am ju
cat cu formația de categoria A, L.K.S. 
Lodz, care a terminat campionatul 
pe locul 7. După o dispută dirză am 
cîștigat cu 1—0 prin golul marcat de 
Szakacs III. A doua întîlnire (25 iu
lie) în compania selecționatei regio
nale Granat. Victoria ne-a revenit cu 
2—1 (2—0). Au marcat din nou 
Szakacs III și Mureșan. Ultimul joc 
(28 iulie) l-am susținut la Opole, în 
compania formației Odra, care se pre
zenta cu o 1-rumoasă carte de vizată : 
locul 5 în campionatul polonez, fina
listă a „Cupei Rappan" ediția 1963— 
1964, o echipă care cuprindea patru 
internaționali A. în fața a peste 20 000

SUSȚINUTE

desfășurat u.n 
am fost dese-

©• ANTRENORUL L ZILAHI DESPRE MECIURILE 
CRIȘUL ORADEA
de spectatori noi am 
joc frumos pentru care
ori aplaudați. Victoria ne-a revenit cu 
2—1 (0—0). Au înscris : Sziics și Ba
kos.

— CARE A FOST FORMAȚIA DE 
BAZĂ ?

— Duca — Szakacs II, Solomon. 
E. Naghi, Balog — Al. Naghi, Iaoob 
— Sziics, Bakos, Mureșan, Szakacs 
III, remareîndu-se Duca, Solomon, 
Balog, Iacob, Sziics, Bakos. Au mai 
jucat : Marin, Vlgh, Harșani și junio
rul Cociș.

— CUM A APKECIAT PRESA PO
LONEZĂ EVOLUȚIA ȘI REZULTA
TELE ECHIPEI NOASTRE ?

— înaintea primului meci am fost 
considerați ca... victime sigure. La sfîr- 
șitul turneului însă, presa poloneză și-a 
schimbat diapazonul elogiind rezul
tatele obținute de Crișul, scoțînd în 
evidență, în special, rezultatul obținut 
în meciul cu Odra Opole și sportivi
tatea de care au 
noștri în timpul turneului.

dat dovadă jucătorii

1OSIF BOITOȘ - coresp.

•— Ce formație veți alinia ?
— Deocamdată n-am stabilit-o 

oarece mai sînt crteva semne de 
trebare. Aș dori să-l încerc pe Nun- 
weiller IV care n-a mai jucat de 
mult, pe Grozea și pe Pigulea. Așa 
că pînă acum n-am stabilit nimic. 
Dar, împreună cu colegul meu, An
gliei Florian, voi alcătui formația 
după antrenamentul ce-l vom susține 
azi (n.r. luni), la lumina reflectoare
lor, pe terenul unde vom evolua 

mărfi.
— Cum este timpul la Miinchen ?

de- 
în-

248 015 lei report ia concursul Pronoexpres de miine

r
....■’■■■'■>

ALIDA VALI, STEVE COCHRAN, BETSY BLAIR, DORIAN GRAY apar în filmul

- »r

Vă prezentăm programul concursu
lui PRONOSPORT nr. 32 din această 
săptămînă :
Minerul Ltrpeni—Etar Tîmovo

(pronostic pauză)
Minerul Lupeni—Etar Tîmovo 

(■pronostic final)
Vasas—M.T.K.
Dorog—Csepel
Salgotar jan—Komlo
Pecs—Tatabanya
Oroszlany—Dunaujvaros 
Egyctertcs—B.V.S C.
Szekesfeheivar—Debrecen
Diosgyor—Szombathely 
Stroitel Așhabad—Energetic Dușanbe 
Metalurg Zaporojie—Moldova Chișinău

ULTIMA ZI LA PRONOEXPRES

• TRAGEREA PRONOEXPRES de 
mîine, miercuri 3 august, va avea loc 
la Complexul sportiv studențesc Tei 
din strada Oltețultri nr. 30. Participan
ts care vor să asiste la tragere pot 
ajunge la această frumoasă bază spor
tivă cu mașinile 35 — 36 pînă la capă
tul liniei Floreasca.

