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Un Frumos succes} famplonatnl mondial

Cornel Turturea și Nicolae Martinescu 
campioni balcanici la lupte clasice

de șan pentru juniori

Bogată activitate sportivă in regiunea Argeș
Pentru a cinsti măreața aniver

sare a Eliberării, consiliile UCFS 
din regiunea Argeș au organizat 
numeroase competiții sportive do
tate cu „Cupa 23 August". Ast
fel, în înlreccrile de atletism, vo 
lei, tir, fotbal și popice organi
zate în raioane au fost antrenați 
aproape 7 000 de tineri și ti
nere. Cea mai largă participare s-a 
înregistrat în raioanele 
Rr Vtlcen, Cîmpulung și 
șui Pitești.

Tot în cinstea zilei de 
gust vor fi organizate

Slatina, 
în ora-

23
20

Alb 
noi

întreceri de tenis de masă
la Tg. Mureș

Asociația sportiva Constructorul 
din Tg. Mureș a organizat, de 
curînd, un interesant concurs de 
tenis de masă cu participarea a 
32 de sportivi printre care și 
maestrul sportului A. Reti de la 
G.S.M. Cluj*. întrecerile desfășu
rate la două mese au fost urmări
te cu un vin interes de numeroși 
spectatori, lată și clasamentul 
primelor locuri: 1. A. Roti (G.S.M. 
Cj); 2. P. Peter (Constr. Tg. M); 
3. A. Antalfi (Constr. Tg. M)

Un concurs asemănător a avui 
loc și în cadrul asociației spor
tive Dinamo, l’e primul loc s a 
clasat sportivul Andrei Fiica.

loan Pău-ș, coresp. regional

centre de inițiere, vor fi reamena- 
jate 30 de terenuri și baze spor
tive simple, vor fi initiate acțiuni 
turistice de mase.

Pentru oamenii muncii veniți 
la odihnă, în stațiunile balneo
climaterice ale regiunii este in 
curs de desfășurare o competiție 
de șah, tenis de masă și volei.

Al. Momete și I. Udrescu, 
corespondenți

Concursuri de amploare 
Ia Dej

In aceste zile, tn localitatea Dej 
din regiunea Cluj au loc însufle
țite întreceri sportive tn cinstea 
zilei de 23 August. Astfel la fot
bal participă 5 echipe (Progresul 
11 Iunie, Electrica, Constructorii, 
Sănătatea șl I.R.T.A.), la șah — 
6 echipe (O.G.L., I.R.T.A.,
U.R.C.C., Electrica, Olimpia și Să
nătatea), la popice — 4 echipe, 
la handbal — 4 etc.

Gh. Benga, corespondent

E cili [Hi R. P. Romînc pc locul II în clasamentul 
general pc națiuni

N. MARTINESCUC. TURTUREA

Competiții dotate cu „Cupa [liberării" la Brașov
Intre 18—21 august se vor 

desfășura la Brașov, Sf. Gheor- 
ghe și în comuna Hălchiu, între
cerile din cadrul celei de a 5-a 
ediții « „Cupei Eliberării" orga
nizată de comisia regională de 
handbal. La competiție participă 
12 echipe (băieți și fete).

O întrecere asemănătoare a 
ganîzat la Brașov și comisia 
gională de baschet. In urma
«uitatelor obținute, clasamcntel» 
arată astfel: Fete: 1. Selecționata 
profesoarelor din tabăra M. I.t 
2. Selecționata elevilor din tabăra 
M.I.; 3. G.S.S. Luceafărul; 4. 
Voința. Băieți: 1. Steagul roșu ; 
2 Selecționata profesorilor din 
tabăra M.I.; 3. Tractorul; 4.

Selecționata elevilor din tabăra 
M.I.

C. Gruia și P. Dumitrescu, 
corespondenți

ISTANBUL 16 (prin telefon). 
Un public numeros a asistat la 
întrecerile Balcaniadei de lupte 
clasice desfășurate miercuri și 
joi pe stadionul „Mithat Pașa" 
din localitate. La această com
petiție au luat parte peste 20 de 
medaliat! ai Jocurilor Olimpice și 
ai campionatelor mondiale. In a- 
ccastă companie valoroasă tinerii 
noștri sportivi au avut o compor
tare remarcabilă cucerind 2 me
dalii de aur, 2 de argint și 2 de 
bronz și ocupînd locul II în cla
samentul general pe na|iuni, după 
puternica echipă a gazdelor.

lată clasamentul pe categorii : 
cat. 52 kg: 1. fl. TURTUREA 
(R.P.R.), 2. Karakus (T), 3. Ma- 
rinko (I); cat. 57 kg: 1. Beser-

gii (T), 2. ALIONESCU (R.P.R.), 
3. Dorali (1); cat. 63 kg: 1. 
Lazarou (G), 2. S. POPESCU 
(R.P.R.), 3. Kolmanici (I) ; cat. 
70 kg: 1. Marti novici (I), 2. 
Gungor (T), 3. Ivanov (B), 4. 
Cil. DUMITRU (R.P.R.); cot. 
78 kg: 1. Selekman (T), 2. Gla- 
skovici (I), 3. Krumov (B), 4. 
I. POPESCU (R.P.R.) ; cot. 87 
kg: 1. Nijdek (T), 2. Bimbslov- 
(B), 3. I. ȚĂRANU (R.P.R.) ; 
cat. 97 kg: 1. Ilmaz (T), 2. 
Radcv (B), 3. BOLLA (R.P.R.) ; 
cat. grea: 1. N. MARTINESCU 
(R.P.R.), 2. Bekir (T), 3. Fran 
ghiavakis (G).

In urma acestor rezultate cla
samentul general

(Continuare in

Azi și mîine, pe stadionul Dinamo

pe națiuni sc

pag. a 8-a)

Florin Gheorghiu— 
la a treia victorie 

consecutivă
In runda a doua a campio

natului mondial de șah pentrul 
juniori de 
(Iugoslavia) 
rii noastre 
GHIU l-a 
Litsberger.
Lee (Anglia) a cîștigat la Ama
do (Argentina). Cristianson (Is
landa) a remizat cu Beling 
(R.D.G.). Iată rezultatele în
registrate în celelalte grupe 1 
GRUPA A II-A: Alvarez (Cuba)
— Skol (Olanda) 1—0. Parti
dele Zaharov (URSS) — Covaci 
(RPU) și Mogens (Danemarca)
— Tan (Singapore) au fost în
trerupte. GRUPA A III-A: Boj- 
kovici (Iugoslavia) — Burston 
(Canada) 1—0, Adamski (R.P. 
Polonă) — Gat (Izrael) 1—0. 
Partida Ivanov (RPB) — Fuller 
(Australia) a fost întreruptă. 
GRUPA A IV-A: Zweig (Nor
vegia) — Mușii (Iugoslavia) 
1—0; Jenata (R.S. Cehoslovacă)
— Cordovila (Portugalia) 1—O.
Ostermeyer (RFG) — Glaser 
(Elveția) 1—0. GRUPA A V-As 
Kurajica (Iugoslavia) — Cun
ningham (SUA) 1—0; Frid (AL 
S.) — Dietrich (Luxemburg) 
1—0; Vesterinen (Finlanda) —. 
Holacek (Austria) remiză. Re
zultatele înregistrate în parti
dele întrerupte din prima run
dă: Covaci — Skol 1—0; Iva
nov — Gat remiză, Mușii -* 
Ostermeyer 1—0. I

(Continuare tn pag. a 3-a) j

la Vrnjcka Banje 
reprezentantul ță- 
FLORIN GHEOR- 

învins pe suedezul 
în aceeași grupă

or- 
re- 
re

Acțiuni de popularizare a sportului la Gheorghieni
La Gheorghieni se află în pre

zent aproape 150 de elevi parti- 
eipanți la tabăra de handbal or 
ganizată de Ministerul învătămîn- 
tului. Cu acest prilej, echipele 
taberei susțin numeroase acțiuni 
de popularizare a handbalului în 
orașul și raionul Gheorghieni.

Astfel, echipa de fete a jucat 
în compania formației feminine 
a colectiviștilor din corn. Ditrău 
(cîștigătoarea „Cupei Agricultu
rii" — ediția 1962), cea de bă-

ieți a evoluat avîncl drept adver
sară, formația școlii sportive 
elevi din Gheorghieni. Jocuri 
monstrative au avut loc și 
stațiunea Lacul Roșu.

In sfîrșit, trebuie să mai amin
tim și de concursul „Cine știe, 
cîștigă“. Una din teme: „Istoria 
sportului în R.P. Romînă“. Con
cursul s-a bucurat de mult interes 
din partea tineretului din locali-'

do 
de
ls

Sărbătoarea tinereții*

Finalele Spartachiadei pe Capitală
— Am repetiție generală cu 

ansamblul de gimnastică pentru 
finalele Spartachiadei.

— Eu am meci de handbal, la 
ora IR. Am intrat „ ,

— Dacă-i batem pe Progresul
— spunea un tînăr de la Unirea
— ne calificăm în semifinale la 
baschet.

Asemenea discuții puteau fi au
zite j*oi după-amiază în tramvaiul 
26 și pe stadionul Dinamo. Ter
mometrul arăta din nou 36 de 
grade. Caniculă. Cu toate acestea, 
parcă sfidînd căldura toridă, mii 
de tineri și tinere îmbrăcați în 
maiouri de culoare roșie, galbenă, 
albastră și albă intrau veseli pe 
porțile larg deschise ale stadio
nului din șoseaua Ștefan cel Mare. 
Răsunau, din cînd în cînd, acor
durile unei fanfare. Din megafoa- 
ncle răspîndite pe întregul sta
dion, vocea instructorului care

tn „sferturi*.

L. Korda, corespondent

INVITAT! E...
— Alo, Victor ?
— Da...
— Ce faci astă-seară ?
— Studie:.
— Ce studiezi ?
— Programul turului 

fotbal.
de

— Asta-i tot ce poate spu
ne un fost înotător ?

— Ctnd s-o merge 56 pa 
sută, tin.

— Și piuă atunci ?
— Să crească!
— Ascultă, Victore. Noi,

Zoe Reznicenco și Nicolae Tat

— Hal, fi serios.
— Stat foarte serios.
— Lasă asta... Rapid — 

Steaua e pe 8.
— Am văzut. Cam devre

me. In sftrșlt... Ia spune, 
ce vrei ?

