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Tineretul sportiv 
întâmpină 
marea sărbătoare

o Iracli/ie ca sportivii 
cu succese deosebite 
pe terenurile de sport 

nos- 
premergătoare

A devenit 
să intîmpine 
in muncă și 
marile sărbători ale poporului 
tru. Acum, în zilele 
aniversării zilei Eliberării, poșta ne 

aduce vești de pe întreg cuprinsul patriei despre acțiunile 
pline de entuziasm ale tineretului sportiv.

O REUȘITA COMPETIȚIE DE TIR LA CLUJ

Cei mai buni trăgători din orașele Cluj, Brașov și Arad s-au 
întîlnit recent pe poligonul din orașul de pe Someș, între- 
cîndu-se în tradiționala competiție „Cupa 23 August". 
Sportivii gazde, mai bine pregătiți, au cucerit cele mai 
mulle locuri I, revenindu-le astfel trofeul pus în joc. La 
proba de armă liberă calibru redus 3x40 focuri, locul I 
a fost cîștigat de St. Caban, cu 1136 p (394+3854-357), 
iar pe locurile următoare s-au clasat brașovenii M. Cristea 
(1099 p) și G. Gîrceag (1093 p). La senioare, printre cîști- 
gătoare se află Iulia Daroczi (Cluj) — armă liberă calibru 
redus 3x30 focuri 826 p și Tereza Quintus (Arad) — armă 
standard 3x20 — 537 p. La seniori, proba de armă standard 
a fost cîștigată de G. Lakatoș (Cluj) cu 532 p. Ultima 
probă, cea de pistol liber, a revenit iui Gh. Cristescu 
(Brașov) care a totalizat 508 p.

P. RADVANI - coresp.

LA CERNĂTEȘTl — UN NOU TEREN SPORTIV

Cu citva timp in urmă, 
tinerii din comuna Cernă- 
tești, raionul Filiași, dornici 
de a practica sportul in 
bune condiliuni, au hotărit 
să-și amenajeze un nou. te
ren. Pe locul desemnat In a- 
cest scop de sfatul popu
lar comunal, un mare grup 
de tineri s-au apucat de 
muncă și în scurt timp a 
început să se contureze 
viitorul lor teren de sport. 
Acum, in ajunul zilei de 
23 August, activitatea s-a

intensificat, zeci de tineri, 
dar și multi virstnici, nu 
muncit în orele lor libere 
ia finisarea terenului. Zilele 
trecute, frumosul teren a 
fost inaugurat printr-o fru
moasă „duminică sporti
vă". Cele mai reușite Între
ceri au avut loc la fotbal 
și volei între echipele aso
ciațiilor sportive Vulturul 
Cernătești și Efortul Gogo- 
șești.

GH. 1ONIȚĂ 
coresp.

Campionatul republican
un succes al natației

Așa cum arătam și în cronica 
astră de ieri, întrecerile pri- 
îlui campionat republican de 
pii au constituit un adevărat 
?ces al natației românești ; o 
alanșă de recorduri, numeroase 
rformanțe valoroase pentru ca
loriile de vîrstă respective, 
re ne fac să privim cu mai 
îltă încredere în viitorul na- 
iei noastre. Și acum, iată pe 
imii laureați ai acestei fru- 
>ase competiții :

L. Copcealău, A. Spinea) 2:36,4 — 
nou record, 2. SSE Reșița 2:37.9. 
3 Viitorul 2:42.7

FETE (pînă la 12 ani): 100 m li
ber: 1. Ruth Hocher (SSE Reșița) 
1:1!},3 — rec. egalat, 2. Magdalena 
Rău (SSE 2) 1:21,9, 3. Stela Tarța 
(SSE Reșița) 1:22,1; 50 m liber: 
1. Mariana Stanciu (SSE Reșița) 
34,8, 2. Marina Frianchia (SSE 1) 
35,2. 3. Rodica Netejoru (Steaua) 
36,6; 50 m bras: 1. Mihaela Ange- 
lescu (CSS) 42,0, 2. Viorica Faibiș 
(SSE 2) 42,5, 3. Mariana Bîrsan 
(SSE Galați) 43,0; 50 m fluture ; 
1. M. Franchia (SSE 1) 36,9 —
nou record, 2. M. Stanciu 40,5, 3. 
Ica Pădureleanu (Viitorul) 42,5; 
103 m spate : 1. R. Hocher (SSE 
Reșița) 1:27,6, 2. Gabriela Slmion 
(CSS) 1:34,9, 3. Adriana Pupazan

JAieti (pînă la 12 ani): 100 m 
er : 1. Al. Preda (SSE 1) 1:11,2, 
VI. Hohoiu (SSE Reșița) 1:16,2, 3.

ica Manalu, 1:24,6 la 100 m și 3:00,2 la 200 m bras, în plin 
ort. La 14 ani, gălățeanca este una din marile speranțe ale

naiației

. jindaru (SSE 2) 1:16,3; 50 m 
er : 1. E. Aimer (SSE Reșița) 
2, 2. Z. Oprițescu (CSM Cluj)
2, 3. A. Spinea (Dinamo) 34,1. 
T. Nuțeanu (Dinamo) 36,0 (35,0
serii — nou record la categ. 
ani); 50 m bras : 1. O. Resler 
eaua) 44,0, 2. M. Alexandrescu 
eaua) 44,4, 3. Z. Oprițescu 45,1; 
i m bras : 1. A. Stanciu (SSE 2) 
9,3. 2. G. Popovici . (Dinamo) 
2.8 — record la categoria 10
i ; 50 m fluture : 1. Al. Preda 
8 — nou record, 2. M. Hohoiu 
6, 3. A. Spinea 39,0... 6. T. Nu- 
inu (41,5 în serii — nou record 
categ. 10 ani); 100 m fluture : 
E. Aimer (SSE Reșița) 1:25,1 — 
u record. 2. L. Copcealău (Di- 
mo) 1:27.9; 4x50 m liber: 1.
3. E. Reșița (H. Schanek, A. Hor- 
th, M. Hohoiu, E. Aimer) 2:19,9
nou record; 2. Viitorul 2:22,0, 

S.S.E. 1 Buc. 2:24,5; 50 m spate: 
E. Aimer (SSE Reșița) 37,5 — 
u record, 2 C. Pîrvulescu (Vi- 
rul) 39,6, 3. L. Pătrnșcu (Viito- 
“x $1,4; 100 m spate: 1. M. Ho- 
u 7SSE Reșița) 1:21,3. 2. T. Nu- 
mu (Dinamo) 1:28,6 3. M. Baciu 
Inamo) 1:31.9: 4x50 m mixt: 1. 
nanio (T. Nuțeanu, G. Popovici,

noastre
Foto: V. Bageac

(Dinamo) 1:37,3 (în serii 1:36,2 — 
nou record); 4x50 m liber: 1. SSE 
Reșița (Siegrid Slecean, St. Tarța,
R. Hocher, M. Stanciu) 2:28,1 — 
nou record ; 100 m bras: 1. Geor- 
geta Dragnea (CSS) 1:31,3, 2. Li
liana Burlacu (Dinamo) 1:32,0; 3. 
Anca Mihăescu (Dinamo) 1:35,5; 
50 m spate : 1. Ica Pădureleanu 
(Viitorul) 41,6, 2. M. Fran chita 41,9, 
3. M. Stanciu 43,0; 100 m fluture:
1. R. Hocher (SSE Reșița) 1:33,6,
2. Angela Anton (Dinamo) 1:38,6; 
4x50 m mixt : 1. SSE Reșița (R. 
Hitcher, M. Boncotă, M. Stanciu, 
St. Tarța) 2:47 4, 2. Dinamo 2:50,0- 
3 SSE 2 2:50.4.

BĂIEȚI (pînă la 14 ani): 100 m 
liber: 1. Șt. Bisz (SSE Arad) 
1:05,6, 2. Șt. Mera (SSE Tg. Mu
reș) 1:06,3, 3. N. Octavian (SSE 2) 
1:07,0; 200 ni bras: 1. Gh. Pop 
(Rapid Buc.) 3:00,4, 2. R. Diaco
nescu (SSE 2) 3:01,8. 3. C. Hîrjeu 
(Steaua) 3:05,0; 4x100 m liber: 1.
S. S.E. 2 Buc. (V. Mihai, S. Scurei,
V. Dovgan, N. Octavian) 4:40,5 — 
nou record. 2. steaua 4:48,7, 3.
Rapid 4:54,5; 400 m liber: V. Dov
gan (SSE 2) 5:13.6 — nou record; 
P. Teodorescu (Steaua) 5:18,2; Gh, 
Dumitru (CSS Buc.) 5:23,7; 100 m
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Netă confirmare a supremației noastre
in caiac-canoe

Start în proba de canoe simplu fond, cîștigată de reprezentantul nostru Andrei Igorov 
Foto : P. Romoșan

Opinia publică sportivă din 
tara noastră și de peste hotare 
se află încă sub impresia excep
ționalului succes repurtat de ca- 
iaciștii și canoiștii români în

campionatele europene. Timp de 
trei zile, competiția desfășurată 
pe lacul Snagov a polarizat a- 
tenția tuturor — amatori de spor
turi nautice sau simpli înregis
tratori de rezultate în marile în

treceri europene — care au con
semnat cu admirație splendidele 
succese obținute de sportivii ro
mâni, de departe cei mai buni 
dintre concurent!.

de copii: 
noastre

bras : 1. R. Diaconescu (SSE 2) 
1:23,1, 2. Gh. Pop 1:23,2, 3. S. Scu
rei (SSE 2) 1:25,9; 100 m fluture:
1. V. Dovgan (SSE 2) 1:11,8 — nou 
record, 2. M. Rău (CSS) 1:13,2, 3. 
Șt. Bisz 1:14,6; 200 m mixt : 1. Șt. 
Bisz (SSE Arad) 2:41,5, 2. V. Dov
gan 2:46,8, 3. P. Teodorescu 2:47,3; 
100 m spate : 1. Șt. Bisz (SSE A- 
rad) 1:14 5 — nou record, 2. G. 
Columb (SSE Reșița) 1:18,8, 3. N. 
Octavian (SSE 2) 1:20,0; 4x100 m 
mixt : 1. SSE 2 (N. Octavian, R. 
Diaconescu, V. Dovgan, V. Mihai) 
5:03,9, 2. CSȘ Buc. 5:30,1, 3. SSE 
Reșița 5:35.5.