Tragerea va fi urmată de un film 
artiști»;.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES nr. 30 DIN 

28 IULIE 1965

STRIGATUL

Concursurile PRONOEXPRES au a- 
tribuit întotdeauna premii de ridicată 
valoare iar prin reporturile de ordi
nul sutelor de mii ce le oferă, devin 
săptămînă de săptămînă tot mai atrac- 
•țve.

Nu pierdeți ceazia de a participa 
la concursul PRONOEXPRES de mîi- 
ne, care beneficiază de premiul excep
țional de 25.000 lei acordat, prin tra
gere la sorți, unei variante de cate
goria a II-a, în cazul neexistenței vreu
nei variante cîștigătoare la categoria 1.

27 iei.

Categoria a II-a 1 variantă a
50 273 tei și 2 variante a 25 273 leii ;

Categoria a 11 l-a 59 variante a
1 383 lei ;

Categoria a IV-a 287 variante a
365 lei ;

Categoria a V-a 1 320 variante a
79 tei ;

Categoria a VI-a 5 344 variante a

REPORT CAT. I 248 015 LEI

Premiul ele 25 000 lei revenit unei 
variante de cat. a Il-a va fi tras la 
sorți miercuri 4 august 1965.

Rubrică redactată de 
sport.

Loto-Prono-

O COPRODUCȚIE ITALO-AMERICANĂ

= SCENARIUL .- MICHELANGELO ANTONIONI, ENNIO DE CONCINI, ELIO BARTOLINI 
| REGIA : MICHELANGELO ANTONIONI

ÎN COMPLETARE SCURT-METRAJUL S U R I S U L
.= O PRODUCȚIE A STUDIOULUI AL. SAHU.



Noutăți din handbalul mondial

Au fost alcătuite grupele semifinale 
ale campionatului mondial feminin

Cu prilejul 
arbitri de la 
nizat la sfîrșitul lunii iulie, s-a desfă
șurat, în aceeași localitate și ședința 
Comisiei Tehnice a F.I.H. In cursul 
acestei ședințe au fost luate o serie 
de măsuri privind organizarea și des
fășurarea campionatului mondial fe
minin din R.F.G. (7 — 13 noiembrie 
1965) și a campionatului mondial mas
culin din Suedia (12 — 21 ianuarie 
1967). Toate hotărîrile Comisiei Teh
nice urmează să fie supuse spre apro
bare Consiliului Federației Internațio
nale de Handbal, care se va întruni 
in septembrie 1965

Relatînd lucrările Comisiei Tehnice 
de la Piran, ziarul „SPORT* din Bel
grad a publicat cîteva din măsurile 
care vor fi propuse forului superior :
• Au fost alcătuite cele două grupe 

ale turneului final. Din prima grupă 
semifinală fac parte : România, Ceho
slovacia sau Japonia (învingătoarea 
dublului meci de calificare). Ungaria 
și cîștigătoarea partidei Polonia—Nor
vegia (în tur : 10—5 pentru poloneze) ; 
din a doua : Danemarca sau Islanda 
(cele două jocuri vor avea loc în Is
landa), Iugoslavia sau S.U.A. (federa
ția americană nu a răspuns încă dacă 
se prezintă sau nu în jocurile de ca
lificare), U.R.S.S. și R.F.G.

• In cadrul celor două grupe se 
va juca după sistemul „fiecare cu fie
care*, numai un singur meci. Jocurile 
se vor disputa la datele de 7, 9 și 11 
noiembrie. Echipa României va juca, 
în ordine, cu Polonia sau Norvegia, 
Ungaria și Cehoslovacia sau Japonia,

cursului internațional de 
Piran (Iugoslavia), orga-

iar Iugoslavia 
P. Cîrligeanu),

• Echipele clasate pe primul loc în 
grupe vor disputa finala campionatu
lui ; cele de pe locul 2 în grupe se vor 
întîlni pentru locurile 3—4 ș.a.m.d. 
Meciurile finale vor avea loc la 12 și 
13 noiembrie la Dortmund.