— Vino la bazin astă-seară.
— Nu vin. Se merge slab.

spectatorii, am cam părăsit 
natatia. Nu uita că tn apă 
stnt mai ales copil. Eu pentru 
copii mă duc.

— Al tmbătrinit.
— Rine, bine... Copilului ti 

trebuie lume multă, agitație, 
aplauze. Aplauzele sorb se
cundele. Simbăta trecută, la 
juniori, era prea multă li

niște. Se auzea vocea lui Mi
trofan cind înota Zoe.

— Apropo... Ce-i cu Zoe?
— 1.22,3 pe sută, 2.58,8 

pe „două“. Cincisprezece ani. 
Harnică fată. N-a lipsit o zi 
de la bazin anul ăsta. Șl 
stă tn Chibrit. Cred că-șl 
bate recordul pe 200 astă 
seară.

— Cum e Mitrofan ca an
trenor ?

— Spune că se muncește 
puțin. Regretă că și el, la 
vremea lui... Nu știa că 
poate mai mult. Povestește 
că acum doi ani, tn Japonia, 
cînd le-a arătat cu ce a scos 
2.40, s au crucit japonezii. 
„Ești un fenomen, domnu
le

— Unde-i muncă, nu-l 
tocmeală. Ctnd tnoată Zoe ?

— Astă-seară, la 7*/2.
— Vin șl eu. Și ce mal 

vedem ?
— Cum ce mai vedem? Con

curs international.
— De la ai noștri...
— Ți-l arăt pe Tat, dege

țelul.
— Asta cine mai e ?

ION CHIRILĂ

(Continuare în pag. a 2-a)

comanda repetiția generală a ma
relui ansamblu de gimnastică, se 
auzea clar: „începem exercițiile 
o dată cu muzica. Fiți atenfi !...

Muzica a tăcut o clipă- Suficient 
pentru a auzi cum „galeriile" pre
zente în jurul terenurilor dc hand
bal, baschet și fotbal își încura
jau puternic echipele favorite. La 
handbal și baschet echipele își 
disputau sferturile dc finală, iar 
la fotbal sc terminase semifinala 
dintre Avîntul și Metalul. Scorul, 
pe teren, a fost 1—1. Cine se ca
lifică deci în etapa superioară ? 
Arbitrii au strîns buletinele de 
identitate ale jucătorilor și au 
constatat că formația Avîntul este 
mai tînără decît Metalul cu... un 
an 1 Avîntul va întîlni, așadar, în 
finala Spartachiadei pe Capitală, 
echipa Olimpia, care joi eli
minase Progresul cu 2—1.

Cu excepția formațiilor Metalul 
și Rapid (fete)> Rapid, Gloria 
(băieți), celelalte echipe prezente 
în întrecerile de handbal au do
vedit un sensibil echilibru de va
loare. Turneul de handbal a fost, 
fără discuție, pasionant. De multe 
ori, văzînd măiestria cu care liand- 
baliștii și handbalistele își dispu
tau balonul, nici nu-ți venea 
să crezi că asiști la întreceri în 
cadrul unei competiții sportive 
de mase. Am notat cîteva re

Aspect de la una dintre întîlnirile de handbal disputate joi pe 
stadionul Dinamo )

disputa — tot pe stadionul Dî-I 
naino — semifinalele și finalele j 
la atletism, volei, baschet, hand
bal, fotbal, gimnastică, ciclism, , 
tir și trîntă. în perspectivă, în-l 
treceri foarte disputate.

R. CLI

-...-........   -l

zultate: Rapid — Olimpia (m) 
17—8; Metalul — Avîntul (m) 
22—19; Metalul — Rapid (f) 
8—2;

Azi, după deschiderea festivă 
care va avea loc la ora 17,15 
precum și mîine dimineață, se vor

Echipele de fotbal din categoria A se pregătesc asiduu i
pentru noul campionat

A mai rămas puțin timp pînă la începerea campionatului 
de fotbal. Echipele noastre, de toate categoriile, și-au reluat 
pregătirile la puține zile, după încheierea sezonului 1962— 
1963. Dornice să se prezinte la un grad de instruire mai ridi
cat ca în trecut, ele s-au străduit de la primele antrenamente 
să se pună cî{ mai repede „pe picioare".

Iată mai jos cîteva însemnări de la antrenamentele unor 
formații fruntașe ale fotbalului nostru.

URMĂRIND UN ANTRE
NAMENT AL STIINTEI 

TIMIȘOARA

Nori negri, amenințători, plu
teau peste Timișoara, marți 
după-amiază, cînd ne îndrep
tam spre stadionul „23 August". 
Aveam întîlnire cu fotbaliștii 
de la Știința. Punctuali, ei au 
răspuns cu toții „prezent" la a- 
pelul lui Râul Mazăre, unul 
din antrenorii echipei.

Mai întîi, o scurtă discuție 
despre meciul disputat dumini
că cu Știința București în ca
drul „Cupei U.A.S.R." și o in
formare despre cuprinsul an
trenamentului ce tocmai urma 
să înceapă. Și lată-i pe cei 19 
jucători, fiecare cu mingea lui, 
îndreptindu-se spre teren.

întreg lotul, sub conducerea 
antrenorilor Nicolae Reuter și 
Râul Mazăre, începe antrena
mentul cu exerciții de pregă
tire fizică generală și specială,

apoi pregătire tehnico-tactică și 
îl încheie cu un joc școală. 
Fiecare exercițiu, în special 
cele tehnico-tactice, au fost în
delung repetate și discutate cu 
toți fotbaliștii, scopul fiind în
sușirea de către aceștia a sar
cinilor noi care le revin în 
cadrul jocului bazat pe a-

(Continuare in pag. a 5-a)

O frumoasă victorie a vo- I 
leibalistelor noastre :

r. P. Romîna 1 — |

r. P. Bulgaria 3-1
IN TURNEUL INTERNAȚIO
NAL DE LA CONSTANȚA
Citiți amănunte în pag. a 3-a'



„Duminică sportivă44 la Sotînga Să folosim experiența pozitiva

Gospodarii de la A. S. Cauciuc Quadrat

! Pentru tinerii colectiviști șl mineri 
clin Sotinga, raionul Tirgoviște, a deve
nit o obișnuință de a petrece o parte 
din timpul lor liber pe frumosul stadion 
din comună, unițe participă la pasio
nante concursuri de atletism, ciclism, 
trîntă, volei, handbal, oină etc. De multe 
ori, la aceste concursuri spor
tive tint invitați și numeroși tineri 
'din comunele învecinate și chiar 
din orașul Tirgoviște. Bunăoară, 
silele trecute s-a organizat aici o fru

La centrele de inițiere
în sport din Oradea

y Ca și alți copii și cei din Oradea 
Sînt mari iubitori de sport. Ei sînt 
prezenți pe terenuri nu numai caspec- 
itatori ci și ca practicanți ai diferitelor 
sporturi. In rindurile de față ne-am 
propus să prezentăm cititorilor cîteva 
aspecte din munca centrelor de ini
țiere, unde acești copii capătă cunoș
tințe in diverse ramuri sportive.

LA ȘTRANDUL ORĂȘENESC

Este ora 8 dimineața. Chiar și la a- 
iteastă oră matinală, ștrandul cunoaș
te o animație deosebită. încă de la in
trare ne intimpină larma voioasă a 
leci și zeci de copil. Deocamdată ac
tivitatea se desfășoară pe uscat. Ali- 
niați pe plajă, fete și băieți de o șchio
pă execută cu precizie exercițiile de 
gimnastică după indicațiile antreno
rului.

Urmează momentul cel mai plăcut, 
intrarea în apă. Unii se tem, dar „lu- 
»ți“ de cei mulți, lasă la o parte frica 
și se avîntă in bazin.

— „Impângeți puternic, încă o dată, 
așa, e bine !“ Indicațiile antrenorului 
Nicolae Sonenvirt sînt de mare preț 
mieilor înotători. Unul dintre ei. un 
puști de vreo 7 ani, a reușit să facă 
'4—5 metri fără „picioare pe fund". A- 
cum parcă abordează cu și mai mult 
curaj exercițiul următor.

„Piuă acum — ne-a spus antrenorul 
centrului — au învățat înotul 189 de 
copii, iar în prezent lucrez cu o serie 
de 129 băieți și fete. In această lună 
vor absolvi și ci cursurile. Cîțiva din
tre ei — Silvian Torjoe, Maria Sala- 
non. Bujor Pirvu sau Nicoleta Ma
ghiar — vădesc încă de pe acum reale 
aptitudini. întimpinăm și greutăți. Ast
fel, deoarece nu avem bazinul la dis
poziție decît cîteva ore pe zi, nu am 
putut primi la curs decît o parte din
tre copiii care au dorit să participe. 
In acest sens în viitor așteptăm un 
sprijin mai mare".

Noi sugerăm comisiei regionale de 
specialitate și clubului orășenesc să 
studieze posibilitatea amenajării pen
tru sezonul viitor a unor locuri de 
antrenament pe apa Crișului...

★

Raidul nostru continuă Ia stadionul 
jdin Farcul Pionierilor, acolo unde se 
’ pregătesc...

„.CEI MAI TINERI ATLEȚI

Aici funcționează centrul de Inițiere 
ți antrenament de pe lingă Școala 
«sportivă de elevi. Atletismul, Ia fel 
ea și natația, se bucură de multă 
popularitate la Oradea. Copii de 10— 
12 ani învață diferite probe atletice.

SPORTUL POPULAR
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moasă „duminică sportivă", la care au 
participat peste 600 de tineri și tinere 
din mai multe comune și din orașul 
Tirgoviște. Ei au petrecut cîteva ore 
plăcute in tovărășia celor mai atractive 
ramuri sportive. îndeosebi, întrecerile 
de atletism s-au bucurat de un deose
bit interes. Iată, in fotografia alăturată, 
un aspect din cursa de 100 m, fete, clș- 
tigată de ti nara colectivistă Smaranda 
Ispas, de la asociația sportivă liecolla- 
Brazi.