FETE (pînă la 14 ani): 100 m li
ber: 1. Eda Schuller (SSE 2) 1:13,0.
2. Gabriela Gonos (Știința Cluj)
1:13,2, 3. Anca Andrei (SSE Re
șița) 1:13,7; 200 m bras: 1. Gica 
Manafu (SSE Galați) 3:00,2 — nou 
record, 2. Mihaela Ionescu (CSS) i 
3:06.3, 3. Adriana Lambadarie
'Steaua) 3:07,4; 4x100 m liber : 1. I 
SSE Reșița (Daniela Coroiu, Mo- j 
niea Horvath, Dorina Mezinca. A. i 
Andrei) 5:13,5 — nou record, SSE ! 
2 Buc. 5:19,1, 3. SSE 1 Buc. 5:22,9; 
200 m mixt : 1. d. Mezinca (SSE 
Reșița) 2:58,9, 2. M. Horvat 3:00,1,
3. Cornelia Săcui (SSE Arad) 
3:03,3; 100 m spate: 1. Andrei An
ca (SSE Reșița) 1:19,0, 2. D. Me
zinca 1:22,0, 3. A. Isbășoiu (SSE 
1 Buc.) 1:23,0; 4x100 m mixt : 1. 
SSE Reșița (A. Andrei, lise Hruș- 
că, D. Mezinca, D. Coroiu) 5:39,5, 
2. SSE 1 Buc. 5:43,8, 3. SSE 2 Buc. 
5:57,6; 400 m liber: 1. Eugenia Po- 
pescu (SSE 2) 5:48,2, 2. D. Coroiu 
5:49,6, 3. A. Andrei 5:52,6; 100 m 
bras : 1. G. Manafu (SSE Galați) . 
1:24,2 — nou record, 2. M. Ionescu i 
1:27,1, 3. Cristina Stănescu (Dina- j 
mo) 1:27,9; 100 m fluture: 1. Anca 
Isbășoiu (SSE 1) 1:22,9. 2. D. Me
zinca 1:24,7, 3. Geta Cîrbeanu 1 
(CSS) 1:28,7.

O SUPREMAȚIE CARE Sl-A GĂSIT O STRĂLUCITĂ 
CONFIRMARE

In 1963, la Jajce, caiaciștii și 
canoiștii noștri au obținut cel 
mai mare succes din activitatea 
lor. România era cunoscută ca o 
națiune puternică în această dis
ciplină sportivă, de-a lungul a- 
nilor reprezentanții noștri re
purtând victorii de prestigiu pe 
marile lacuri ale lumii. N-a fost, 
în ultimii zece ani, aproape nici 
o întrecere de amploare în care 
să nu obținem cel puțin cile un 
titlu sau să nu recoltăm o „co
lecție" importantă de medalii. 
Primul loc pe națiuni nu l-am 
cucerit însă decît la Jajce.

Se punea, deci, întrebarea : a 
fost pentru noi Jajce o simplă 
„lovitură" sau urmarea unor 
reali pași înainte făcuți pe fron
tul larg al probelor de caiac- 
canoe ? Răspunsul a venit în 
seara zilei de duminică 15 au
gust, cînd clasamentul genera] 
pe națiuni citit la festivitatea 
de închidere de pe malul Snago- 
vului a avut în frunte tot Ro-

„COLECȚIONARI" DE

De trei ori laureați iai „mon
dialelor'' de la Jajce, caiaciștii 
noștri Nicoară și Ivanov au 
bătut la actuala ediție a „eu
ropenelor" toate recordurile. 

După ce au cîștigat împreună 
locul întîi la dublu atît pe 500 
m cît și pe 1000 m, au mai cu
cerit fiecare cîte două medalii 
de aur ca membri ai caiacului 
de patru pe 1000 metri și com-

mania 1 Mai mult chiar, avansul 
obținut cu doi ani în urmă față 
de următoarea clasată (5 puncte) 
a fost mărit la 11 1 Acest lucru 
dovedește că avem în această ra
mură sportivă o valoare de ne
contestat, că succesele repurtate 
se sprijină pe o bază solidă, sînl 
urmarea unei temeinice și bine 
orientate munci de pregătire

Cu atît mai îmbucurătoare este 
comportarea caiaciștilor și a ca- 
noiștilor noștri, cu cît în compe
tiția rezervată juniorilor, tinerii 
noștri reprezentanți au avut și 
ei comportări remarcabile, cu
cerind două medalii de aur 
și patru de argint. în une
le din probele de juniori 
pe care le-am pierdut, ne-au 
despărțit de echipajele clasate pe 
locul întîi diferențe minime 
cum a fost cazul la caiacul de 
4 băieți (mai puțin de 4 zecimi 
de secundă) sau caiac dublu 
(sub o secundă!.

MEDALII DE AUR...
ponenți ai ștafetei de 4x500 
metri. Așadar, fiecare dintre 
ei a cucerit pe Snagov cîte pa
tru medalii de aur ! Ei au un 
„finiș" irezistibil, calitate care 
le-a adus victoria în cursele de 
dublu 1000 m (unde au între-

RADU URZICEANU

(Continuare în pag. a 4-a)

Sportivii români la campionatele 
europene de canotaj academic

Marile concursuri internaționale de spor
turi nautice se află la ordinea zilei. De 
abia s-au încheiat întrecerile deosebit de 
disputate ale campionatelor europene de 
caiac-canoe și iată că alte două confrun
tări, de data aceasta ale celor mai buni 
mînuitori ai vîslelor sau ramelor de pe 
continentul nostru, bat Ia ușă. Cel mai 
apropiat campionat euiopean este aceia 
rezervat canotajului academic feminin. 
Competiția, care se află la a Xll-a ediție, 
se va desfășura in zilele de 20—22 august 
la Duisburg, în R F. Germană. Țara noa
stră va fi reprezentată de patru echipaje, 
după cum urmează: la schit simplu —- 
Elisabeta Vorindan, la schif dublu vîsle — 
Maria Covaci și Florea Mitana, la 4 + 1

rame — Florica Ghiuzelea, Ana Tamaș, 
Doina Bălașa, Emilia Rigard + Ștefania 
Borisov, iar la schif 8 + 1 — echipa formată 
din Ana Tamaș, Florica Ghiuzelea, Mariana 
Forsea, Maria Forsea, Lucia Gănescu, Ste
fania Ionescu, Viorica Jiva, Maria Hublea 
+ Ștefania Borisov. Canotoarele noastre 
urmează să plece azi dimineață, cu avionul, 
la Duisburg, Însoțite de antrenorii Sergiu 
Zelinschi și Ion Bulugioiu.

La sfîrșitul viitoarei săptămîni este rîn- 
dul schifiștilor români să-și apere șansele, 
în aceeași localitate, în cadrul campiona
tului european masculin de canotai aca
demic. Se preconizează participarea cu 
două ambarcații și anume: schif dublu 
și schif 2+1.
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BASCHETBALISTELE JU
NIOARE DIN NOU ÎN
VINGĂTOARE IN R. D. 

GERMANA
în continuarea turneului 

pe care-1 întreprinde în 
R.D. Germană, selecționata 
baschetbalistelor junioare 
din țara noastră a susținut 
la Zwickau două meciuri 
cu reprezentativa de ju
nioare a R.D.G. Ambele 
întâlniri au revenit echipei 
Rjmâniei cu scorurile de 
68—53 și 48—36.

ROMÂNIA — CEHO
SLOVACIA (TINERET) 

3—1 LA VOLEI FEMININ
Selecționata feminină de 

volei a țării noastre a sus
ținut ieri un meci de verifi
care în compania reprezen
tativei de tineret a Ceho
slovaciei. Intîlnirea s-a 
încheiat cu scorul de 3—1 
(—20, 3, 2, 9) în favoarea 

echipei noastre. (DINU 
NICOLAU — coresp.)

STEAUA ROȘIE
BELGRAD VA EVOLUA 

LA BUCUREȘTI

în programul de pregătire 
pentru returul partidei 
cu Cehoslovacia din ca
drul preliminărilor cam
pionatului mondial de 
fotbal, lotul nostru repre
zentativ va întîlni la 25 
august cunoscuta forma
ție iugoslavă — Steaua ro
șie Belgrad. Din echipa 
belgrădeană nu va lipsi 
cunoscutul jucător Seku- 
laraț.

AZI LA DINAMO, 
A DOUA ÎNTÎLNIRE 
INTERNAȚIONALĂ 

DE DIRT'TRACK
Azi după-amlază,- înce- 

pînd de la ora 17, va avea 
loc pe pista de zgură a 
stadionului Dinamo din 
Capitală cel de al doilea 
concurs internațional de 
dirt-track dintre reprezen
tanții noștri și cei ceho
slovaci. Vor lua startul cu- 
noscuții alergători ceho
slovaci Richard Janecek și 
Jaroslav Mohaci, maeștri ai 
sportului, alături de repre
zentanții noștri I. 
Al. Datcu, 
alergători 
slovacă și

, _ Cucu,
Al. Ștaca șl olți 
din “ “
R.P.

R.S. Ceho- 
Română.