• In ce privește campionatul mon
dial masculin. Comisia Tehnică va 
propune Consiliului F.I.H. ca meciurile 
de calificare pentru turneul final (la 
care vor participa numai 16 din cele 
25 înscrise) să se dispute între 1 no
iembrie 1965 și 30 martie 1966. pentru 
ca după consumarea lor Comisia Teh
nică să alcătuiască cele patru grupe 
ale turneului final din Suedia. De 
asemenea, Comisia a stabilit sistemul 
de disputare a calificărilor.

Intr-un interviu acordat aceluiași 
ziar iugoslav de specialitate, M. Fili- 
povici — șeful secretariatului federa
ției iugoslave de handbal — a declarat 
că „Trofeul Tașmajdan“, care n-a pu
tut fi organizat anul acesta, va fi re
luat în 1966 (la 30 iunie, 1 și 2 iulie, 
cînd va avea loc și o nouă ediție a 
„Trofeului Zagreb". Anul viitor însă, 
băieții vor juca la Zagreb, iar fetele 
Ia Belgrad. Forul iugoslav a lansat in
vitații de participare la cele două com
petiții, federațiilor din România, Da
nemarca, Cehoslovacia și U.R.S.S. Pen
tru echipele masculine, competiția va 
constitui un bun prilej de verificare 
în vederea campionatului mondial din 
Suedia, avînd în vedere, mai ales, par
ticiparea valoroasă.

cu Danemarca (arbitru 
R.F.G. și U.R.S.S.

Campionatul
SINAIA, 2 (prin telefon de la tri

misul nostru). — Meciul România— 
R. D. Germană, întrerupt duminică 
seara, a continuat în dimineața zilei 
următoare în aceeași ambianță de lup
tă dîrză. Aplauze meritate a cules FI. 
Gheorghiu, învingător asupra lui Hen
nings. Campionul nostru a dat dovadă 
de multă hotărîre și a reușit să ducă 
la cîștig un final în care avantajul 
minim al unui pion în plus era foarte 
greu de transformat. Cu remiza, de 
asemenea de luptă, obținută de 
Pavlov la Neukirch, scorul întîlnirii 
a devenit 2—1 pentru România. O 
partidă a continuat pînă la epuizarea 
timpului limită și s-a întrerupt pentru 
a doua oară. Stanciu, acționînd cu cu
raj în complicațiile partidei cu Rauten- 
strach a reușit să aducă jocul într-un 
final de nebuni de culori diferite, în

mondial studențesc de șah
care pionii în plus ai adversarului său 
sînt deocamdată opriți.

Cu victorii categorice și-au încheiat 
întâlnirile în runda a 2-a șahiștii so
vietici și cehoslovaci: U.R.S.S.—Un
garia 4—0, Cehoslovacia—Olanda 4—0. 
Foarte sigur joacă Savon la prima 
masă a sovieticilor. In sfîrșit, Danemar
ca a încheiat cu 2'/2—l'/a meciul cu 
Anglia.

După amiază, în runda a 3-a a fina
lei, echipa României a jucat împotriva 
Danemarcei. La prima masă Florin 
Gheorghiu a făcut remiză cu Peder
sen. Foarte bine a jucat Pavlov. El 
a realizat, cu albul, o pătrundere de 
figuri grele pe linia a 7-a, care l-a fă
cut pe Kolbaeck să cedeze. România 
conduce cu l'/2—'/i (2). In partidele 
întrerupte, Stanciu și Georgescu tre
buie să lupte pentru remiză.

Fruntașele clasamentului au fost ți
nute pe loc surprinzător de adversari 
considerați mai slabi: Cehoslovacia—‘ 
Izrael 2—2, U.R.S.S.—Anglia 1—1 (2). 
Olanda conduce cu 2—1 (1) în fața 
Ungariei.

In clasament Cehoslovacia a trecut îtl 
frunte cu 8 puncte, urmată de U.R.S.S, 
cu 7 (2) și Izrael 6.

Rezultatele din grupa a 2-a: Bulga
ria—Finlanda 3—1, Cuba—Tunisia
2— 2, Scoția—Belgia 2—2, Austria—i 
Suedia 2—2 (runda a doua); Austria— 
Finlanda 2%-lW, Bulgaria—Tunisia
3— 1, Belgia—Cuba 1—1 (2), Suedia—■■ 
Scoția 2—0 (2).