L. MIREA-coresp.

Antrenoarea Irma Kis conduce gru
pa de copii. Fete și băieți fac, deocam
dată. în formă de joacă, primii pași în 
atletism. Avînd în vedere marea aflu
ență de tineri, în prezent se face o se
lecție serioasă pe baza aptitudinilor 
și a unor norme de admitere. Cei 50 
de copii participă nu numai Ia antre
namente ci și la lecții teoretice, ajută 
desfășurarea concursurilor, familiari- 
zindu-se cu regulamentul competiți
ilor de atletism.

Dintre copiii cei mai recent veniți 
se remarcă Etelca Vilhan (8 9 pe 60 m), 
loan Radu, luliu Kolati, Ghizela An- 
driska (toți născuți în 1950). Dintre cei 
„vechi" care au început atletismul in 
toamna anului 1962 sau în această pri
măvară se evidențiază Gheorghe Sent- 
micloși (1950) care deține recordul re
gional de copii la 80 m — 10,9; la 
300 m — 42,6; la 500 m — 1:20,1; sau 
Robert Feuerstein (1949) cu 12,56 m 
la greutate (4 kg) și 48,66 m la disc (1 kg). 
Recordul regional de juniori mici de
ținut de Ioan Bog din 1958 cu 50,90 
metri este în pericol!

Printre cei „consacrați" care au în
ceput atletismul tot în cadrul centre 
lor de inițiere amintim pe Lucian Gro
za (1948) cu 2 90 m la prăjină, 1,65 m 
la înălțime, 11,93 m la triplu, sau Ti- 
beriu Korodi 11,5 la 100 m și 5,97 m 
Ia lungime, Maria Korosi 13,6 la 100 m, 
Margareta Bekcsi 61.5 pe 400 m și 
1:20,9 pe 500 m, toți din aceeași gene
rație.

Munca desfășurată in cadrul secției 
de copii a Școlii sportive de elevi 
contribuie la dezvoltarea atletismului 
orădean. Roadele se vor culege peste 
3—4 ani și poate chiar mai tîrziu. 
Munca intensă de zi cu zi anunță însă 
un rod bogat, care va răsplăti din plin 
strădaniile antrenorilor, ca și primele 
„butoaie cu sudoare" ale micilor atleți.

GH. LORINCZ și P. LORINCZ 
corespondenți

INVITAȚIE
(Urmare din pag. I)

— 2.36 la delfin. Reșițean. Elev la 
Școala profesională. Lăcătuș. 1,56 înălți
me. 47 kg. Suflet pentru zece.

— Dacă ar mai da din el la vlăjgani, 
bine ar fi.

— Mai au și alții, dur bîjbiie. Unii 
antrenori recunosc că știu foarte puțină 
fiziologie. Și nu prea reușesc să plaseze 
bine odihna. Le e frică de oboseală. Eu 
cred însă că Mitrofan are dreptate.

— Ce spune?
— Că în momentul de față e mai 

bine să greșești o dală cu odihna, de-

Nu me noi 
pe ramură

Cîteva săptămîni de frumoase în
treceri la atletism, fotbal, gimnastică, 
handbal, haltere și popice, la care au 
luat parte aproape 1.400 de tineri — 
acesta ar fi, pe scurt, bilanțul des
fășurării Spartachiadei de vară în ca
drul asociației sportive Sirena din 
Capitală. Numărul partdcipanților ca 
și cel al disciplinelor sportive la care 
s-au organizat competițiile ne deter
mină să apreciem munca consiliului 
asociației (președinte Aurel Matei, se
cretar VasiJe Popescu) ca și a comi
siei de organizare a Spartachiadei.

Cu aceasta s-ar putea spune că o 
sarcină a fost îndeplinită la timp și 
în bune conditiuni. Dar Spartachiada 
de vară a însemnat ceva mai mult 
pentru dezvoltarea asociației sportive 
Sirena. De pildă, dorind ca atragerea 
unui mare număr de oameni ai mun
cii pe terenul de sport să contribuie 
nu numai la recrearea lor cd și la 
descoperirea unor elemente talentate, 
care să poată fi promovate în secțiile 
pe ramură de sport, consiliul asocia
ției și comisia de organizare a Spar-

Un reușit concurs motociclist 
la Roman

Duminică dimineața, în prezența a 
peste 20.000 de spectatori, s-a desfă
șurat la Roman un reușit concurs moto
ciclist de viteză pc circuit, în organi
zarea consiliului raional UCFS. La reu
șita acestui concurs și-a adus contri
buția un colectiv larg de inimoși acti
viști obștești din localitate, care merită 
călduroase felicitări. Iată rezultatele în
registrate: 125 cmc: 1. M. Voicu (Vo
ința Buc.); 2. 1. Lăzărescu (Voința 
Buc.); 3. P, Bartolomeu (Roman); 175 
cmc: 1. Ș. Jonescu (Voința Buc.); 2. 
A/. Voicu; 3. P. Miilner (St. r. Brașov); 
250 cmc: 1. Șt. Chitic (Poiana Cîmpina);
2. Al. Stan (Loc. PI.) ; 3. A7. Ghițău 
(Focșani); 350 cmc: 1. N. Burcă (Met. 
Buc.); 2. C. Comun (Poiana Cîmpina);
3. R. Popescu (St. r. Br.); 350 cmc
I.J.:  1. K. Sister (St. r. Br.); 2. Gh. 
Ștefan (Poiana Cîmpina); 3. N. Lungu 
(Roman); nelimitat: 1. N. Burcă; 2. 
O. Stephani (St. r. Br.) ; 3. C. Coman 
Cupa acordată echipei cu cel mai bun 
punctaj a revenit clubului Voința Bucu
rești.

• e •

cît să te lauzi că nu ți-au obosit îno
tătorii.

— Cît e norma olimpică pe 200 bras 
anul ăsta ?

— 2.57.
— Crezi că se apropie asiă-seară ?
— Ești grăbit. Mai sînt și republi

canele.
— Cî nd ?
— Intre 5 și 8 septembrie.
— Nu pot. Vreau astă-seară.
— De ce ?
— Pe 8 e Rapid — Steaua.

In urmă cu aproape un an lucrurile 
nu mergeau cum trebuie la asociația 
sportivă „Cauciuc Quadrat”. In primul 
rînd, numărul celor înscriși in asociație 
era mic față de numărul muncitorilor, 
tehnicienilor și funcționarilor care lu
crează în această mare fabrică bucu- 
reșteană de cauciuc. Activitatea spor
tivă era reprezentată doar de echipele 
de fotbal, seniori și juniori, care par
ticipau la campionatul Capitalei, de o 
formație masculină de volei în „raion" 
și... cam atît.

Cotitura s-a făcut în primăvară. A 
avut loc o ședință a consiliului aso
ciației (președinte Vasile Tom a) în 
care s-au luat hetărîri menite să în
vioreze întreaga activitate sportivă de 
la „Cauciuc Quadrat". S-au repartizat 
sarcini concrete fiecărui membru din 
consiliu. De exemplu, secretarul aso
ciației, Octavian Niculescu, a început 
să se ocupe de înjghebarea unui nu
cleu al susținătorilor echipei de fot
bal, alții s-au preocupat de problema 
strîngerii la timp a cotizației UCFS, 
de rezolvarea unor probleme fina|ncia- 
re-gospodărești, de organizarea de 
competiții sportive Ia nivelul asocia
ției. Iar toți membrii consiliului n-au 
uitat problema cea mai arzătoare : 
mărirea numărului membrilor asocia
ției. Consiliul asociației nu a muncit

in secțiile 
de sport...
tachiadei s-au preocupat de atragerea 
tehnicienilor și instructorilor volun
tari atit la organizarea competițiilor, 
cit și la pregătirea diferitelor echipe 
sau a sportivilor.

Și rezultatele unor astfel de preo
cupări nu au întirziat să se arate. 
Spre exemplu, întrecerile de popice, 
care au dat naștere la dispute foarte 
dirze, au scos la iveală o serie de 
demente talentate, cu reale posibili
tăți pentru acest sport. Secția de po
pice a asociației sportive, care parti
cipă cu succes în campionatul repu
blican de calificare, a primit de cu
rând în rândurile sale câțiva sportivi 
noi. Este vorba de lăcătușii Tudor 
Robescu, Ion Preda, Mărgărit Ionică, 
de strungarii Pascu Pascu, Ion An
drei, de turnătorul Ion V. Ion care 
s-au remarcat in competițiile organi
zate cu prilejul Spartachiadei de 
vară. Acești sportivi începători au și 
efectuat primele antrenamente, dove
dind că promovarea lor în secția de 
performanță a asociației este pe de
plin meritată.

La fel s-au petrecut lucrurile și la 
handbal. Echipa masculină a secției 
de handbal a asociației sportive Si
rena participă la campionatul orășe
nesc și are în prezent trei Jucători 
noi, selecționați din cadrul turneului 
de handbal care a avut loc cu ocazia 
Spartachiadei de vară. Cei trei proas
peți membri ai secției de handbal 
(turnătorii Valeriu Irod, inginerul C. 
Cîrstocea și electricianul Gh. Grigore) 
se antrenează cu .regularitate și aș
teaptă cui: nerăbdare ’primul Joc în 
echipa asociației lor 'sportive.

Am luat ca exemplu doar două din 
secțiile asociației sportive Sirena care 
flu recrutat elemente tinere și talen
tate din rîndurile participanților la 
Spartachiada de vară. în general însă 
se poate spune că felul în care s-a 
desfășurat această competiție de mase 
la asociația sportivă Sirena a contri
buit în mare măsură la dezvoltarea 
activității sportive de performanță, 
prin creșterea numărului de tineri 
cuprinși in secțiile pe ramură do 
sport. In această direcție cifrele par 
la prima vedere că nu spun mult : 
față de cel 230 de sportivi legitimați 
existenți înainte de desfășurarea Spar
tachiadei de vară acum numărul 
acesta a crescut cu 15. Dar acești 15 
tineri, îndrumați și sprijiniți, pot 
ajunge sportivi de valoare, așa cum 
a fost cazul cu fotbaliștii C. Frățilă 
(in prezent la Dinamo București) și 
Mărie Contardo, selecționat în lotul 
R.P.R. de juniori — ambii descoperi ți 
și crescuți in asociația sportivă Si
rena, a cărei preocupare pentru ridi
carea de elemente tinere și talentate 
este unanim recunoscută.