ETAPĂO NOUĂ
ÎN „CUPA REGIUNILOR' 

LA CICLISM
Pe șoselele din împreju

rimile Capitalei va avea 
loc azi și mîine etapa a 
IV-a a competiției „Cupa 
regiunilor" rezervată juni
orilor și tinerilor cicliști, 
în program figurează o 
probă de contratimp și o 
cursă cu plecare în bloc. 
Reamintim că, în clasa
mentul general după trei 
etape, conduce reprezenta
tiva orașului București, ur
mată de selecționatele re
giunilor Brașov. Ploiești, 
Galați etc.
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(Juniorul St. Suciu, campion 
de mare jond pe anul 1965, 
component al reprezentati
vei reg Brașov

I
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CARNET COMPETITIONAL
întreceri în cinstea zilei de 23 August ȘAH: Constructorul a cîștigat 

întîlnirea cu Mladost (Iugoslavia)
TIR: Rezultate remarcabile în concursul 

dotat cu „Cupa 23 August"
a UN NOU RECORD REPUBLICAN LA 30 FOCURI, 

POZIȚIA ÎN PICIOARE — SENIOARE

Cei mai buni trăgători 
sînt prezenți, de două zile, 
pe frumosul poligon de la 
Tunari unde se întrec în 
tradiționala competiție do
tată cu „Cupa 23 August", 
în primele două zile de con
curs, fruntașii tirului nostru 
au realizat o serie de per
formante valoroase. Tre
buie menționat că organi
zatorii, comisia orășenească 
de tir, au avut lăudabila 
inițiativă de a întocmi un 
program original și anume 
repetarea unor probe. Vor
bind despre rezultate, tre
buie să amintim de cele 
realizate de Marcel Roșea și 
Virgil Atanasiu la pistol vi
teză — fiecare cu cîte 392 p, 
rezultat de valoare interna
țională. De asemenea, Ni- 
colae Rotaru a obținut în 
două zile la rînd 595 șii 594 
puncte la proba de 60 focuri 
culcat, cifre care îl apropie 
de recordul țării (598 p), 
pe care îl și deține. Tinăra 
sportivă Margareta Enache 
a reușit la proba de 30 
focuri poziția în picioare 
278 p, cifră care reprezintă 
un nou record al țării la se
nioare.

Rezultate : pistol viteză : 
1. M. Roșea (Dinamo) 592 
p (cîștigă la baraj), 2. V. 
Atanasiu (Steaua) 592 p, 3. 
M. Dumitriu (Steaua) 586 p. 
(La această probă recordma
nul țării, I. Tripșa, a obți
nut o cifră cu mull sub po
sibilitățile lui scăpând și o

siluetă). Armă liberă cali
bru redus 60 focuri culcat 
seniori — primul concurs: 
1, N. Rotaru (Steaua) 594 
p, 2. G. Vasilescu (Olim
pia) 589 p, 3. P. Șandor 
(Steaua) 587 p. Al doilea 
concurs: 1. N. Rotaru 595 
p, 2. G. Vasilescu 588 p, 3. 
A. Dumitrescu (Olimpia) 
586 p. Senioare : 1. Ana Go- 
reti (Olimpia) 586 p, 2. Au
relia Schafer (Știința) 585 
p, 3. Eda Baia (Știința) 
583 p. Armă liberă calibru 
redus po/iția în picioare 40 
focuri — seniori : 1. N. Ro
taru 368 p, 2. P. Șandor 366 
p, 3. G. Vasilescu 365 p. In 
cel de al doilea concurs: 
1. P. Șandor 368 p, 2. N. 
Rotaru 365 p, 3. I. Olărescu 
(Știința) 362 p. 30 locuri 
poziția în picioare — 
nioare : 1. Margareta 
che (Steaua) 278 p — 
record republican, 2. 
Goreti 271 p, 3. Elena 
tor (Steaua) 269 p. în
cursul al doilea : 1. Marga
reta Enache 275 p, 2. Eda 
Baia 268 p, 3. Aurelia 
Schafer 265 p. Pistol preci
zie — ziua 1: 1. N. Bratu 
(Știința) 558 p, 2. I. Piep- 
tea (Olimpia) 545 p, 3. M. 
Grosaru (Steaua roșie Ba
cău) 543 p. Ziua a Il-a :
1. Al. Claus (Steaua) 554 p,
2. N. Bratu 551 p,, 3. T. Bod- 
nărescu (Steaua) 549 p.

Concursul continuă azi 
cu probele de pistol cali
bru mare și armă standard 
seniori și senioare.

se- 
Ena- 
nou 
Ana 
Nis- 
con-

SCRIMĂ: Sabrerul Gb. Cufcea (Steaua)
pe loc

Ultima probă din cadrul întrecerilor de scrimă dotate 
cu „Cupa Eliberării" a fost cea de sabie. Turneul de 6 al 
probei a oferit prilejul unei dispute interesante, în prin
cipal între trăgătorii noștri fruntași Gheorghe Culcea și 
Octavian Vintilă. La finele turneului, cei doi sabreri au 
totalizat același număr de victorii: 4. Pentru desemnarea 
cîștigătorului probei a fost deci necesar un asalt de baraj. 
Ambii trăgători au evoluat prudent, au căutat să gre-

POLO: Scor-record
în campionatul de seniori

Dinamo București —C.S.M. Cluj 17-01!

In etapa de ieri a campio
natului republican de polo, 
formația Dinamo București a 
întrecut cu un scor de... rugbi 
echipa C.S.M. Cluj. La capătul 
celor 20 de minute de joc, ta
bela de marcaj indica scorul de 
17—0 (3—0, 4—0, 5—0, 5—0) 
în favoarea campionilor.

priză învingînd echipa Rapid 
București cu 3—2 (1—0, 0-—1, 
1—I, I—0). Au marcat Szslaghi, 
Zetc și Balaș pentru învingători 
Miu și Chirvăsuță pentru în 
vinși. (ȘT. TĂMAȘ— coresp.).

• La Arad, o nouă victorie 
localnicilor : I.C.A. — Ind

• La Cluj Voința din loca
litate a realizat o frumoasă sur-

a
Linii Timișoara 5—3. (ȘT. IA- 
COB-corespJ.

C. S. Școlar București—campioană 
republicană la jurriorî

întrecerile tur
neului final al cam
pionatului republi
can de juniori la 
polo, desfășurate 
timp de 4 zile la 
Bai>a Mare, s-au 
încheiat cu victo
ria formației C.S. 
Școiar București 
(antrenor P. Nicu- 
lescu), care în me
ciul decisiv a în
vins echipa Pro
gresul București cu 
2—1. Idl'ă rezulta-

afe
C. S.
2—2,

2 Buc.,

tele: tehnice- 
turneului: 
ȘCOLAR: 
cu S.S.E.
2—1 cu Progresul;
6-5 cu Știința Cluj, 
4—0 cu Voința 
Cluj; PROGRESUL: 
2—1 cu Știin ța 
Cluj, 5—2 cu S.S.E. 
2, 6—2 cu Voința; 
S.S.E. 2: 2—2
Voința, 3—3 
Știința ; Știința
Voința 4—3.

Clasament final:

cu 
cu

1. C. S. ȘCOLAR 
BUCUREȘTI 7 p — 
campioană repu
blicană, 2. Progre
sul Buc. 6 p, 3. 
S. E. 2 Buc. 3 p, 
Știința Cluj' 3 p, 
Voința Cluj 1 
Cea de a 6-a cali
ficată îh turneu; 
Rapid Oradea, a 
absentat pentru a 
doua oară- conse
cutiv de lă între 
ceri. De ce? (N. 
TOHĂTAN, cores
pondent ).

S.
4.
5. 
P-

șească cît mai puțin. Culcea, avantajat de o mai bună 
pregătire nervoasă, a reușit în cele din urmă să termine 
victorios la limită (5—4) și să cîștige turneul.

Pe locul 3 s-a clasat Hariton Bădescu care a totalizat 
3 victorii. Bădescu, care a avut în sezonul precedent o 
comportare mulțumitoare, se impune și el printre sabrerii 
noștri cu un cuvînt greu de spus în toate concursurile.

Pe locul 4 — Gheorghe Alexe cu 2 victorii. Cu același 
număr de victorii, dar cu un tușaveraj mai slab, a termi
nat turneul și Eugen Gane.

Pe ultimul loc s-a situat Mihai Sandu (S.P.C.). De re
marcat că primii cinci clasați aparțin clubului Steaua. Tot 
Steaua a ocupat primul loc și în clasamentul pe echipe 
(prin adiționarea punctelor realizate în toate probele). Pe 
locurile următoare: Progresul și S.P.C.

BOX: Selecționata Olteniei 
învingătoare

„Cupa Eliberării'’ — ediția 
1965 se află, de sîmbătă sea
ra, in posesia boxerilor din 
reprezentativa Olteniei. întâl
nirea finală dintre echipele 
regiunilor Oltenia și Brașov, 
disputată în Sala sporturilor 
din Constanța nu a satisfăcut 
însă, decît în mică măsură, 
pe spectatori. Explicația este 
lesne de înțeles. în dorința de 
a: cuceri „Cupa" cu orice 
preț, pugiliștii ambelor for
mații au dat prioritate boxu
lui în forță, neghjînd latura 
tehnică.

Lipsită de aportul cîtorva 
titulari (Costescu, Buzuliuc 
etc), selecționata Olteniei a 
trecut, în pruna parte a galei, 
prin multe emoții. într-ade- 
văr, după consumarea prime
lor cinci partide, brașovenii 
conduceau cu. 12—8, lăsînd 
impresia că vor obține victo
ria. Dar de la categoria, ușoară 
în sus, „artileria grea" a ad
versarilor a luat boxerilor din 
Brașov orice speranță. în fi
nal : 22—17 pentru selecțio
nata regiunii Oltenia.