In cea de a 4-a rundă a finalei șa
hiștii români întîlnesc pe cei sovietici.

RADU VOIA

După campionatele mondiale de scrimă

ȘI FLORETIȘTII PUTEAI REALIZA NAI NULT
Așa cum arătam într-un număr prece

dent al ziarului, la campionatele mon
diale de scrimă, floretistele României 
au obtinut două meritate medalii de ar
gint, după ce au... trecut pe lingă cele 
de aur. Dar băieții, floretiștii ? Cum 
s-au comportat ei ?

De la început este necesar să precizez 
că pretențiile noastre fată de floreta 
masculină enau, evident, de proporții 
mai mici în comparație cu cele față de 
floretiste. Totuși, rezultatele obținute de 
floretiștii noștri în acest an (victorii cu 
9—7 asupra echipelor U.R.S.S., campi
oană olimpică și Poloniei și cu 10—6 asu
pra Ungariei) constituiau un indiciu că 
ei sînt în formă, că pot să se claseze 
printre fruntași în întrecerea mondială 
pe echipe.

Ușurința cu care floretiștii țării noas
tre au făcut față primelor partide (9—2

cu 
Și

F. Germană — o meritată victorie 
categorică revanșă, după acel 8-8

Ecouri la meciul de atletism U. R. S. S. —S. U. A

R.
o ___ _____ _ _____ _ ________ ___  _ __

de la Tokio — șl 9—5 cu Japonia) ne dă
dea mari speranțe pentru meciul urmă
tor, cu Ungaria. * ....
chipa României 
pentru medalii.

In acest meci 
destul de timid, 
însă să se pună . _ „ 
leze la 4. Apoi, trăgătorii au preluat con
ducerea (5—4. 6—4, 7—5) lăsînd impresia 
că vor cîștiga detașat. Aș aminti eici un 
amănunt care ilustrează faptul că 
meni nu se mai îndoia de victoria româ
nească: la scorul de 7—5, 
cier, membru în comitetul de organi
zare, care a asistat le meci, a dat dis
poziții secretariatului tehnic să 
tească tablourile pentru tururile 
toare. Astfel, anticipînd victoria 
noastre, organizatorii au și făcut 
cut. că echipele Franței și României 
întîlni pentru locurile 3—4. Este ușor de 
imaginat în ce situație a fost pus direc
torul tehnic, cînd, o jumătate de oră 
mai tîrziu, rezultatul final fiind favora-

In caz de victorie, e- 
intra în lupta directă

decisiv, ei au debutat 
încet, încet, au reușit 
pe picioare șl să ega-

ni

di. Rene Mer-

pregă- 
urmă- 

țării 
cunos- 
se vor

Agențiile internaționale de presă 
comentează pe larg meciul internațio
nal de atletism dintre echipele U.R.S.S. 
și S U.A.. încheiat duminică pe stadio
nul central din Kiev. După cum sc 
știe, pentru prima oară în istoria în- 
tîlnirilor atletice dintre sportivii celor 
două tari, reprezentanții U.R.S.S. au 
obtinut victoria în competiția masculi
nă (cu scorul de 1 IS—112 puncte). Pen
tru a 7-a oară, echipa feminină a 
U.R.S.S. a terminat victorioasă — cu 
scorul de 63,5—43,5 puncte — (scor 
final 181,5—155,5 puncte).

în comentariul său, agenția France 
Presse scrie că: „contrariu tuturor pro
nosticurilor, echipa U.R.S.S. a în
vins pe cea a S.U.A. Perfor
manța echipei sovietice este meri
torie, datorită faptului că la această 
ediție ea a depășit echipa americană 
în ambele întîlniri, atît Ia masculin, 
cît și la feminin. Este interesant de re
levat, sc continuă in comentariu, că 
echipa U.R.S.S. și-a dominat adversa
rii fără a beneficia de convinsul unor 
fericite împreiurări. Atletii sovietici au 
meritul că s-au pregătit cu o minuțio
zitate exemplară, conștienți de dificul-