CALIN ANTONESCU 

singur. Ajutor au primit de pretutin
deni. Biroul organizației de partid (se
cretar D. Bardaș) a desemnat un mem
bru din birou care să îndrume și să 
ajute consiliul asociației. La fel, rin 
sprijin efectiv au acordat acțiunii de 
îmbunătățire a activității sportive or
ganizația U.T.M. (secretar T. Iorda- 
che), comitetul sindical și conducerea 
administrativă a, fabricii.

După cum era și de așteptat, lucru
rile s-au schimbat mult în bine la 
„Cauciuc Quadrat". Azi, numărul 
membrilor UCFS trece de 500, iar cel 
al susținătorilor echipei de fotbal de 
50. Numărul secțiilor pe ramură de 
sport a crescut la 7 : fotbal — cu e- 
chipe de seniori și juniori în campio
natul orășenesc categ. I, formație de 
pitici ; handbal — în campionatul oră
șenesc categ. a Il-a; volei — în cam
pionatul raional; haltere, tir, șah, tu
rism, iar recent s-a înființat și secția 
de atletism. In secțiile fabricii, undo 
condițiile permit, se practică gimnas
tica în producție.

Bune rezultate a obținut consiliul 
asociației în domeniul gospodăririi 
mijloacelor materiale și bănești ale 
asociației. Să începem cu cotizația 
UCFS. Toți membrii UCFS 
plătesc cu regularitate cotizația: 
1 și 2 lei pe tună, iar susținătorii de 
la 5 lei lunar în sus. Membrii asocia
ției au carnetele cu timbrele UCFS Ia 
zi. Bugetul asociației, întocmit cu mult 
simț gospodăresc, se îndeplinește în
tocmai la toate capitolele. Intr-un cu- 
vint, există o disciplină financiară ri
guroasă. Iși face datoria și comisia de 
revizie a asociației sportive (președinte 
I. Troacă), care în luna iulie a veri
ficat îndeplinirea planului de venituri 
și cheltuieli.

Sursele de venituri ale asociației 
sânt în primul rind cotizațiile UCFS, 
chiria ce se încasează de la asocia
țiile care folosesc baza sportivă „Qua
drat", cota parte din cotizația sindi
cală, încasările de la manifestații 
sportive. „Pentru viitor — ine spunea 
tov. Octavian Niculescu, secretarul 
asociației — vom căuta să mărim sfera 
acelor activități care ne pot aduce ve
nituri suplimentare. In primul rînd 
mă refer la creșterea numărului mem
brilor asociației și a susținătorilor. 
Vom organiza în colaborare cu cele
lalte organizații de mase din fabrică 
reuniuni cultural-sportive, vom parti
cipa mâi intens Ia acțiunea începută 
de U.T.M. a strîngerii de fier vechi 
și probabil vom organiza o tombolă. 
Toate acestea vor fi bineînțeles strîns 
legate de cealaltă latură a activității, 
aceea a măririi numărului de compe
tiții sportive organizate de asociația 
noastră. Ne-am propus să organizăm 
cît mai multe întreceri pentru mem
brii asociației noastre și ne vom ține 
de cuvînt".

Asociația „Cauciuc Quadrat" este 
dotată cu suficient echipament și ma
teria] sportiv, are o bază sportivă (te
ren de fotbal, volei etc.) bine întreți
nută. Recent, iubitorii de sport din fa
brică au depus peste 700 de ore de 
muncă voluntară pentru repararea 
gardului ce imprejmuiește baza și te
renul de joc urmind ca pină în sezo
nul de toamnă să se mai lucreze pen
tru înfrumusețarea ei.

Pierind de la „Cauciucul Quadrat” 
am constatat încă o dată că acolo unde 
consiliul asociației dă dovadă de răs
pundere, de simț gospodăresc, rezulta
tele întregii activități nu pot fi decît 
pozitive.

T. RABȘAN

0 NOUĂ ASOCIAU! SPORTIVĂ
LA Domoi

Lucrătorii de Ia Ocolul silvic dii* 
orașul nostru, în dorința de a prac
tica sportul în mod oeganizat, au 
trecut la înființarea unei asociații 
sportive. Cu prilejul adunării gene
rale de constituire, în care a fost 
ales consiliul de conducere (preșe
dinte ing. Gheorghe Molocea), s-a 
înscris în noua asociație un număr 
de 86 de iubitori ai sportului.

în primele zile după constituire 
consiliul asociației și-a început acti
vitatea, mobilizând pe membrii UCFS 
la muncă voluntară pentru amenaja
rea în curtea instituției a unui teren 
de volei. Totodată s-a întocmit primul 
plan de muncă care prevede printre 
altele; organizarea de competiții pen
tru membri UCFS, procurarea de ma
terial și echipament sportiv, amena
jări de terenuri sportive simple, a- 
tragerea de noi membri în asociație,, 
participarea la acțiuni turistice șt 
manifestații sportive organizate de 
consiliul raional UCFS.

M. CRIȘAN — corespondent.



Tinerii pocfi cinstesc ziua de 23 August

Cintec la 19 ani...
Mîndria na e prieten și izbînda
De cînd ne-ai învă|at să îndrăznim ;
De-aceea tauri cînd ne-acopar fruntea,
îfi mulfumim Partid, îfi mulfumim I

Pe sfadion și-n săli de curs noi creștem
Stegari în oastea ta să devenim
Și pentru orice steag'nălfat mai sus, spre tine
îfi mulfumim, doar fie-fi mulfumim !

Că tu ne-ai dat lumina demnităfii
In Augustul ce azi îl prăznuim 1
De-aceea pentru soarele din inimi i
Cu cîntecele jării-fi mulfumim 1 ,

Ca pe o floare rară, tinerefea ]
Sub steagul tău de purp-uvi o-mplînim
Și pentru rodul fiecărei clipe, i

i îfi mulfumim, muncind îfi mulfumim I ,

Mîndria ne e prieten și izbînda
De cînd ne-ai învăfat să îndrăznim ;
De-aceea lauri cînd ne-acopăr' fruntea, <
îfi mulfumim Partid, îfi mulfumim I

, TEOFIL BALAJ
L„ , . . ...........

CAMPIONATELE MONDIALE DE POPICE DIN 1966 
VOR AVEA LOC LA BUCUREȘTI
Citcva din hotftririlc Congresului federației

internaționale de popice

------ ----- aKgMPgri da • -

Turneul internațional de lu București 
a început cu jocuri interesante

Capitala R. P. Ungare a găzduit 
recent Congresul Federației Interna
ționale de popice, la lucrările că
ruia a participat și secretarul gene
ral al F.R.P., Ladislau Szocs. La 
întoarcerea sa în țară l-am rugat să 
ne împărtășească cîteva din hotărî- 
rile forului internațional.

— In comparație cu celelalte con
grese, de la cel ținut la Budapesta 
am venit cu mai multe noutăți. Nici 
nu știu cu ce să încep..,

~ Cu evenimentul cel mai im
portant...
— Atunci am o veste bună pentru 

iubitorii jocului de popice din țara 
noastră: campionatele mondiale din 
1966 vor avea loc la București. 
Faptul că nț s-a încredințat orga
nizarea celei mai importante com
petiții denotă că țara noastră se 
bucură de prestigiu în arena inter
națională.

— Cînd și unde au loc cam
pionatele europene ?
— Intre 15 și 21 iunie 1964 la 

Budapesta. In regulamentul de des
fășurare a întrecerilor este prevă
zută o probă nouă: perechi. Țările 
participante au dreptul să înscrie 
in concurs cite două perechi femi
nine și tot atitea masculine. Fiecare 
jucătoare și jucător va lansa cite 
100 și respectiv 200 bile mixte. 
Perechea care va totaliza rezultatul 
cel mai mare va cuceri titlul. Deci, 
în program vor figura trei probe: TR. IOANIȚESCU

Finala „CUPEI ELIBERĂRII*
Tradiționala „Cupă a Eliberării4*, or* 

ganizată de F.R. Box, în cinstea zilei de 
23 August, se află în fața ultimului său 
act, finala. Populara competiție a reunit 
echipele reprezentative de box ale tu
turor regiunilor țării. Două dintre ele, 
care pe parcursul întregii competiții au 
prezentat formațiile cele mai omogene 
și cele mai bine pregătite își vor dis* 
pută acum întâietatea, pentru cucerirea 
trofeului. Acestea sînt formațiile regiu
nilor Argeș și Crișana (antrenori Cris
tian Panaitescu și respectiv Tiberiu 
Acs) care duminică seara se înlîlnesc 
la Oradea, în cadrul finalei „Cupei 
Eliberării*.

Ambele echipe se prezintă bine pre
gătite. Pe parcursul competiției, ele au 
eliminat regiuni cu o veche tradiție în 
box, așa îneît este în perspectivă o în
tâlnire viu disputată

• In București, clubul Olimpia a or
ganizat joi seara o interesantă reu
niune. Rezultatele: juniori cat. muscă: 
Marin lonescu (Olimpia) b.p. Marin Li- 
viu (București), G. Stanciu (Vulcan) 
b.p. Aurel Constantin (Dinamo); cat. 
pană: G. Negoescu (Olimpia) cîștigă 
prin neprezentare cu M. Dumitrescu 
(C.P.B.); seniori cat. muscă: G. Alexan
dru (Olimpia) b.ab. a 11-a T. Dobrescu 

echipe, perechi și individual. încă 
un amănunt: la întrecerile indivi
duale pot participa acum cite 6 
sportivi în loc de 4, cîți erau admiși 
în trecut.

— înseamnă că s-a mărit și tim
pul de desfășurare a competiției? 
— Nu. S-a renunțat la ziua de a- 

comodare și la pauza de la mijlocul 
campionatelor.

— La Congresul precedent se 
făcuse propunerea ca forul inter
național să ia legătură cu Comitetul 
Internațional Olimpic pentru in
cluderea popicelor în programul 
Jocurilor Olimpice.
— S-a și luat! Comitetul executiv 

al C.I.O. a recunoscut federația noa
stră, urmînd ca la sesiunea care se 
ține anul acesta în “capitala Kenyei, 
Nairobi, să se hotărască dacă jocul 
de popice va fi sau nu sport olim
pic. F.I.P. speră să primească un 
răspuns favorabil.