Primul meci, cel dintre 
„muștele" Mihăileanu (Olte
nia și Țală (Brașov) a durat 
mai puțin de trei minute. 
Craioveanul a trimis adversa
rului o dreaptă la plex, fă- 
cîndu-1 k.o. Am văzut dese
ori boxeri eu brațe scurte, 
care folosesc cu succes lovi
turi directe, ca și pugiliști cu 
alonjă, dar eare nu știu s-o 
folosească. Sîmbătă seara, 
brașoveanul A. Verdeș, deși 
mai scurt în brațe a folosit 
deseori cu succes directe la 
corp și la cap. în schimb, ad
versarul său, Ion Manea, în
cerca lupta de aproape 1 în 
general, partida a. reținut a-

tenția celor prezenți în sală 
datorită ritmului viu în care 
s-au schimbat loviturile. Ar
bitrii i-au... împăcat pe bo
xeri cu o decizie de „nul".

Dominat timp de două re
prize, I. Mărculeț (Brașov) 
a reușit să smulgă o decizie 
de egalitate în partida cu N. 
Moț (Oltenia). Moț a domi
nat insistent în rundul I și II, 
plasîndu-i lui Mărculeț di
recte puternice și precise.

Dintre boxerii care au evo
luat, cel mai bine pregătit, 
alît sub aspect tehnic, cît și 
fizic, ni s-a părut tînărul E. 
Constantinescu (Oltenia). Ele
vul lui Dumitru Ciobotaru 
a alternat acțiunile în forță 
cu cele subtile, folosind cu 
succes o gamă variată de lo
vituri și obțin îmi — bineîn
țeles — victoria la puncte. O 
dispută interesantă promiteau 
„greii" Șt. Panduru (Oltenia) 
și A. Gali (Brașov) dar, din 
păcate, lupta s-a încheiat în 
prima repriză. Schimburi dure 
de o parte și de alta, apoi 
Panduru „îl găsește" pe Gali 
cu un croșeu de stânga, a- 
cesta se scoală greu și firește, 
e oprit de arbitrul V. Popes
cu să reia lupta. ALTE RE
ZULTATE : Gh. Dumitru 
(Brașov) b.p. M. Ștefanovici 
(Oltenia) ; M. Soare (Brașov) 
b.p. T. Marcu (Oltenia); Gh. 
Popa (Brașov) b.p. I. Enache 
(Oltenia) ; L Matei (Oltenia) 
b. p. I. Petrea (Brașov) ; I. 
Manole (Oltenia) b. dese. 2 
I. Grăjdeanu (Brașov). Dintre 
arbitrii-judecători o impresie 
bună au lăsat Aii Rișat (Con
stanța), D. D'muleseu și V. 
Popescu (București).

R. CĂLARAȘANU

lon Cucu — învingătorul concursului — conducindu-și adver
sarii intr-una din seriile intrecerilor de duminică

Sala de șah a clubului 
tiv “ 
tală, 
trei 
nire 
între 
cei ai echipei Mladost din Sme- 
derevska Palanka (R.S.F. Iugo 
slavia). Campioana tării noastre 
a avut de înfruntat o forma
ție puternică și este suficient să 
menționăm că la prima masă a 
oaspeților a figurat cunoscutul 
maestru internațional dr. Petar 
Trifunovici, iar printre ceilalți 
echipieri se află participant/ la 
campionatele iugoslave.

Sîmbătă, în primul tur al me
ciului, șahiștii romîni au luat 
un avans cu 6—4 (s-a jucat 
la 10 mese : 7 seniori, 2 juniori 
și o fată). în ziua următoare— 
turul II — din nou gazdele s-au 
arătat superioare și și-au asigu-

spor- 
Capi- 

de 
întîl-

Constructorul, din 
a găzduit timp 

zile o interesantă 
internațională prietenească 
șahiștii Constructorului și

rat victoria, pe foile de arh 
fiind înscris scorul de 5‘/2- 
(2). Au mai rămas de j 
două partide întrerupte, dai 
zultatul lor nu mai poate 
fluența scorul general al î 
nirii, care rămîne favorabil 
cătorilor de la Constructoru

Iată rezultatele individ 
înregistrate în meci : Const 
torul — Mladost ll1/2—6*/ 2 
Ciocîltea — Trifunovici 1 
Stanciu — Sahovici T/2—V2 
Botez — Raikovici l/2—V2 
Voiculescu — Sîrbu 2—0, 1 
țulescu — Vladislavlevici 1 
Teodorescu — Georgevici — 
— */s,  Țucă — Ciogurici 1 
Pantazi — Martinovici 1 
Ghizdavu — Rujevici I—T< 
lexandra Nicolau — Slobo, 
ka Milivocevici 2—0.

Au arbitrat Gh. Moldove 
și Anghel Matei.

HANDBAL: PREGĂTIRI
ÎN VEDEREA CAMPIONATUL!
• Cele două echipe de cate

gorie A din Sighișoara, Voința 
(băieți și fete), și-au început pre
gătirile de luna trecută și le 
continuă în prezent cu multă 
conștiinciozitate. Loturile de ju
cători și jucătoare au fost com
pletate cu elemente noi, care 
muncesc cu aceeași rîvnă la an
trenamente, alături de sportivii 
consacrați. Antrenorii echipelor 
sînt : prof. Gh. Buiuc (la băieți) 
și St. Bokor (la fete). Paralel, 
conducerea asociației a luat mă
suri pentru pregătirea terenului. 
Unele au și fost puse în prac
tică (îngrădirea terenului, procu
rarea de noi plase etc). Altele 
însă, nu. De pildă, terenul a ră
mas fără... tribună; cea veche 
a fost demontată încă de la în
ceputul anului și nu sînt semne 
care să prevestească începerea 
lucrărilor de amenajare a unei 
tribune noi. Oare amatorii de 
handbal din localitate vor fi ne- 
voiți să urmărească din picioare 
meciurile de campionat ?... (Ion 
Turjan, coresp.).

• Progesul București își con
tinuă cu regularitate antrena
mentele și periodic susține me
ciuri de verificare. Săptămîna a- 
ceasta (la 21, 22 și 23 August) 
formația bueureșteană (seria a 
Il-a) va participa la o nouă com-

petiție (sîmbătă și duminic 
evoluat la Constanța), de < 
aceasta la Petroșeni, alături 
alte echipe de A : S.M. n 
Timișoara, C.S.M. Sibiu, S. 
Petroșeni etc. La 2 și 3 sept 
brie, bucureștencele vor juc. 
Brașov cu Rulmentul și Tra 
rul. Antrenorul echipei (B 
Bădescu) are la dispoziție 
lot de jucătoare remaniat și 
tărit. în viitorul campionat, 
formație vor fi utilizate A. 
țelea, L. Nrțu, V. Florea etc
• înființată în urmă cu 5 

echipa masculină Timișul 
Lugoj (orașul natal al lui 
Redl) a cunoscut satisfs 
de a promova în categoria 
seria a Il-a. Este un -f-n 
succes care răsplătește n 
depusă de jucători și antren 
lor, N. Fritz. în prezent, 
mișul. se pregătește cu ate 
pentru debutul în campionat, 
rește, și cu speranțe. „Dc 
să ne comportăm cit mai 1 
în noua categorie — ne-a 1 
antrenorul echipei. în lot 
fost introduși o serie de fuel 
tineri, care — sperăm — 
preună cu cei din formația 
bază vor răspunde așteptări 
N. Straton și P. Petrișor — 
respondent! •,

Ion Cucu învingător in concurși
de dirt-trackinternațional

7ntîlnirea internațională de 
dirt-track dintre sportivii ro
mâni și cehoslovaci, desfășura
tă duminică pe stadionul Di
namo din Capitală, a atras un 
mare nuinăr de iubitori ai mo- 
tociclismului. Aceștia au fos1 
satisfăcuți pe deplin de nivelul 
întrecerilor, dar au regretat 
faptul că în confruntarea pe 
echipe am pierdut la un punct 
diferență în fața primei perechi 
a oaspeților. Ei au fost însă re
compensați prin victoria, la indi
vidual, a maestrului sportului 
Ion Cucu. Campionul nos
tru a făcut din nou do- 

bunei pregătiri și a 
de- o manieră cate- 
în toate cele patru 

pe care le-a: alergat, a-

Cucu.
a 

vada 
învins 
gorică 
manșe 
cumulînd maximum de puncte

AVIAȚIE SPORTIVĂ: însemnări de la o aniversare aviatică
Aeroportul Sibiu. 54 de aeromodeliști din 

întreaga tară au adus aici peste 100 de apa
rate de zburat pentru a participa cu ele la 
etapa finală a campionatului republican de ae- 
romodele (zbor liber).. Evenimentul coincide cu 
aniversarea nașterii pionerului aviației româ
nești, Traian Vuia. Pînă la crearea aeroplanu
lui său, care pentru prima dată in lume s-a 
deslipit de pămînt și a zburat, cu mijloace pro
prii la bord, Traian Vuia a construit nume
roase modele zburătoare pe care le-a încercat, 
în anii copilăriei și ai tinereții, pe dealurile 
din jurul satului său natal din Banat. Modelele 
erau mici, cit berzele, dar erau întîile pre
vestitoare ale primăverii aviației.

Și iată că azi, treptele parcurse de Vuia în

anii îndelungați de trudă creatoare, sînt re
produse de tinerii aeromodeliști veniți Ia Si
biu, la finala acestui campionat întrecerile 
cuprind modele fără motor — cunoscutele 
planoare A 2 — modele cu motor de cauciuc 
— propulsoare — și modele cu motor meca- 
uic de 2,5 cmc — malomodele.

în prima categorie a planoarelor A 2 s-au și 
făcut, clasamentele după cele cinci lansări re
gulamentare. Timpul maxim l-a obținut ele
vul Ad. Vardai (Oradea) — 900 secunde —, 
care a cîștigat titlul de campion. El a fost 
urmat de elevul C. Mărcuș (Reghin) și ing. 
A Georgescu (reg'. București).