PUNCTE DE VEDERE

Concursul international9

tele AAU (Uniunea atletică de amato
ri din S.U.A.), Bill Easton, a spus, 
printre altele : „Atletii echipei S.U.A. 
nu au avut o condiție fizică

tatea întîlnirii. Ei n-au neglijat nici 
un amănunt pentru a învinge echipa 
care deținea supremația mondială. In 
comentariu, agenția France Presse, re- corespun-

Bolotnikov (cu numărul 2) îl învinge 
Robert Schul Telefoto TASS

de gimnastică de la Erfurt
ERFURT, (prin telefon). Sîmbătă 

iii duminică s-a desfășurat la Erfurt 
un concurs international de gimnastică 
pentru juniori și tineret. La întrecere 
au participat 32 de gimnaști și 30 de 
gimnaste din 9 țări : Anglia, Bulgaria, 
Cehoslovacia, R. D. Germană, Polonia, 
România, Suedia, Ungaria și Uniunea 
Sovietică. Primele locuri au fost ocu
pate de reprezentanții Uniunii Sovie
tice. Gimnaștii noștri s-au 
slab.

REZULTATE : feminin : 
Kucinskaia (U.R.S.S.) 37,95 
rm Jang (R.D.G.) 37,85 p, 
Kontzowa U.R.S.S.) 37,60 p, 
dica Apăteanu 35,70 p, ...21. Agneta 
Rago 34,35 p, -- -
33,25 p, ...28. 
p. Masculin: 
(U.R.S.S.) 57,45 
(U.R.S.S.) 56,65 
(R.D.G.) 55,50 p, ...22. L. Gagyi 50,65 
p. 23. Al. Bogdan 50,25 p, ...27. V. 
Xeagu 48,75 p, ...30. P. Mihaiuc 47,40 
p. Petre Mihaiuc s-a clasat pe locul 
doi la sol.

comportat

1. Natașa 
p, 2. Ka- 
3. Natașa 
...13. Ro-

...26. Carmen Grecu 
Maria Bozolan 32,75 
1. Mihail Voronin 
p, 2. Valeri Karasev 
p, 3. Andreas Rode

Finalul cursei de 5000 :
pe campionul olimpic 

marcă în mod deosebit forma excep
țională a Irinei Press, care a parcurs 
#0 m garduri în 10,5 și a săritoarei 
în lungime Tatiana Șcelkanova — 6,71 
m. Din rîndul echipei masculine sînt 
remarcați : Piotr Bolotnikov, învingă
torul in proba de 5 000 m plat al cam
pionul olimpic Schul, săritorul cu pră
jina Bliznețov și recordmanul mon
dial la săritura în înălțime Brumei.

într-o declarație făcută coresponden
tului agenției France Presse, președin-

zătoare. Ei s-au arătat obosiți. La 
Kiev, atletismul american a suferit o 
mare înfrîngere*

Comentînd întîlnirea de ia Kiev, re
dactorul sportiv al agenției TASS sub
liniază, printre altele : „Zecile de mii 
de spectatori care au fost prezenți pe 
stadionul central din Kiev au urmărit 
timp de două zile o luptă dramatică, 
care le-a luat „respirația* în majori
tatea probelor. Toți concurenții au ară
tat o sportivitate fără reproș*1.

De pe terenurile de fotbal
Duminică, în preliminariile Campionatului mondial 

s-au disputat două meciuri. La Santiago de Chile (gru
pa a II-a — zona America de Sud), Chile a învins cu 
7 2 (4—0) echipa Columbiei. Jucînd pe teren propriu, 
la Buenos Aires, echipa Argentinei a dispus cu scorul 
de 3 0 (3—0) de Paraguay. Din această grupă fac 
parte echipele Argentinei, Paraguayului și Boliviei. 
Joi la Asuncion, echipa Paraguayului a învins cu 2—0 
Bolivia.

în primul joc al finalei turneului international de la 
New York, echipa Polonia Bytom a dispus cu scorul de 
3—0 (1—0) de selecționata orașului New York.

bil echipei Ungariei, a trebuit să facă 
cuvenita schimbare..