Am mai aflat de la interlocuto
rul nostru că federația de popice a 
Luxemburgului a fost admisă ca 
membră a F.I.P. și că s-a limitat la 
55 de ani vîrsta jucătorilor care au 
dreptul să participe la proba clasică 
de 200 bile mixte din cadrul cam
pionatelor mondiale. De asemenea 
tov. Ladislau Szocs a fost ales în 
comisia tehnică a forului interna-, 
țional. Viitorul congres va avea loc 
la Stockholm în anul 1965.

(Metalul), V. Nițoiu (Progresul) b.ab. I
G. Dobrică; cat. cocoș: N. Aliuță (Vo
ința) b.p. A. Citică (Progresul); cat. 
pană: Romeo Șerban (Grivița Roșie) 
cîștigă prin neprezentarea lui Ion Ma
rinescu (Semănătoarea) ; cat. semiușoară: 
D. Minca (Metalul) b.p. Gh. Stan (Me
talul); D. Dumitrescu (Metalul) b.p. S. 
Puica (Olimpia) ; cat. ușoară: St. Po-

SE PREGĂTESC TINERELE SPERANȚE
Două dintre corespondențele despre 

activitatea pugiliștică din țară ne-au 
reținut în mod deosebit atenția. Sînt 
scrisorile corespondenților noștri Viorel 
Popescu și Nicolae Iscru, din Cîmpu- 
lung-Muscel, care ne informează despre 
același eveniment : deschiderea taberei 
de tineret.

Din inițiativa federației de speciali
tate, între 1 și 30 august a.c. își des* 
fășoară activitatea, la Cîmpulung-Muscel, 
o tabără de tineret în care își petrec 
vacanța 30 de tineri boxeri. Munca de 
pregătire și creștere a speranțelor boxu
lui romîncsc se desfășoară sub condu
cerea antrenorului Lucian Popescu ajutat 
de Gh. Zamfirescu (Buc.), Ion Sandu

Fără îndoială, marea surpriză a tur
neului internațional masculin de volei, 
care a început joi în Capitală, a con
stituit-o victoria obținută în prima zi 
de formația secundă a țării noastre în 
meciul cu R.P. Polonă : 3—2 (15—1.7, 
15—6, 13—15, 15—7, 15—9). Echipa 
noastră a fost superioară impunîndu-și 
— în general — jocul. Partida 
însă a părut echilibrată, în special, 
datorită greșelilor făcute de jucătorii 
noștri în apărare și care, în repetate rîn- 
duri, au dat ocazii adversarilor să rea
lizeze puncte prețioase. Astfel, de multe 
ori, blocajul nostru a sărit nehotărît. 
iar în linia a 11-a anticiparea greșită a 
fazei de către unii jucători, ca și neres- 
pectarea întocmai a indicațiilor antreno
rului, au făcut ca pe fundul terenului 
să existe spații libere, fructificate de 
polonezi. Cu toate că echipa noastră a

„Șutul" lui Plocon ta depăși blocajul advers. Un nou punct pentru echipa 
noastră. (Fază din meciul R.P.R. I—R. P. Polonă)

Foto : T. Chioreanu

La Constanta

R. P. Romind I — R. P. Bulgaria 3-1
CONSTANȚA 16 (prin telefon de la 

trimisul nostru). In aceste zile voleiul 
oferă iubitorilor sportului constănțean, 
miilor de oameni ai muncii și turiștilor 
veniți la odihnă pe litoral, un program 
de mare atracție : turneul internațional 
feminin, la care participă Japonia — 
campioana lumii —, R.P. Polonă, R.P. 
Bulgaria și echipele de senioare și tineret 
ale țării noastre.

Partidele zilei inaugurale au avut două 
puncte comune : toate s-au încheiat cu 
același scor (3—0) și au durat mai 
puțin de 60 de minute. învingătoare : 
echipele R.P. Romîne I, R.P. Polone și 
Japoniei, care se pare că au și cele mai 
mari șanse pentru ocuparea locurilor 
fruntașe.

Voleibalistele primei noastre repre
zentative n-au avut nevoie decît de 46 
de minute pentru a întrece cu 15—10, 

poacă (Progresul) b.ab. a IlI-a A. Mo- 
cioacă ; cat. scmimijlocie : St.* Pavel 
(Olimpia) b.p. M. Bălan (Olimpia), V. 
Dobre (Olimpia) b.p. M. lonescu (Me
talul).

Luni seara, în grădina de vară din 
calea Văcărești nr. 44 va avea loc reu
niunea finală.

M. T.

(Buc.), Cristian Panaitescu (C-lung 
Muscel) și Tiberiu Acs (Oradea).

In atenția conducerii taberei (tov. 
Marin Zamfirescu) se găsește și munca 
de educație a tinerilor noștri boxeri. în 
programul activității taberei au fost in
cluse o serie de excursii în împrejuri
mile pitorești ale orașului muscelean, 
prilej cu care tinerii boxeri își vor îm
bogăți cunoștințele, impresiile.

Tinerii boxeri Gh. Stăncuț' Ion Manea, 
Ene Milică, Zoltan Pazmany, llie Viși- 
nescu, Ion Otvoș, Tudose Voicu, Petre 
Covaliov, sînt numai cîțiva dintre corn- 
ponenții taberei care reprezintă exemple 
de conștiinciozitate în pregătire^ 

fost superioară, e<a nu s-a putut impune 
defifliliv decît în finalul partidei și a- 
tuncî prin cîteva mingi excelent lucrate 
și realizate de Corbeanu, unul dintre cei 
mai buni jucători de pe teren. Alături de 
el trebuie să remarcăm aportul prețios 
adus de Mincev (serviciile lui au produs 
— cu regularitate — panică în terenul 
echipei poloneze) și Coste (ale cărui 
posibilități nu au fost suficient exploa
tate în jocul la fileu). Echipa poloneză, 
prezentă cam cu aceiași jucători pe 
care-i admirasem în anii trecuți, ni s-a 
părut că nu s-a acomodat cu căldura. 
Am remarcat însă, jocul combinat iv și 
mingile în urcare-folosite foarte des în 
atac și care au incomodat vădit apărarea 
noastră.

R P. ROM1NĂ. II : Corbeanu, Schrei
ber, Ganciu, bzocs, Păunoiu, Mincev — 
Coste.

15—1, 15—7 formația de tineret. In 
celelalte două partide, care au durat cu 
cîte 4 minute în plus, R.P. Polonă a 
învins R.S.F. Iugoslavia cu 15—6, 
15—11, 15—7, iar Japonia pe R.P. Bul
garia cu 15—4, 15—7, 15—1. Echipa 
poloneză a avut un atac puternic și 
variat (au excelat Kordoczuk, Ledwig 
și Sliwka), în timp ce jucătoarele iugo
slave s-au lăsat ușor descoperite în linia 
a Il-a, iar blocajul lor a dovedit se
rioase insuficiențe. Doar în setul al doi
lea, sportivele din R.S.F. Iugoslavia 
s-au comportat mai bine, recuperînd de 
la 5—12 la 11—13. Prea puțin însă... 
Cît. despre ultimul meci, reținem că ja
ponezele n-au forțat prea mult în fala 
unei echipe cu reale posibilități. în
vingătoarele au demonstrat cu priso
sință calitățile care le-au adus anul 
trecut titlul suprem, obținînd aplauze 
pentru jocul lor sigur și eficace. In 
setul al doilea, de la situația de... 0—-7, 
Japonia a făcut 15—7 (!), iar în ulti
mul, echipa bulgară a înscris un singur 
punct.

Partida centrală de vineri a opus 
echipele R. P. Romîne I și R. P. Bul
garia. A fost un joc spectaculos, în 
care ambele echipe au luptat cu 
multă însuflețire pentru victorie. 
Superioară în special în atac și foar
te atentă în linia a doua, echipa noas
tră a obținut o victorie frumoasă cu

De Ia
Se aduce ia cunoștință următoarele:
1. — Pentru cursuri de zi:
Institutul de Cultură Fizică a în

ceput înscrierea candidaților pentru 
concursul de admitere pentru anul 
universitar 1963—1964 cu data de 15 
august 1963. înscrierile se fac pînă 
la data de 5 septembrie 1963 Con
cursul va începe pe data de 7 sep
tembrie 1963.

2. —Pentru cursurile fără frecvență:
Candidații care întrunesc condițiile

H.C.M.  Nr. 1052/23.11.1962, care doresc 
să se prezinte la concursul de admi
tere la cursul fără frecvență se pot 
înscrie pînă la data de 20 august 
1963.

Condiții!^ pentru candidații la 
cursurile țâră frecvență sînt urmă
toarele ;

R.P. POLONĂ : Rutkowski, Gediga, 
Sierszulski, Siwek, Paszkiewicz, Kiel- 
pinski — Wagner, Flisiuk, Tomaszewski, 
Rusek.

Pe celălalt teren din parcul Progre
sul a început, la aceeași oră, jocul din
tre prima formație a R.P. Romîne și 
eeltipi noastră de tineret. Victoria a 
revenit primei formații cu 3—0 (6, 8, 
9). Ginerii noștri jucători au început 
meciul foarte emoționați și de aceea în 
primul s'et ,șî în jumătate din al doilea 
au făcut foarte multe greșeli. Abia spre 
sfîrșit ci au acționat ceva mai aproape 
de valoarea lor reală. Doar Bartha și 
Ozttm au adus un aport mai marc tn 
jocul echipei lor.

Din capul locului trebuie să arătăm 
că cele două partide disputate ieri după- 
amiază pe terenurile dc volei din parcul 
sportiv Progresul au fost influențate de 
căldura înăbușitoare.

Așa stînd lucrurile, nici intilnirea 
R. P. Romînă I—R. P. Polonă și nici 
R. P. Bulgaria— R.P.R. II nu au dat 
satisfacție. Prima noastră garnitură a 
obținut victoria foarte dificil : 3—2 
(15—11, 15—13, 9—15,13—15,15—12). 
Așa cum se vede și din scorul de mai 
sus, echipa noastră, după ce a cîști- 
gat primele două seturi, ca urmare « 
unor acțiuni reușite, a serviciilor pluti
toare, a încetinit ritmul (meteahnă 
mai veche a jucătorilor noștri !) și a dat 
posibilitate echipei adverse să aibă o pu
ternică revenire, să egaleze situația la 
seturi și să lase impresia că va termi
na învingătoare. Echipa noastră a ri
mas datoare în ceea cc privește puterea 
de concentrare în momentele decisive, a 
arătat lipsuri serioase la blocaj și un 
atac neconvingător.