V. TONCEANU

posibile — 12, performanță 
care îi dorim s-o reedit<vr< 
în concursul de azi. Dacă ei 
făcut pe deplin datoria îr 
privește acumularea punct 
necesare echipei în lupta 
„dublul" cehoslovac Janeci 
Mohaci, nu același lucru pu 
spune despre coechiperul 
Al. Șinca. Acesta n-a evo 
la valoarea sa și a acum 
numai 5 puncte, insufici 
pentru a depăși pe experin 
tații lor adversari. Din celei 
cupluri românești au coresț 
numai AL Dalcu și M. Ale: 
di eseu.. Ei s-au ridicat deasi 
coechipierilor, luptînd de I 
gal Ia egal cu oaspeții.

Dintre alergătorii cehoslo 
o- bună: impresie au lăc.. 
Janecek și J. Mohaci. Ei p 
dă o tehnică de. un înalt n 
și au reușit să se impună în 
primei noastre garnituri, 
concursul care se va desfăi 
azi după-amiază pe același 
dion așteptăm de la repre: 
fanții noștri reabilitarea și 
clasamentul pe echipe. Rezi
te tehnice: individual: 1
Cucu 12 p; 2. R. Janecek ! 
3. J. Mohaci 9 p; 4. B. Ba 
niek 8 p; 5. AI. Datcu 7 p; 
Al. Șinca 
lexandreseu 4 p; 8. Al. 
3 p; 9. R. ‘ ‘
N. Fabian (Cehoslovacia) : 
echipe : 1. Cehoslovacia I 1 
2. România I 17 p; 3. Rom, 
II 10 p; 4. Cehoslovacia II 
5. România III 6 p.

I. DUMITRE!

5 p ; M.

Jurcă 2 p;



Un crainic susținea că 
a lipsit deschiderea festivă 
la fotbal

Știința Timișoara—Steagul 
roșu. 2—1

Constantin a ratat un 11 
metri

Bobiță reporterul pe teren
Duminica, sportivă la te

leviziune

de Neagțr Radulescu

Durrritriu II a marcat un 
gol I

Cînd pui benzină bună, din 
timp, în motoare...

Speriosu (Șt. Timișoara): 
— Nu ne-am speriat, și am 
călcat cu dreptul în A I

— Scuzați-l! S-a crezut la 
Tokio I

— De ce nu afi avut o 
comportare mai bună ?

— Păi dacă nu am avut 
deschidere festivă I

— Să ridicăm nivelul fotba
lului / — Foto&afiați-mă I E un 

eveniment ista: icI

Din însemnările cronicarilor...
- STATISTICA PRIMEI ETAPE

• Două goluri au fost marcate, 
din lovituri libere. • Arbitrii au 
dictat două penaltiuri (pentru Side
rurgistul — transformat și pentru 
Steaua — ratat). Primul gol al 
campionatului a fost înscris în me
ciul Rapid — Știinfa Craiova în 
minutul 50. • Arbitraje bune.

GREUL ABJA ÎNCEPE.

sider că antrenorii trebuie să lucre
ze mai mult cu jucătorii pentru, îm
bunătățirea rezistenței în regim de 
viteză și a vitezei sub toate formele.. 
La acest capitol, Știința Craiova a 
depus „armele" cu mult înaintea ter
minării jocului.

Mi-a plăcut sportivitatea de care au 
dat dovadă jucătorii pe tot parcursul 
partidei".

AR MAI TREBUI CEVA...

GREȘEALA LUI UTU...

La ora cînd. arbitrul arădean Romulus 
Pop a fluierat începutul partidei dintre 
Știința Timișoara și Steagul roșu. Bra
șov, tribunele stadionului 1 Mai din ora
șul bănățean erau cam... goluțe. Faptul 
că vremea se arăta capricioasă, cerul 
fiind acoperit de nori, nu constituia prin
cipalul motiv al reținerii manifestată de 
spectatori. Alta era cauza... Cea mai 
mare parte a amatorilor de fotbal erau 
neîncrezători în posibilitățile echipei ti
mișorene, care se prezenta la startul 
campionatului cu o formație remaniată, 
în care evoluau numeroși debutanți 
(Speriosu. Petrovici, Regep. Grizea). în 
ciuda acestui âapt și a avantajului de 
un gol pe care echipa oaspe l-a avut 
chiar din mln. 18, atunci cînd nimeni nu 
se aștepta, tinerii fotbaliști timișoreni 
au remontat șl au cîștigati partidk pe 
merit*

Ce am dori să edăugăm. la aceste lu
cruri?' în primul rînd, că orientarea an
trenorilor Voroncovschi și Ionescu, pre
cum și încrederea manifestată de ei față 
de „tînăra generație” au fost pe deplin 
justificate. Șl, în al doilea rînd, că suc
cesul de duminică, obținut în fața for
mației steagul roșu, nu trebuie să ducă 
la... înfumunare, pentru că „greul" de 
abia de acum încolo începe... (c. a.).

în 
la

ARE CUVTNTUL BAZIL MARIAN
Observator federal la jocul Rapid— 

Știinfa Craiova, antrenorul Bazil Ma
rian ne-a relatat pe scurt: „Rapida a 
cîștigat pe merit această partidă după 

-*un  început timid. înaintașii și-au creat 
multe ocazii de gol dar au fructificat 
extrem de puține. Nu pot spune ace
lași lucru despre craioveni. Ei au în
cercat poarta de la distantă însă șutu
rile lor au fost destul de anemice. în 
ansamblu echipele au prezentat unele 
lacune în ce privește rezistența. Can-

Se pare că o nouă tradiție își face 
loc la U.T-A.: meciurile bun® reali
zate în Capitală. Spunem aceasta gjn- 
dlndu-ne la cele două valoroase re
zultate de egalitate înregistrate 
campionatul trecut da textiliști
București (1—1 cu- Dinamo și 0—0 
cu Rapid). Aceste „remize" au fost 
confirmate duminică pe „23 August" 
cînd U.T.A. a realizat o victorie me
ritată în fata Stelei.

Cu toate că nu avea prima șansă, 
U.T.A. s-a comportat excelent mar a- 
les din punct de vedere tactic: a 
stat în espectativă pînă cînd a văzut 
„ce poate" formația bucureșteană. Și 
a-poi, împinși. înaihte de tandemul 
Comisar— Fiorul Și beneficiind de „oi- 
chiul" de strateg al lui Țîrlea, textii- 
liștii s-au avîntat In atac unde, prin 
combinații simple dar derutante, au 
scos din dispozitiv masiva (a se citii 
greoaia) apăraTe a Stelei, obținind 
victoria. Dar nu numai apărarea s-a 
comportat slab la Steaua. Duminică 
întreaga formație bucureșteană a ju
cat — cu mici excepții — submei- 
diocru.

Numai cu talent nu se poate cîșt 
tiga un meci. Mai este necesară pre
gătirea tehnică, tactică, și, mai ales, 
dragoste pentru culorile clubului.

• Ufu a crezut că... Mai precis, In 
minutul 69, Ufu a greșit copilărește 
la o minge destul de ușoară pentru uri 
portar de categoria A. In acest minut 
clnd echipa lui conducea cu î—0, Si- 
derurgistul a beneficiat de o lovilu 
ră liberă de pe partea stingă, In a- 
propiere de tușă, cam la 18 metri de 
linia de fund. Așadar, unghiul era cil 
se poate de dificil. Matei a executat 
lovitura cu efect. Ufu era pe fază și 
nici un adversar nu se afla în preaj
ma lui; Avea deci'toate condițiile să 
retină balonul. Dar portarul dina 
movist, la o minge atlt de... dubioasă, 
a crezul că balonul va ieși afară și 
s-a lăsat In jos/? Dar clnd s-a în 
tors să se uite după minge aceasta 
se „odihnea" In plasă. Intrase exact 
la „păianjen" și;.. 1.—11 lată ce În
seamnă ca un portar să nu intervină 
la minge și să creadă că aceasta va 
trece „milimetric" pe lingă poartă

• Radu Matei de la Siderurgistul a 
iost omul de bază al formației: sale în 
meciul cu Dinamo. L-am apreciat pen
tru tehnica sa, pentru loviturile li
bere și cornetele executate. Dar nu 
slntem de acord cu unele acte de 
indisciplină de care lrtcă nu s-a de
barasat. După, ce a comis un fault, 
in loc să lase mingea acolo unde s-a 
comis infracțiunea, a găsit că este mai 
bine să o trimită în afara terenului 
După lungi discuții cu arbitrul a ac 
ceptat să o readucă. Cu această o 
cazie amintim că e necesar ca ar
bitrii să fie cit se poate de exigeați 
față de asemenea acte de indisciplină, 
chiar dacă la prima vedere par mi
nore.

M. T. AL. C,

120744 lei report la categoria I 
a concursului special Pronoexpres de mîine

Știri, rezultate...
ULTIMELE JOCURI ALE ECHIPEI 

SAO CRISTOVAO

In continuarea turneului pe care îl 
întreprinde în țara noastră, echipa bra
ziliană Sao'Cristovao va susține azi la 
Constanța un nou metri; de data aceasta 
cu Farul, 
ziliană a 
jucători :

De remarcat că echipa bra- 
fost întărită cu încă doifost întărită cu încă 
Edson și Waldemar.

DE LA F. R. F.

șe-Forul de specialitate a stabilit ca 
dințele Comisiei centrale de disciplină 
să aibă loc în fiecare vineri, începînd 
de la ora 18, la sediul F.R.F.