La 7—5. deci, inaintea ultimului tur 
de patru asalturi, floretiștii noștri aveau 
obligația să ciștigo minimum două asal- 
turi. Mai intii Murcșanu. in calitate de 
căpitan al echipei, apoi Haucler. căruia 
i se oferea prilejul să se reabiliteze... 
(El nu înregistrase pină atunci decit o 
victorie). Spre surprinderea generală, 
Mureșanu a pierdut insă la Szabo și 
Haucler la I.. Kamuty. ambii la același 
scor. 2 — 5. îngăduind adversarilor lor să 
egaleze.

Tn această situație, ultimul cuvînt ur
mau să-l aibă Drimbă și Falb, trăgători 
care pină atunci evoluaseră destul de 
bine (fiecare cu cile 2 victorii). Drimbă 
a început asaltul (cu Pacsen) nervos, 
apoi și-a revenit, a preluat conducerea 
(3—2) dar... s-a oprit aici. Falb, după ce 
a punctat primul (ia J. Kamuty) s-a lă
sat condus, apoi a avut o puternică re
venire l;i mijlocul asaltului (3—3). In fi
nal insă, la 
adversarului 
meci practic 
7—9.

Victoria in 
fi adus m situația de a trage cu echipa 
Franței pentru medalia de bronz.

fel ca și Drimbă, a cedat 
său inițiativa. Și astfel, un 
eîștrgat, a fost pierdut cu

fala echipei Ungariei ne-ar

____ ... ............ ,........ Un 
moment favorabil pentru noi, deoarece 
francezii n-au avut o garnitură omo
genă. singuri Magnan și Revenii ducînd 
greul, Rodocanachi și Courtillat fiind

în slabă formă. Chiar 
cezii 1-au întrecut pe __ ________ - —.
După acest meci, unul din conducătorii 
echipei Ungariei. Bella Bey, mVa făcut 
următoarea mărturisire ; „MF-Jn dat 
seama încă din meciul precedent, Unga
ria — România, că noi n-o să putem 
trece de francezi. Voi, românii, ați fost, 
totuși, mai buni, dar ați slăbit, inexpli
cabil, în final. Altfel, victoria nu vă 
putea scăpa. Apoi, întîlnindu-vă cu fran
cezii, voi, cu o echipă mai... bătăioasă 
decit a noaștră, aveați toate șansele să 
plecați de la Coubertin cu o medalie...'*.

Spre deosebire de floretiste, în proba 
masculină n-a mai fost vorba de o „că
dere" psihică ci mai degrabă de o su
praevaluare a posibilităților, de o încre
dere prea maro în propriile forțe. Con
vinși că vor obține o victorie destul de 
ușoară la Ungaria, floretiștii noștri, 
după ce au preluat conducerea, au „slă
bit" motoarele. Și în cazul lor este va
labilă observația : un meci trebuie tras, 
cu aceeași intensitate, pină la capăt, in
diferent de avantajul realizat la un mo
ment dat.

Firește, și așa, locul 5 ocupat de echi
pa României, cel mai bun rezultat ob
ținut pină acum la nivelul competiției, 
reprezintă o confirmare a faptului că și 
în floreta masculină sîntem pe un drum 
bun, că floretiștii noștri încep să se a- 
firme, să se situieze la nivelul celor mai 
redutabile formații de pe glob. Aștep
tăm însă de la ei un plus de finalitate. 
Fiindcă, așa cum au dovedit, ei pot mal 
mult...

La individuale, locul 12 prin Falb și 
14 prin Mureșanu sînt de asemenea re
zultate fără precedent pentru noi. O 
ctată cu îmbogățirea experienței interna
ționale și cu creșterea personalității pe 
planșă (în special în căzui lui Falb), re
zultatele fiorețiștilOr noștri vor fi fără 
îndoială și mai convingătoare.★

în încheierea comentariilor pe margi
nea campionatelor mondiale, credem că 
trebuie tras un serios semnal de alarmă. 
Ei vizează absența noastră în proba de 
spadă ca și prezența formala în cea de 
sabie. S-o spunem deschis, fără supă
rare : a sosit ceasul să terminăm eu ju
mătățile de măsură. Trebuie să alcătuim 
cu mai mult curaj echipe și la aceste 
probe. Avem în țară destui spadasini și 
sabrecj tineri care bat la porțile consa
crării. Să Ie creăm posibilități de crește
re și de afirmare; să-i „rodăm* în cît 
mai multe întreceri internaționale, pro
gresiv, pînă la nivelul celor mai „temuți** 
adversari.