Spre deosebire de prima zi a turneului, 
cînd a jucat frumos și a obținut o vic
torie prețioasă, echipa noastră secundă a 
fost întrecută net de R. P. Bulgaria i 
3—0 (14, 12, 12).

Turneul continuă pînă luni, cu progra
mul anunțat.

MIRCEA TCDORAN

scorul de 3—1 (15—10, 15—9, 13—15,
15—10), luîndu-și astfel revanșa pen
tru înfrîngerea suferită astă toamnă 
la Moscova, în cadrul campionatului 
mondial feminin.

Primele două seturi au avut o des
fășurare identică. In primul, de Ia 
0—7, echipa noastră a egalat la 8, 
a condus cu 13—9 și a cîștigat cu 
15—10 ; in al doilea, jucătoarele noas
tre au fost din nou conduse : 0—5, 
apoi 9—9 și 15—9. Se părea că situa
ția se va repeta și în cel de-al trei
lea : 2-11, 7-12, 13-14, dar echipa 
R. P. Bulgaria reușește punctul vic
torios : 13—15. Al patrulea set ne-a 
aparținut în întregime : 5—3, 10—6, 
15-10.

O impresie excelentă a lăsat tînăra 
jucătoare Ileana Encu'escu, o adevă
rată revelație. Comportări foarte 
bune au avut Sonia Colceriu și Doina 
Popescu. Merite în obținerea victori
ei au avut și Doina Ivănescu. Elisa- 
beta Goloșie, Lia Vanea.

în primul meci al zilei, formația 
R. P. Polone a învins selecționata de 
tineret a țării noastre cu 3—0 (10,3,14), 
iar în cel de al doilea, Japonia a 
dispus cu 3—0 (9, 2, 4) de echipa
R.S.F. Iugoslavia.

ADRIAN VASILIU

I.C. F.
— Să nu depășească vîrsta de 35 de 

ani.
— Să aibă examenul de maturitate.
— Să fie clasificați în categoria I 

și II cu o vechime de 3 ani în spe
cialitate, la o ramură sportivă.

— Să fie cadre didactice de pre
dare în specialitatea cultură fizică la 
școlile de cultură generală. .

Data concursului la cursurile fără 
frecvență este de 27 august 1963.

Informații suplimentare se pot că
păta de la secretariatul Institutului 
de Cultură Fizică, în fiecare zi intre 
orele 8—15.
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Azi și mâine la ștrandul Tineretului
ISBfih -cr-

Concursul internațional de înot 
și sărituri al R. P. Romîne

Ieri, bazinele de la ștrandul Tinere
tului au fost deosebit de aglomerate. 
Participanții la Concursul international 
de înot și sărituri al R.P. Romine fă
ceau ultimele pregătiri înaintea impor
tantelor întreceri, care vor avea loc azi 
și miine.

Desigur, punctul de atracție l-au con
stituit oaspeții, mai precis înotătorii 
austrieci și cei din R.D. Germană, să
ritorii cehoslovaci și germani. Austria 
va fi reprezentată la acest concurs de 
lotul care se pregătește, sub suprave-

Concursului internațio- 
și sărituri al R.P. Ro-

MANIFESTAȚIILOR SPORTÎ¥E>S£
8*-- BIH CAPITALA* —r: ►Zi

AZI

Programul 
nai de înot 
mine este următorul: S1MBĂTĂ de 
la ora 10: sărituri de la trambulină 
bărbați (preliminarii), ora 17: sări
turi de la platformă femei (prelimi
narii), sărituri de la trambulină băr
bați " 
((), 
(f), 
(O, 
(0, 
liber 
turi 
minării), trambulină femei (prelimi
narii), ora 17 : platformă bărbați
(partea a 11-a), trambulină femei 
(finala), platformă bărba(i (finala), 
ora 19,30: 100 m liber (b), 400 m 
liber (f), 200 m bras (b), 100 m 
fluture (f), 200 m fluture (b), 4x100 
m mixt (f), 1500 m liber (b), 4x100 
in mixt (b), 4x100 m liber (b).

(finala), ura 19,30: 200 m bras 
400 rn liber (b), 100 m liber 
200 in spate (b), 100 m spate 
400 m mixt (b), 400 in mixt 
4x200 m liber (b), 4x100 in 
(f); DUMINICĂ ora 10: sări- 

de la platformă bărbați (preli-

spate), Hanelore J uncii (6:01,0 — 400 
m mixt și 1:16,8 — 100 m fluture), 
Volker Deckardt (2:25,8 — 200 m flu
ture și 5:32,0 — 400 m mixt).

R.D. Germană va fi prezentă la star
tul probelor cu Jochen Herbst (100 și 
400 m liber), Dirck Besen (200 m flu
ture), Heidi Zimmerman (100 m flu
ture și 400 m liber) și Gisela Niissler 
(400 m mixt și 400 m liber). 0 im
presie deosebită au lăsat-o tinerii sări
tori Wilhelm Drăger (15 ani) și Lother 
Matthes (16 ani), considerați cele mai 
mari speranțe ale R.D. Germane. Ele
ganți în execuția procedeelor, prcciși 
chiar și. cînd a fost vorba de sărituri 
cu coeficienți ridicați, talentații spor
tivi au cules frumoase aprecieri la an
trenamentul efectuat ieri dimineață.

Din R.S. Cehoslovacă au venit patru 
săritori : campionul țării la trambulină 
Tomas Bauer și „secundul* său Karel 
Majl și campioanele pe 1962 (Marie 
Smokova) și 1963 (Zdenka Sedlackova), 
care de asemenea s-au antrenat ieri la 
ștrandul Tineretului.

După cum sc vede, Concursul interna
tional de înot și sărituri al R.P. Romine 
se bucură de o participare valoroasă, 
fapt care creează un real interes în rîn- 
durile celor ce urmăresc activitatea a- 
cestui sport. In același timp, însă, în
trecerile trebuie să constituie pentru 
înotătorii și săritorii romîni un stimulent 
în realiz.area unor performante cit mai 
ridicate, cu atît mai mult cu cît acestea 
au întîrziat să vină în acest sezon. în 
compania unor adversari redutabili, 
sportivii romîni au nu numai prilejul 
obținerii unor victorii internaționale, ci și 
asaltăriî normelor olimpice. înaintea a- 
cestor importante întreceri, care repre
zintă un nimerit prilej de afirmare și de 
consacrare, urăm înotătorilor și sărito
rilor deplin succes 1

Pe stadionul Dinamo, de la ora 17,15 
are loc finala pe Capitală a Spaita- 
chiadei de vară a tineretului.

NATAȚIE : ștrandul Tineretului, de Ia 
ora 10 și de la ora 17 : concurs inter
național de sărituri, de la ora 19,30 : 
concurs internațional de înot.

VOLEI : Parcul Progresul (str. Dr. 
Staicovici), ora 17 s R. " ~ '
R. P. Bulgaria (teren I) și 
II — R. P. Romînă tineret

P. Polonă — 
R. P. Romînă 
(teren II).

MÎINE
de la ora 9, are 
a Spaxtachiadei

Arcul de Triumf, 
campionatului

Oltenița

★

gherea antrenorului federal Walter Lesek, 
pentru Jocurile Olimpice de la Tokio. 
Membrii lotului sînt : Christi Fillipo- 
vitz (2:57,0 — 200 m bras), Gert Koli 
4:47,0 — 400 m liber și 57,2 — 100 
m liber), Cristl Paukert (1:07,0 — 100 
m liber), Gisela Grohs (1:07,8 — 100 
m liber), Friedl Suda (2 24,0 — 200 m 
spate), Yvette Haffner (1:15,9 — 100 m 
spate),. Ursula Seitz (1:16,0 — 100 m

Ieri, la ora prânzului, au sosit 
Capitală și 
amiază, ei 
nament de 
sportivilor 
remarcat că unii membri ai lotului 
maghiar și-au îmbunătățit recent per
formanțele din acest an și anume 
chiar cu prilejul meciului R. P. Un
gară — Italia. Ne referim, de pildă, 
la Zsuzsa Kovacs (1:04,0 față de 1:05,0 
la 100 m liber) și la Tamas Martonfy 
(4:35,0 față de 4:39,0 la 400 m liber). 
Tamas Martonfy va concura și la 100 
m liber, probă în care este creditat cu 
57,8. în rest, lotul maghiar este 
alcătuit din: Eva Eixlely (1:05,3 — 
100 m liber și 5:20,0 — 400 m liber), 
Ianos Kiricsi (1:14,0— 400 m liber și 
2:28,0 — 200 m flutulre),Imola Mada- 
ras, (6:05,0 — 400 m liber), Ferenc 
Szolgyemi (2:42,5 — 200 m bras). De 
remarcat că toți reprezentanții R. P. 
Ungare aiu între 17 — 19 ani.

înotătorii maghiari. După- 
aiu și efectuat un antre- 
acoanodare, în compania 
germani și austrieci. De

130 de copii din Brăila au învățat să înoate
in această vară

dovedit

Pe stadionul Dinamo, 
loc finala pe Capitală 
de vată a tineretului.

MOTO : traseul de la 
de la ora 9,30 : finala 
republican de viteză pe circuit.

CICLISM : șes. București — 
(km. 11,500), de la ora 9 : finala cam
pionatului republican de perechi.

NATAȚIE : ștrandul Tineretului, de la 
ora 10 și de la ora 17 : concurs inter
national de sărituri ; de la ora 19,30 
concurs international de înot.

HANDBAL : stadionul Dinamo, ora 18 : 
Dinamo — Rapid (restanță din cadrul 
campionatului republican In 11).

FOTBAL : Stadionul Republicii, ora
17,30 : Progresul — Petrolul Ploiești ; 
ora 19,15 : Steaua — Rapid»

VOLEI : Parcul Progresul (str. Dr. 
Staicovici), ora 17 : R. P. Romînă I —• 
R. P. Bulgaria (teren I) și R. P. Polonă 
— R. P. Romînă tineret (teren II).