MECIURI AMICALE

s-auDuminică, în întreaga țară 
disputat numeroase meciuri amicale. 
Iată cîteva rezultate transmise de co
respondenții noștri : Dinamo Bacău. — 
Fructexport Focșani 4—2 (2—0), Va 
gonul Arad — C.F.R. Arad 4—0 (1-0), 
Minerul Bihor — Crișul (juniori) 2—2 
(1—0), Olimpia Oradea — Steaua ro
șie Sal'onta 1—0 (1—0), A.S-.A. Tg, 
Mureș—Chimica Tîrnăveni 4—0 (4-0).

La Sighișoara s-a disputat jocui 
Faianța Sighișoara — Textila Sf. 
Gheorghe 3—1 (1—0), restanță din 
„Cupa de vară".

seria Vest, ediția 1965-1966
ETAPA I, 22 AUGUST

Muscelul cîmpulung — Met. Hunedoara 
Minerul Deva — Metalul T. Severin 
Panduri! Tg. Jiu — C.F.R. Timișoara 
C.F.R. Caransebeș — Minerul Anina 
Progresul strehaia — Minerul Cîmpulung 
Trac. Corabia — Electroputere Craiova 
Electromotor Timiș. — Victoria Călan

C.F.R; Caransebeș — Muscelul Cîmpulung 
C.F.R. Timișoara — Minerul Anina 
Electroputere Cr. — Electromotor Timiș. 
Progr. Strehaia — Tractorul Corabia.

ETAPA A VIII-A, 10 OCTOMBRIE

ETAPA A II-A, 29 AUGUST

Minerul Anina — Tractorul Corabia
C.F.R. Timiș. — Muscelul Cîmpulung 
Electroputere craiova — Prog. Strehaia 
Metalul — - — ■
Victoria 
Minerul 
Metalul

Victoria Călan — Progresul Strehaia 
C.F.R. Timișoara — Electroputere Craiova 
Muscelul cîmpulung — Electromotor Tim 
Metalul T. Severin — Min. Cîmpulung 
C.F.R. Caransebeș — Tract. Corabia 
Minerul Anina — Metalul Hunedoara 
Pandurii Tg Jiu — ' ~— Minerul Deva

ETAPA

Huned. — Electromotor Timiș. 
Călian — C.F.R. Caransebeș. 
Cîmpulung — Minerul Deva 
T. Severin — Pandurii Tg. Jiu

A III-A, 5 SEPTEMBRIE

Victoria
Minerul__ . _ _______ _______ .____
C.F.R. caransebeș — Metalul T. Severin 
Tractorul Corabia — C.F.R. Timișoara 
Muscelul Cîmpulung — Progr. strehaia 
Pandurii Tg; Jiu — Minerul Anina 
Electromotor Timiș. — Mln. Cîmpulung

Călan — Electroputere Craiova 
Deva — Metalul Hunedoara

ETAPA A IV-A, 12 SEPTEMBRIE

C.F.R. Timiș. — Electromotor Timiș*  
Electroputere Cr. — Met. T. Severin 
Muscelul Cîmpulung — Min. Cîmpulung 
Metalul Huned. — C.F.R. Caransebeș 
Minerul Anina — Minerul Deva 
Tractorul Corabia — Victoria Călan 
Progr. Strehaia — Pandurii Tg. Jiu

ETAPA A V-A, 19 SEPTEMBRIE

C.F.R. Caransebeș — Pandurii Tg. Jiu. 
Minerul Cîmpulung — Electroputere Cr. 
Metalul Huned. — Victoria Călan 
Minerul Anina — Electromotor Timiș. 
Metalul T. Severin — Tractorul Corabia 
C.F.R. Timișoara — Progresul strehaia 
Minerul Deva — Muscelul cîmpulung.

ETAPA A VI-A, 26 SEPTEMBRIE

Tractorul Corabia — Metalul Hunedoara 
Electromotor Timiș. — C.F.R. Caransebeș 
Pandurii Tg. Jiu — Electroputere craiova 
Victoria Călan — Minerul. Cîmpulung. 
Progresul Strehaia — Minerul Deva. 
Muscelul Cîmpulung — Minerul Anina 
Metalul T. Severin — C.F.R. Timișoara

ETAPA'. A Vn-A, 3 OCTOMBRIE

ETAPA A IX-A, 24 OCTOMBRIE

Minerul Deva —
Progr. Strehaia —
Tractorul Corabia
Victoria Călan — .
Minerul Cîmpulung ...... .................v____
Electromotor Timiș — Metalul T. Severin 
Electroputere Cr. — Muscelul cîmpulung

C.F.R. Caransebeș
Metalul Hunedoara 

— Pandurii Tg. Jiu 
Minerul Anina

C.F.R. Timișoara

ETAPA A X-A. 31 OCTOMBRIE

Metalul T. Severin — Progr. Strehaia 
C.F.R. Caransebeș — C.F.R. Timisoara 
Muscelul Cîmpulung — Victoria Călan 
Metalul Hunedoara — Pandurii. Tg Jiu 
Electromotor Timiș. — Tractorul Corabia 
Minerul 
Minerul

Deva — Electroputere Craiova 
Anina — Minerul Cîmpulung

ETAPA A. XI-A, 14 NOIEMBRIE

— Muscelul Cîmpulung
— Metalul Hunedoara

Trac-oral corabia
Electroputere Cr. _______  __________
Minerul Cîmpulung — C.F.R. Caransebeș 
Metalul T. Severin — Minerul Anina 
C.F.R Timișoara — Minerul Deva 
Pandurii Tg. Jiu — Victoria Călan 
Progr. Strehaia — Electromotor Timiș.

ETAPA A XII-A, 28 NOIEMBRIE

Victoria Călan — C.E.R. Timișoara 
Muscelul Cîmpulung — MetaJul T. Sev. 
Tractorul corabia — Minerul Deva 
Electromotor Timiș. — Pandurii Tg. Jiu 
Metalul Hunedoara. — Min. Cîmpulung 
C.F.R. Caransebeș — Progr. strehaia.
Minerul Anina — Electroputere Craiova

ETAPA A HUt-A, 5 DECEMBRIE

Astăzi este ultima zi în care vă 
mai puteți depune buletinele pen
tru concursul special PRONOEXPRES 
de mîine 18 august.

Se atribuie 10 autoturisme după 
cum urmează :

1 „FIAT 1100 F“, 1 „FIAT 850", 2 
„FIAT 600", 5 „TRABANT-COMBI" 
și 1 „TRABANT 601".

Se. mai distribuie : motociclete,, te- 
levizuare, frigidere, magnetofoane, 
mașini de cusut electrice, aparate de 
radio cu pick-up, covoare, mașini de 
spălat, aparate de radio cu tranzistor! 
și alte numeroase premii în obiecte 
și bani.

Menționăm că în situația neînregis- 
trărîi a 10 variante cîștigătoare lb 
categoria I, autoturismele rămase vor 
fi, atribuite variantelor, de categoria 
a II-a și chiar a III-a. Deci, cu numai 
5 numere cîștigătoare se poate obți
ne un autoturism.

a Programul concursului Prono- 
soort. de duminică 22 august 1965 este 
alcătuit in întregime de meciuri din 
camDionatul țării noastre A. și B. :

SIDERURGISTULPETROLUL
GALAȚI.

METALUL TIRGO.VIȘTE — 
GREȘUL BUCUREȘTI.

CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ
METALUL BUCUREȘTI.

JIUL PETRILA — C.S.M. SIBIU
GAZ' METAN- MEDIAȘ- — MINE

RUL LUPENL
CLUJEANA CLUJ — INDUSTRIA. 

SIRMEI C. TURZIIi

PRO-

Minerul Cîmpulung — Pandurii Tg. Jiu 
STetalul Hunedoara — Metalul T. Severin 
Minerul Deva — Victoria Călan

Electroputere- Cr. — C.F.R. Caransebeș 
Progresul: Stnehaiai — Minerul Anima 
Pandurii Tg; Jiu — Muscelul Cîmpulung 
C.F.R. Timișoara — Metalul Hunedoara 
Metalul T. Severin — Victoria Călan 
Minerul Deva- — Electromotor Timișoara 
Minerul Cîmpulung — Tractorul Corabia

• Tragerea1 specială a concursului. 
Pronoexpres de mîine va avea loc la 
Eforie Sud.

FARUL — RAPID
GRISUL — STEAUA
DINAMO BUCUREȘTI — STIINTA 

TIMIȘOARA.
ȘTIINȚA CRAIOVA -

CLUJ.
U.T.A. — C.S.M.S. IAȘI
STEAGUL ROȘU — DINAMO PI

TEȘTI.

STIINTA

1..
’ '--'S.Sți- „

- ■ ■
H '> -WTÎKu ■

îfefe ■

b ■'

.
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FOLOSIND LA PLAJĂ ULEIUL „BRONZOL" VĂ ASIGURAȚI 
BRONZAREA UNIFORMĂ A PIELII

PRONO-
DIN 11 AUGUST- 1965,

PREMIILE CONCURSULUI 
EXPRES NR. 32

a
10

a

II-a 1 variantă a 
variante a. 6.633 lei; 
ni-a 51 variante a

Categoria 
31.633 Iei și

Categoria 
1.540 lei.

Categoria . 
lei ,-

Categoria
Iei;.

Categoria
27 lei.

Report categoria I 120.744 Iei.
Ptemiul de 25.000' lei 

variante de categoria a 
tras la sorti miercuri 18

a IV-a 336 variante a 300

a V-a 911 variante a 110

a Vl-a 5.128 variante a

1 1
$ kJ®

Rubrică redactată de 
sport.

revenit unei 
nLa va fi 
august 1965.

I
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Netă confirmare a supremației noastre în caiac-canoe
(Ui mare din pag. 1)

cut cu 5 zecimi de secundă toț un echi
paj românesc, Vernescu—Sciotnic) ca 
ți la cursa „patru“-rilor pe aceeași 
distantă, în care tot atacul de pe ulti
ma parte a traseului a decis medalia 
de aur, care „surîdea" pe prima parte 
a întrecerii celei de-a doua echipe a 
României condusă de Vernescu.