Este, după părerea noastră, o obliga
ție izvorîtâ din necesitatea define afir
ma pe toate planurile în acest sport o- 
limpic, în care, nu ducem lipsă nici de 
elemente de perspectiva, nici de specia
liști...

și așa Insă fran- 
unguri, cu 9—5...

TIBERIU STAMA

PE SCURT • PE SCURT
ȘAH TAL—LARSEN

„ partidă a meciului de 
semifinalele campionatului

MECIUL DE
Cea de-a 6-a

ȘRh, pentru SeuiâAiX‘<ticic utxixxpxvxxavuiux 
mondial dintre Tal și Larsen, s-a termi
nat cu victoria marelui maestru inter
național sovietic. Acum scorul a devenit 
egal : 3—3. In următoarea partidă, Lar
sen w juca cu albele.

ALTE MECIURI ALE ATLETILOR 
AMERICANI

După meciul susținut la Kiev cu 
chipa URSS, selecționata de atletism

e-
a

Competiții cicliste
CEA DE-A 13-a etapă a Turului 

al Iugoslaviei, disputată pe ruta 
(142 km), a revenit alergătorului

ciclist internațional 
Kragujevak — Niș 

,. __ _____ i sovietic Sepeli în
3h 58:55,0. în clasamentul general individual conduce 
iugoslavul Boltezar cu 39 h 44:36,0, urmat de Bollasina 
(Italia) — 39 h 45:32,0 și Bilici (iugoslavia) — 39 h 
46:17,0. Pe echipe, în fruntea clasamentului se află re
prezentativa U.R.S.S., urmată de cea a Iugoslaviei.

A 8-A ETAPĂ a Turului ciclist al Canadei: Valley
field — St. Agathe (157 km) s-a încheiat cu victoria 
spaniolului Otaolo în 4 h 22:41,0. Liderul clasamentului 
este belgianul Pauwells.

S.U.A. va sosi zilele acestea in R.P. Po
lonă. Alleții americani vor intilni la 7 
și 8 august la Varșovia selecționata K.P. 
Polone. Iu continuarea turneului euro
pean, echipa S.U.A. Va evolua la 11 și 
12 august la Augsburg in compania re
prezentativei R.l’1. Germane.

IN CURA DAVIS...
Cu scorul de 4—1 a cîștig®t echipa de 

tenis a Spaniei meciul cu reprezentativa 
Africii de sud din cadrul finalei zonei 
europene a „Cupei Davis”.

La Dallas, în finale zonei americane 
a „Cupei Davis", echipa S.U.A. conduce 
cu 2—1 în întîlnirea cu formația Mexi
cului. Rezultate tehnice : Ashe (S.U.A.) 
— Osuna (Mexic.) 6—2; 6—3; 9—7; Rals
ton (S.U.A.) — Palarox (Mexic) 6—2 ; 6—3;
6— 2; Osuna, Palafox — Ralston, Richerd- 
son 8—6; 6—4; 7—5.

... Șl ÎN CUPA GALEA
Pe terenurile de la Vichy (Franța) a 

început finala „Cupei Galea", competiție 
de tenis pentru tineret, în care Se întîl
nesc reprezentativele U.R.S.S.
Cehoslovace.

TURNEUL DE TENIS DE LA
La Riga a început un turneu 

ționial de tenis, la care participă _____ _
din 5 țări. Iată primele rezultate înre
gistrate : T. Leyus (U.R.S.S.) — Barany 
(Ungaria) 5—7; 6—3; 6—4; Metrevell
(U.R.S.S.) — P. Strobla (R.S.C.) 6—0; 6—3;
7— 5; G. Varga (Ungaria) — P. Mărmu- 
reanu (R.P. Română) 6—2; 4—6; 11—9.

și R.S.

RIGA
interna- 
sportivl
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