<<*<<<<■•-■•>■ ,.r
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al țării în proba de 110 m garduri

Orașul București și Știința București 
virtuali ciștigători ai campionatelor 

seniorilor
Deși a mai rămas decatlonul ca să-și 

desemneze campionul anului 1963, totuși 
clasamentele generale ale campionatelor 
de seniori nu vor mai putea cunoaște 
modificări esențiale. La ora actuală 
aceste clasamente au următoarea înfă
țișare :

un punct regiunile

CLASAMENT GENERAL PE REGIUNI

1. Orașul București 187 521 126 332 + 61 189
2. Brașov 17 301 8 776+ 8 525
3. Cluj 16 399 8 007+ 8 392
4. Dobiogea 15 276 8 362+ 6 914
5. Banat 11 886 7 558+ 4 328
6. Ploiești 6 908 5 353+ 1 555
7. Bacău 6 316 2 278+ 4 038
8. Argeș 6 209 1 220+ 4 989
9. Crișana 6 000 4 348+ 1 652

10. Galați 4 251 2 594+ 1 657
11. Hunedoara 2 648 2 648 + 0
12. Mureș-Autonomă

Maghiară 2 358 1 581 + 777
13. Suceava 1 551 1 551 + 0
14. Iași 540 540+ 0

niciN-au primit
București, Maramureș, Oltenia.

Consiliul C.S.O Brăila a 
în ultima vreme o deosebită grijă 
pentru dezvoltarea înotului în rîndu- 
rile tineretului din oraș. începutul a 
fost făcut prin organizarea unui curs 
de instructori la natație, la care au 
participat 15 activiști obștești. Ca ur
mare a acestui fapt, pînă acum au în
vățat să înoate 130 de copii. în ultima 
serie, încheiată de curînd, probele 
control au fost trecute de 40 
copii.

Din rînduj proaspeților înotători 
Cuvine a fi remarcați, pentru
plina și conștiinciozitatea de care au

de 
de

se 
disci-

dovadă în timpul lecțiilor, Lumi- 
Vasiliu, Monica Vlădescu, Șle- 

\ Adrian

dat 
niț-a 
fanta Li că, Dan Dunarență, 
Milea și Victor Coman.

La obținerea acestor prime succese 
în domeniul înotului, un prețios a- 
port l-a adus antrenorul Mihai Gheor
ghiu, precum și conducerea întreprin
derii comunale Brăila, care 
tot sprijinul necesar bunei 
nări a centrului.

Actualmente activitatea 
continuă cu un număr sporit de co
pii.

Polone, 
Romine.

juniori 
cu cei

a acordat 
funcțio-

centrului

GRIGORE RlZU-coresp.

A XVI-a ediție a
Spicuiri din

(ursei Scintciiu

regulament

ria 
la 
la

Viorel Suciu, recordmanul de juniori

Simbătă ți duminică are loc la 
Timișoara intilnirea internațională 
dintre echipele reprezentative de ju
niori și junioare ale R. P. 
R.S.F. Iugoslavia și R. P.

Pină acum atleții noștri 
s-au mai intilnit de 2 ori
iugoslavi (in 1957 la Novi Sad și in 
1958 la Cluj) victoria revenindu-le 
de fiecare dată cu 106—92 și respec
tiv 104-96.

Meciul cu atleții polonezi este al 
nouălea în palmaresul intilnirilor 
dintre cele două echipe (din 1955 și 
pină acum). De fiecare dată victo-

le-a aparținut polonezilor, iar 
jele două meciuri s-au terminat 
egaiitate.

După campionatele republicane din 
acest an, juniorii noștri au început 
o pregătire atentă pentru a putea 
face față cu cit mai mult succes di
ficilelor întreceri de la Timișoara. 
Din echipele noastre fac parte, prin
tre alții: Victor Raica, Horia Stef, 
Ion Osoianu, C-tin Bloțiu, Gh. Plă
cintării, Viorel Suciu, C-tin Gran
gure, Gh. Catrinescu, Sergiu Cătă- 
neanu, Gh. Costache, Ana Beșuan, 
Gabriela Moga, Maria Filip, Leon- 
tina Frunză, Viorica Gabor, Gabriela 
Radulescu, Niculina Balea, Elena 
Neacșu

CLASAMENT GENERAL PE 
'■ ASOCIAȚIIȘI

CLUBURI

De Ea
Ecouri

1. Știința Buc.
2. Dinamo Buc. 

Steaua Buc. 
Metalul Buc. 
Rapid Buc.
Știința Cluj 
Unirea “

Hîrșova (155 km); a doua semietapă:
Hirșova—Constanța (85 km); vineri 30 
august: Constanța—Mangalia—Cons
tanța (80 km) și circuit la Mamaia 
(40 km); sîmbătă 31 august: Cons- 

(125 km); duminică 
Brăila — București

un

în- 
a- 

se- 
re-

„Cursa Scinteii” a ajuns la a 
XVI-a ediție. Această importantă 
competiție a contribuit la dezvolta
rea ciclismului in țara noastră, reu
nind — an de an — alergători con- 
sacrați și numeroase elemente tineTe 
pentru care întrecerile organizate 
de ziarul „Scînteia" au constituit 
prilej de afirmare.

Și în actuala cursă, care va 
cepe la 29 august, vor concura 
lături de rutierii fruntași și o 
rie de țineri cicliști care s-au
marcat în ultimul timp. Și unii și 
nlții se pregătesc intens in aștep
tarea startului.

Și acum iată cîteva amănunte din 
regulamentul de desfășurare a celei 
«le a XVI-a ediții a „Cursei Scin
teii". După cum am mai anunțat, 
Întrecerile vor avea loc între 29 
august - 1 septembrie. Traseul este 
In formă de circuit și măsoară a- 
proape 700 km împărțiți în patru 
«etape, după cum urmează: joi 29 au
gust : prima semietapă — București—

SPORTUL POPULAR
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tanța —■ Tulcea
1 septembrie: 
(200 km).

Se alcătuiesc 
individuale. Primilor 
capătul fiecărei etape li se acordă 
o bonificație de 30 și respectiv de 
15 secunde. Arbitrii vor mai face 
și un clasament pentru premiul: 
„Cel mai bun sprinter".

FINALA CAMPIONATULUI 
DE PERECHI

Pe șoseaua București—Oltenița se 
desfășoară miine dimineață ultimele 
întreceri ale campionatului republi
can, contratimp perechi. Iși dispută 
intîietatea cicliști din București, 
Brașov, Brăila, Cluj, Ploiești, Timi
șoara și Tg. Mureș, In program fi
gurează 50 km seniori, 30 km ju
niori cat. I și o probă de cornple- 
,țare de 20 km juniori cat. a il-a. .

Plecările și sosirile vor; fi marcate 
in dreptul bornei kilometrului 11,500. 
Primul .start ee dă la ora 9. ,|

• !-.f . ■ ;;. : i O J j t . i ■ ■ • ,... fi

numai clasamente 
doi sosiți la

î-

lui Zamfirescu l-a egalat pe cel 
serii. „Sincer să fiu, imi paie 
că tentativa doboririi recordului 
reușit. Sint convins insă că cele 
sec. realizate de mine în urmă cu

că 
că
In

• In seriile cursei de 200 m 
tînărul Gheorghe Zamfirescu a reu
șit un foarte promițător rezultat de 
21,5 sec. la numai 0,2 sec. de recor
dul republican. L-am văzut pe Ion 
Moina în timpul finalei, urmărind 
cursa .cu cronometrul în mină. Tim
pul 
din 
rău 
n-a 
21,3
15 ani, au zilele numărate”.

o A surprins pe mulți faptul 
Zamfirescu a „tras" din serii și 
nu s-a „menajat" pentru finală,
cazul respectiv poate că surprin
derea lor are o oarecare justifi
care, dar noi sintem in totul de a- 
cord cu modul in care s-a compor
tat noul campion al țării. Și iată de 
ce. Calificările pentru finale, in con
cursurile noastre, numai rareori pro
gramează dispute foarte puternice, 
astfel că favoriții se califică cu u- 
șurință, 
ori la... 
amintim 
lergători 
racier intern, să fie obligați de ad
versarii lor să se comporte la va
loarea cea mai ridicată in serii, in 
semifinale și in finală. De aceea, 
'putem spune că alergătorii noștri nu 
sînt pregătiți să facă față la 2—3 
sau chiar 4 curse tari, așa cum pro-

alergind de cele mai multe 
pas! In felul acesta nu ne 
să, fi văzut prea mulți a- 
care, in întreceri cu ca

clujene
gramează campionatele
J. O. sau alte competiții

europene, 
de am- 

ploare. Ne stau la indemină sufi
ciente exemple de alergători romîni, 
participanți la mari concursuri peste 
hotare, care după serii tari, nu mai 
aveau resurse pentru sferturile de 
finală sau pentru semifinale, in ca
drul cărora au realizat, de fiecare 
dată, rezultate mai slabe. De aceea, 
credem că foarte bine a procedat 
Zamfirescu pregătindu-se să facă 
față cerințelor unor preliminarii pu
ternice și poate că și alți alergă
tori ar trebui să-i urmeze exemplul.

« Excelentul alergător negru John 
Moon a cîștigat la Cluj probele de 
100 m și 200 m și a realizat o cursă 
excepțională în ștafeta de 4x400 m, 
realizînd — in schimbul său — un 
rezultat de 46,8 sec. Am vorbit cu 
Moon după concurs și acesta și-a 
exprimat nedumerirea că, în afara 
unui singur concurent (Comșa), nici 
unul dintre adversarii săi de la 100 m 
n-a mai luat startul și la 200 m. 
„Sprinterii, spunea el, nu se pot 
împărți și specializa numai pentru 
una din cele două probe clasice, de 
exemplu pentru 100 m sau pentru 
200 m. Un sprinter bun trebuie sâ 
știe să alerge, la fel 
ambele distanțe.

Pentru a putea face 
ces cursei de 200 m, 
dezvolta rezistența, de 
la antrenamente

de bine, pe

față cu suc- 
pentru a-mi 
multe ori — 

alerg distanța

45 186
38 618
30 466
14 365
13 003
12 322
(6 792 + 3 199) ; 8.------- 9

19 264 + 25 922
30 356 +
25 459 +

8 641 +
8 564 +
7 335 +

8 262
5 007
5 724
4 462
4 987 
Fa- 

Olimpia 
l Buc.