In ceea ce-1 privește pe Aurel Ver
nescu, el ți-a confirmat ți de data a 
ceasta clasa înaltă, dovedindu-se cel 
mai bun din Europa pe distanța de 
viteză pură, cea de 500 m. Vernescu 
a cîștigat proba de simplu și a adus 
un aport decisiv în ștafetă, cucerind 
astfel două medalii de aur, la care se 
adaugă alte două medalii de argint, 
obținute la dublu și patru.

Cu acest „trio" de ași ai padelei, 
caiacul nostru poate aborda azi fără 
teamă orice competiție internațională 
de mare amploare, pentru probele de 
viteză.

Un alt lucru pe care-1 subliniem cu 
satisfacție este acela că în afara ce
lor trei amintiți mai sus, putem con
ta și pe aportul altor caiaciști de 
certă valoare mondială. Ne gîndim în 
primul rînd la partenerul de dublu, 
patru și ștafetă al lui Vernescu, A- 
tanasie Sciotnic, al cărui bilanț per
sonal după aceste europene este, de 
asemenea, demn de invidiat de orice 
caiacist de pe continent: o medalie de 
aur și două de argint. Alături de el a- 
mintim pe Andrei Conțolenco și Nico- 
lae Tcrente, componenți ai patrului 
campion european. Deci, dispunem de o 
„garnitură" valoroasă, capabilă să „a- 
copere" toate probele de caiac ale unei 
mari competiții.

Păreri ale unor oaspeți străini

Echipajele de caiac dublu 1000 m pe podium. Pe locul I, Nicoară și Ivanov, 
in dreapta lor, echipajul Vernescu — Sciotnic (clasat al doilea) iar In 
stingă maghiarii Szolossi — Fabian care au primit medalii de bronz

Cu prilejul campionatelor europene 
de la Snagov am întîlnit doi observa
tori. Unul din Japonia, țara care a or
ganizat ultima ediție a J.O. și celălalt 
din Mexic, țara care va găzdui viitoa
rele Jocuri Olimpice. Este vorba de 
antrenorul principal al lotului japonez 
Yoshiteru Sbiratori și de președintele 
federației de canoe din Mexic, Paul

CANOISTII SI-AU FĂCUT Șl El
’ DATORIA

La canoe, programul campionatului 
european este mai redus : numai patru 
probe. Bilanțul nostru la acest tip de 
ambarcațiune este, de asemenea, bun 
pentru că am cucerit o medalie de 
aur prin Andrei Igorov, o altă de ar 
gint prin Igor Lipalit (în probele de

CLASAMENTELE PE ȚĂRX
LA JUNIORI:

1. ROMÂNIA 60 p.; 2. U.R.S.S.
53 p.; 3. Ungaria 46 p; 4. R. D. 
Germană 37 p.; 5. Polonia 32 p.; 
6. Cehoslovacia 27 p.; 7 Iugo
slavia 19 p.; 8. Suedia 8 p.; 9. Ita
lia 7 p.

MEDALII
Aur Argint Bronz

ROMÂNIA 
U.R.S.S. 
Unqaria 
R.D.G.

1.
2.
3.
4.
5. Cehoslovacia

ț 6. Polonia
| 7. Suedia 

2
2
2
1
1

2
3
1
1

4
1

1

1
1

pe podium, deși unul dintre ele (Ia- 
covici, Sidorov) era campion mondial 
și european, de la Jajce. Este intere
sant de remarcat, în legătură, cu ca- 
noea, că aici asistăm pe plan european, 
la o oarecare apropiere a valorilor, în 
sensul că cele patru titluri au fost îm
părțite între trei țări : România, 
U.R.S.S., R.F. Germană, cu un ușor a- 
vantaj pentru canoiștii sovietici, care 
au avut un om de bază în campionul 
olimpic Himici, prezent atît în cuplul 
învingător la fond cit și în cel cîști- 
gător la viteză.

STĂM MAI SLAB LA 
CAIAC-FOND

Parcurgerea listei de rezultate a a- 
cestor campionate europene ne arată 
că — în general — noi am dominat 
probele pe distanța de 500 și 1000 de 
metri, dar că — la cele de fond — nu 
prea am fost prezenți în lupta pentru 
supremație. Este adevărat, față de 
.Jajce, unde n-am cîștigat nici un titlu 
la fond, am făcut la Snagov un pas 
înainte : cîștigarea unei medalii de 
aur la canoe simplu, alte două me
dalii Ia canoe dublu. Sîntem însă „des- 
coperiți11 * în probele de caiac pe lungă 
distanță, unde — efectiv — n-am con
tat în întrecerea pentru primele locuri 
Pentru edificare, iată cele mai bune 
locuri ocupate de noi în probele de 
caiac fond: 6 la dublu, 7 la simplu, 
6 la patru.

Stock, veniți la aceste întreceri în ca
litate de observatori.

Antrenorul japonez ne-a spus că 
„lacul Snagov oferă condiții excelente 
de concurs și că el este din toate punc
tele de vedere superior lacului Sagami". 
L-am întrebat de ce. Oaspetele nostru 
n-a ezitat o clipă și a început să ne 
enumere motivele :

1. Apă fără valuri. 2. Un cadru natu
ral foarte adecvat. 3. Pista mai bine a- 
menajată decît în Japonia, la Sagami.

L-am întrebat apoi ce impresie i-au 
lăsat sportivii români pe care i-a văzut 
la lucru Ia Snagov. Răspunsul a venit 
prompt: „De fapt, noi am venit aici să 
învățăm. „Profesorii” noștri români 
ne-au satisfăcut pe deplin. Plecăm a- 
casă cu o serie de cunoștințe noi, cu 
metode noi de antrenament pe care a- 
mabilele noastre gazde le-au expus cu 
multă răbdare și plăcere".

Pe celălalt oaspe l-am întîlnit cu un 
aparat de filmat. Dl. Paul Stock din 
Mexic a venit să acumuleze experiență 
pentru viitoarea ediție a J.O. din 1968 
po care o va găzdui țara sa. „Am fo
losit mai mult de 12 filme. De fapt, 
scopul venirii mele la aceste campio
nate a constat în a învăța și în a pune 
în practică în Mexic cele văzute aici.

simplu) precum și locul doi (Ismail 
ciuc — Sidorov) și trei (Calinov, Co- 
valiov) la dublu fond. Cil tot succesul 
de ansamblu, trebuie să arătăm că 
desfășurarea concursului de canoe nc-a 
produs și unele decepții. Ne referim la 
proba de simplu 1000 metri unde aș
teptam cel puțin calificarea în finală 
(dacă nu mai mult!) de la vice-cam- 
pionul olimpic al probei, reprezentan
tul nostru Andrei Igorov, precum și 
la proba de dublu pe 1000 metri unde 
echipajele noastre n-au reușit să urce

Pot spune că organizarea tehnică a fost 
la înălțime".

— Credeți că la Ciudad de Mexico 
veți avea dificultăți în ce privește or
ganizarea ?

— „Intr-o oarecare măsură, da. Noi 
nu avem un lac atît de faimos ca Sna- 
govul. Abia va trebui să-l amenajăm

SPARTAK MOSCOVA A CUCERIT 
„CUPA U.R.S.S." LA FOTBAL

MOSCOVA 16 (Agerpres). — Finala 
„Cupei U.R.S.S." la fotbal din anul 
acesta a opus echipele Spartak Mos
cova și Dinamo Minsk. A fost una 
dintre cele mai disputate finale. Pen
tru desemnarea învingătorului a fost 
necesară rejucarea partidei, deoarece 
primul meci s-a încheiat cu un scor 
alb și după prelungiri. Șl cea de a 
doua partidă a necesitat prelungiri. 
Victoria a revenit în cele din urmă 
fotbaliștilor de la Spartak cu scorul 
de 2—1 prin punctele marcate de ex
trema stingă Husainov.

• In meci tur pentru preliminariile 
campionatului mondial de fotbal, la 
Guayaquil, echipele Ecuadorului și 
Chile au terminat la egalitate : 2—2 
(1—11 în clasamentul grupei conduce 
echipa Ecuadorului cu 5 puncte, îna
intea formației Chile cu 3 puncte. 
Returul acestui joc va avea loc du
minică.

ATLETELE AMERICANE AU CIȘTI- 
GAT ÎNTÎLNIREA CU SELECȚIO

NATA R. F. GERMANE ’

La Mtinchen s-a disputat întllnlrea 
internațională feminină de atletism 
dintre echipele selecționate ale S.U.A. 
și R.F. Germane. Atletele americane 
au obținut victoria cu scorul de 62—55

Credem, de aceea, că următorul pas 
înainte pe care trebuie să-l facem în 
această disciplină sportivă este în a- 
ceastă direcție. Și avem convingerea 
că excelenții antrenori ai lotului nos
tru, care lucrează atît de bine pentru 
viteză, vor găsi soluțiile necesare pen
tru a scoate și fondul mai la lumină...

prin săparea unor canale care vor lega 
cîteva brațe ale lacului situat la circa 
10 minute de satul olimpic. Am în
vățat foarte mult aici de la antrenorii 
și sportivii români care la ora actuală 
sînt prima națiune în caiac-canoe din 
Europa și pot spune chiar din lume. 
Pentru sportivii mexicani care au un 
temperament și o constituție fizică ase
mănătoare cu cea a românilor, metodele 
de antrenament folosite de români se 
vor potrivi de minune. Plec cu cele mai 
frumoase impresii din frumoasa dv. țară, 
în care voi reveni oricînd cu plăcere".

în fine iată o altă declarație, care 
nu aparține unui observator ci unui ofi
cial din țara care a găzduit în 1960 
Jocurile Olimpice : italianul ENRICO 
CIIIAPEROTTI, secretar general al 
Federației italiene de sporturi nautice :

„Am văzut la Snagov o organizare 
tehnică superbă, cu o precizie de... 
„Longines". Românii au dominat aceste 
campionate, ca urmare a seriozității cu 
care s-au pregătit. Sincere felicitări 1 
Aveți baze nautice minunate. La noi, 
în Italia, pregătirile nu au continuitate, 
făcîndu-se în salturi. Rezultatul: Italia 
a avut o comportare slabă la aceste 
întreceri. Pentru noi, „europenele" de 
la Snagov au constituit un bun prilej 
de învățăminte. Consider că nu con
tează atît ambarcațiunile bune pe care 
le avem noi, cît oamenii care le conduc. 
Noi avem ambarcațiuni excelente, dar 
ce folos că sportivii sînt slab pregătiți I 
Dv. în schimb, aveți și ambarcațiuni 
bune fabricate în România și sportivi 
excelenți. Un singur exemplu: Aurel 
Vernescu (România) care folosește o 
ambarcațiune românească. Bravo 1

i. o.

puncte. Rezultate mal importante : 
disc — Westerman (R.F.G.) 53,37 m ; 
greutate — Klein (R.F.G.) 16,40 m ; 
suliță — Blair (S.U.A.) 54,34 m ; lun
gime — White (S.U.A.) 6,44 m ; înăl
țime — Montgomery (S.U.A.) 1,67 m ; 
100 m — Tyus (S.U.A.) 11,4 ; 200 m 
— Mc Guire (S.U.A.) 23,1 ; 400 m — 
Smith (S.U.A.) 54,0 ; 80 m g. — Shell 
(R.F.G.) 10.7.

★
DUPĂ 5 RUNDE în turneul in

ternațional de șah de la Gyula 
„Memorialul Lajos Astalos", in cla-

Ultimele știri de peste hotare
sament conduce Kordnoi (URSS) 
cu 5 puncte, urmat de Sliwa (R.P. 
Polonă) cu 3 (1) puncte, Flesch șl 
Kluger (R.P. Ungară) cu cîte 3 
puncte fiecare.

CHRISTINE CARON 
A ÎNTRECUT-O PE CATHY 

FERGUSON

NEW YORK 16 (Agerpres). — în 
ziua a doua a concursului interna
tional de natație de la Toledo, Steva

„Cupa Europei^ Ia atletism
U.R.S-S., IUGOSLAVIA SI NORVEGIA AU ANUNTAT 
ECHIPELE PENTRU ÎNTRECERILE DE LA CONSTANȚA

La sfîrșitul aceste' 
săptămîni în șase orașe 
de pe continent vor a- 
vea loc întrecerile se
mifinalelor primei ediții 
a „Cupei Europei" la 
atletism. După cum se 
știe, la Constanța, pe 
stadionul „1 Mai", se va 
desfășura zona I femi
nină care reunește la 
startul concursului atle
te din echipele Uniuni' 
Sovietice, Republicii Fe
derale Germane, Iugo
slaviei, Norvegiei, Aus
triei și României.

In vederea acestor 
întreceri pe adresa fe
derației noastre de spe
cialitate au și venit prl 
mele înscrieri.

• La Constanța, echi
pa UNIUNII SOVIETI
CE va fi alcătuită din 
următoarele concuren
te: 100 tn: Galina Ml- 
trohina (11,5 sec. In 
1965); 200 m: Vera Pop
kova (23,5); 400 m: Ge- 
nia Marohkina (54,5) ; 
800 m: Tamara Dmitre 
va (2:06,4); 80 mg: Galina Blslrova 
(10,7); 4x100 m : Mitrohina, Popkova, 
Liudmila Samotesova, Tatiana Taiîșe- 
va — rez. Renata Latse; înălțime: 
Taisia Cencik (1,76); lungime: Ta- 
llșeva (6,41); greutate: Galina Zlbi- 
na (17,21); disc: Evghenia Kuznețo- 
va (54,26); suliță: Elena Gorceakova 
(56,01 m).

• Federația de atletism a IUGO
SLAVIEI a comunicat, de asemenea 
echipa. Din formație fac parte nu
meroase atlete care au concurat cu 
sportivele noastre la Jocurile Bal
canice, 100 m: Marijana Lubej (12,0); 
200 m: Jelisaveta Djanici (25,0); 400
m: Ika Maricici (56,9); 800 m: Mirka 
Petrovici (2:12,7); 80 mg: Lubej (11,1); 
4x100 m: Lubej, Djanici, Nada Simici, 
Olga Sikovec; înălțime : Olga Gere 
(1,73); lungime: Lubej (6,02); greuta
te: Katica Sporer (14,36); disc: He
lena Hudobivnik (43,74); suliță: Na- 
tașa Urbancici (51,96).

Aseară, la baschet, echipele Bucureștiului 
și Leningradului și-au împărțit victoriile

Selecționatele de baschet ale Ca
pitalei au luptat aseară cu mult elan 
pentru a șterge impresia proastă lă
sată după primele meciuri cu echi
pele Leningradului și, în mare mă
sură, și-au atins scopul. Fetele, de 
pildă, s-au apărat cu strășnicie, au 
atacat mai organizat și, ca urmare, 
au învins cu 42—37 (17—21). Echipa 
masculină a fost și ea la „un pas*  
de a obține victoria, dar unele „că
deri" pe parcursul desfășurării parti

Krause (SUA), în vîrstă de 15 ani. 
a stabilit un nou record mondial în 
proba de 1 500 m liber cu timpul 
de 16:58,6. El a corectat cu o zecime 
de secundă recordul oficial deținut 
de colegul său Roy Saarl. Proba de 
100 m liber a revenit lui Donald Roth 
(SUA) în 53.8. în proba feminină de 
200 m Ilutu-e, Kendis Moore a corec
tat recordul mondial, fiind ciono- 
metrată în 2:26,3 (v.r. 2:26,4 Sharon 
Stoudey). cu mare interes a fost aș
teptată proba feminină de 100 m 
spate. Comportîndu-se excelent, îno- 

tătoarea franceză Christine Caron a 
realizat timpul de 1:08,1, învingînd-o 
pe campioana olimpică Cathy Fer
guson (SUA). Rezultatul înregistrat 
de Caron este cel mai bun din lume 
în actualul sezon

• La Budapesta echipa de natație 
a R.P. Ungare a terminat învingă
toare cu scorul de 127—96 puncte asu
pra echipei Glandei.

★
CU PRILEJUL unul concurg In

ternațional de atletism desfășu
rat la Baden Baden (RFG), sprin

IOANA PETRESCU

• Echipa NORVEGIEI va fi alcă
tuită din următoarele atlete: 100 m: 
Berit Berthelsen (12,1); 200 m: Sisse) 
Kjellas (25,0); 400 m: Tave Bakkejord 
(57,2); 800 m: Ellen Harbitz (2:12,7); 
80 mg: Kjellas (11,3); 4x100 m: Bert
helsen, Bakkejord, Oddrum Hokland, 
Kjellas; înălțime: Hokland (1,63); lun
gime: Berthelsen (6,39); greutate: As- 
trid Sjultangen (12,80); disc: Lillian 
Jensen (40,70),- suliță : Hokland (47,86);

Lotul nostru s-a pregătit cu toată 
seriozitatea în vederea acestei im
portante competiții. Pentru definiti
varea echipei, atletele noastre vor 
mai participa astăzi la un nou con
curs, programat la Poiana Brașov.

Simbătă și duminică, atleții din se
lecționata României vor evolua și ei 
în cadrul „Cupei Europei" la zona 
de la Zagreb.

In acgleași zile, dar la Poznan, ju
niorii șl junioarele noastre vor par
ticipa la meciul triunghiular, tradițio
nal, cu juniorii polonezi și iugoslavi.

dei au făcut-o să piardă avantajul 
luat la un moment dat. Intr-un fini* 1 
dramatic, au învins baschetbaliștH 
leningrădeni printr-un coș înscris de 
Leonov în ultima secundă de joc... 
Scor: 73—72 (33—36, 64—64) în fa
voarea oaspeților care s-au dovedit 
parteneri excelenți în aceste meciuri 
de verificare ale jucătorilor români.

Echipele Leningradului evoluează 
azi și mîine la Galați.

terul francez Roger Bambuck a 
egalat recordul țării sale în proba 
de 100 m plat realizînd timpul da 
10,2.

A. METREVEU A CÎȘTIGAT 
FINALA TURNEULUI DE TENIS 

DE LA MOSCOVA

• Au luat sfîrșlt campionatele in
ternaționale de tenis ale orașului 
Moscova. în finala probei de simplu 
masculin, Metreveli (URSS) l-a în
vins cu 2—G, 6—3, 6—0, 11—9 pe Leju« 
(URSS). Proba feminină a fost cîști- 
gată de australianca Margaret Smith, 
învingătoare cu 6—2. 6—4 în partida 
cu Bașkeeva (URSS).

• în campionatele internaționale de 
La Mtinchen, Ingo Buding (RFG) l-a 
învins cu 8—6, 3—0, 2—6, 6—0 pe iu
goslavul Jovanovici. în finală, Buding 
se va întîlni cu Ktihnke (RFG). Les
ley Turner (Australia) a dispus cu 
6—4 7—5 de Frangoise Durr (Franța) 
în prima semifinală a probei de sim
plu feminin.

• Finala probei masculine a cam
pionatelor de la Kitzbuehel (Austria) 
va aduce în teren pe Hewitt (Aus
tralia) și Bungert (R.F.G.). Primul 
l-a . eliminat cu 6—4, 6—2, 6—3 pe 
Newcombe (Australia) iar cel de al 
doilea a cîștigat la Stuck (RFG) cu 
8—10, 6—4. 6—2, 6—3.
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