7 527

3.
4.
5.
6.
7.
nil C-ta 8 757 ,
Buc. 8 134 (8 134 + 0) ; 10. Progresul 
7 937 (6 056 + 1 881); 11. PTT Buc.
(7 527+0); 12. SSE C-ța 6 519 (1 872 + 4 647); 
13 Dinamo Brașov 6 178 (3 298 + 2 180) ; 14. 
CSO Timișoara 6 103 (3 409 + 2 694); 15. Vo
ința Buc. 5 863 (706+5 157) ; 16. Știința Ti
miș. 4 905 (3 271 + 1 634); 17. Prahova Ploiești 
4 810 (4 810+0); 18. Muscelul C-lung 4 510 
(1 220 + 3 290) ; 19. CSS Buc. 4 134 (2 539
+ 1 595) ; 20. SSE Brașov 3 987 (0 + 3 087) etc. 
Au primit puncte echipele a 50 de cluburi 
și asociații.

Buc. q ,91
(6 490+2 267) ;

yarzi 
asigur 
ci și 

aceea 
în ștafetă, n-a

de 330 
asta imi 
zistența, 
cilatea. De 
m, 
Alergătorii dv. sint tineri și dove
desc calități frumoase. Trebuie să 
încerce insă cu mai mult curaj ți 
200 m, ca 
să le mai 
totdeauna 
de plecare 
terului”.

o S-a scris de atitea ori despre 
efectul negativ pe care-l are fuma
tul asupra evoluției și formei unui 
sportiv. Antrenori, profesori, medici au 
dezbătut pe toate fețele această 
blemă, concluziile lor fiind, de 
care dată, aceleași. Și totuși 
dintre sportivii noștri nu s-au 
vins că tutunul este dușmanul 
formanțelor înalte ți de aceea 
țigară sau mai multe sint 
tacticos 
nament. 
dem că 
Const.
ar renunța cit sint încă sportivi frun
tași la „plăcerea” unei țigări, ar fi in 
primul rînd spre binele lor. Ei și 
incă alții ar trebui să reflecteze se
rios asupra acestei chestiuni și să se 
străduiască să-i imite, și in această 
privință, pe alergătorii noștri de semi- 
fond și fond, adevărate exemple de 
comportare sportivă !

(300 m.). Prin 
nu numai re- 
ritmul, efica- 

ca să alerg 400 
fost o problemă.

și 400 m. Și îmi permit 
dau un sfat: să folosească 
la antrenamente blocurile 
și mai ales pistolul star-

pro- 
fie- 
unii 
Con- 
per- 

o 
.pufăite" 

după masă sau după antre- 
Este complet greșit și cre- 
dacă Nicolae Macovei sau 

Drăgulescu, de . exemplu,

ROMEO VILARA



PROGRAMUL Mîine scară, pe stadionul Republicii, un cuplaj de mare atrac(ic:

irului campionatului categoriei B
SERIA 1 SERIA A ll-A

Progresul-Petrolul și Steaua-Rapid
Elapa I duminică 1 septembrie 

stalul Tîrgovițfe — Poiana Cîmpina 
infa Galați — Flacăra Moreni 
inja București — Foresta Fălticeni 
imi-a Făgăraș — Urnirea Rm. Vîlcea 
nța Craiova — Metalul București 
ahlăul P. Neamf — Tractorul Brașov 
;.R. Pașcani — Dinamo Bacău

ifapa ll-a duminică 8 septembrie

esta Fălticeni — Știința Craiova 
talul București — Metalul Tîrgoviște 
iirea Rm. Vîlcea — C.F.R. Pașcani 
căra Moreni — Știința București 
clorul Brașov — Chimia Făgăraș 
>amo Bacău — Știința Galați 
ana Cîmpina — Ceahlăul P, Neamț

pa Ml-a duminică 15 septembrie 
talul București — C.F.R. Pașcani 
nfa Craiova — Chimia Făgăraș 
ana Cîmpina — Șliinfa București 
nta Galați — Tractorul Brașov 
rhiăul P. Neam} — Dinamo Bacău 
talul Tîrgoviște — Flacăra Moreni 
esta Fălticeni — Unirea Rm. Vîlcea

pa IV-a duminică 22 septembrie 
laiul Tîrgoviște - Foresta Fălticeni 
rea Rm. Vîlcea — Metalul Buc. 
amo Bacău — Tractorul Brașov 
i(a București — Știința Craiova 
R. Pașcani — Știinfa Galați 
mia Făgăraș — Ceahlăul P. Neamț 
ă>a Moreni — Poiana Cîmpina

pa V-a duminică 29 septembrie 
ița Galați — Știința Craiova 
ăra Moreni — Chimia Făgăraș 
hlăul P. Neamț — Unirea Rm. V. 
torul Brașov — Foresta Fălticeni 
ța București — Metalul București 
na Cîmpina - Dinamo Bacău 
R. Pașcani — Metalul Tîrgoviște

apa Vt-a duminică 6 octombrie
sta Fălticeni — C.F.R. Pașcani 
mo Bacău — Știința București 
tia Făgăraș — Poiana Cîmpina 
3a Rm. Vîlcea — Met. Tîrgoviște 
la Craiova — Tractorul Brașov 
>lul București — Știința Galați 
ilăul P. Neamț — Flacăra Moreni

>a Vll-a duminică 13 octombrie
orul Brașov — Metalul București 
Iul Tîrgoviște — Ceahlăul P. N. 
ta Fălticeni — Știința Galați 
a Craiova — Poiana Cîmpina 
a Rm. Vîlcea — Dinamo Bacău 
. Pașcani — Flacăra Moreni 
a București — Chimia Făgăraș

i Vlll-a duminică 20 octombrie
. Pașcani — Chimia Făgăraș 
ul București — Dinamo Bacău 
ul Tîrgoviște — Tractorul Brașov 
'n Moreni — Unirea Rm. Vîlcea 
. Galați — Știința București 
a Cîmpina — Foresta Fălticeni 
ăul P. Neamț — Știința Craiova

a IX-a duminică 27 octombrie 
o Bacău — Metalul Tîrgoviște 
s Cîmpina — Unirea Rm. Vîlcea 

București — Ceahlăul P. Neamț 
Craiova — C.F.R. Pașcani 

rul Brașov — Flacăra Moreni 
î Făgăraș — Știința Galați 
a Fălticeni — Metalul București

pa X-a duminică 3 noiembrie
Pașcani — Știința București

i Făgăraș — Metalul Tîrgoviște 
a Fălticeni — Dinamo Bacău 
I București — Poiana Cîmpina 
Galați — Ceahlăul P. Neamț 
Rm. Vîlcea — Tractorul Brașov

i Moreni — Știința Cra:ova

a Xl-a duminică 10 noiembrie
I București — Flacăra Moreni 

Cîmpina — Știința Galați 
R. Vîlcea —- Știința Craiova

> Bacău — Chimia Făgăraș 
I Tîrgoviște — Știința București 
j| P. Neamț — Foresta Fălticeni 
fi Brașov — C.F.R. Pașcani

i Xll-a duminică 17 noiembrie
București — Unirea Rm. Vîlcea 
Pașcani — Ceahlăul P. Neamț 
Galați — Metalul Tîrgoviște 

il Brașov — Poiana Cîmpina
Făgăraș — Metalul București 

Craiova — Dinamo Bacău
Moreni — Foresta Fălticeni

Xlll-a duminică 24 noiembrie

Cîmpina — C.F.R. Pașcani 
București — Tractorul Brașov
Fălticeni — Chimia Făgăraș 
Bacău — Flacăra Moreni 
Tîrgoviște — Știința Craiova 

I P. Neamț — Metalul București 
Rm. .Vîlcea — Știința Galați

Etapa I duminică 1 septembrie
Ind. Sîrmeii C. Turzii — A.S.M.D. S. M. 
Crișana Oradea — Mureșul Tg. Mureș 
Jiul Petrila — A.S. Cugir
C.F.R. Timișoara — C.S.M. Sibiu
C.S.M. Reșifa — Minerul Lupeni 
Minerul B. M. — C.S.M. Cluj
Gaz Metan Mediaș — Arieșul Turda

Etapa ll-a duminică 8 septembrie
Arieșul Turda — Jiul Petrila
A. S. Cugir — C.F.R. Timișoara 
C.S.M. Cluj — ind. Sîrmei C. Turzii 
Mureșul Tg. Mureș — Minerul B. M. 
C.S.M. Sibiu — Gaz Metan Mediaș 
A.S.M.D. Satu Mare — C.S.M. Reșifa 
Minerul Lupeni — Crișana Oradea

Etapa lll-a duminică 15 septembrie
C.F.R. Timișoara — C.S.M. Cluj
C.S.M. Reșița — Mureșul Tg. Mureș 
Crișana Oradea — C.S.M. Sibiu 
Ind. Sîrmei C, Turzii — Minerul L. 
A.S.M.D. Satu Mare — Arieșul Turda 
Jiul Petrila — Minerul Baia Mare 
Gaz Metan Mediaș — A.S. Cugir

Etapa IV-a duminică 22 septembrie
A.S. Cugir — C.S.M. Sibiu
Jiul Petrila — Minerul Lupeni 
Minerul Baia Mare — C.S.M. Reșița 
C.F.R. Timișoara — Crișana Oradea 
C.S.M. Cluj — Gaz Metan Mediaș 
Iod. Sîrmei C. Turzii — Arieșul Turda 
Mureșul Tg. Mureș — A.S.M.D. S. M.

Etapa V-a duminică 29 septembrie
Minerul Lupeni — Mureșul Tg. Mureș 
Arieșul Turda — C.F.R. Timișoara 
A.S.M.D. Satu Mare — A.S Cugir 
C.S.M. Cluj — C.S.M. Reșița 
Crișana Oradea — Jiul Petrila
Gaz Metan Mediaș — Minerul B. M. 
C.S.M. Sibiu — Ind. Sîrmei C. Turzii

Etapa Vl-a duminică 6 octombrie
C.S.M. Reșița — C.S.M. Sibiu 
Mureșul Tg. Mureș — C.S.M. Cluj 
Ind. Sîrmei C. Turzii — Gaz Metan M. 
Crișana Oradea — Arieșul Turda 
A.S.M.D, Satu Mare — Minerul B. M. 
A.S. Cugir — Minerul Lupeni 
Jiul Petrila — C.F.R. Timișoara

Etapa Vll-a duminică 13 octombrie
Minerul Baia Mare — Crișana Oradea 
C.S.M. Sibiu — A.S.M.D. Satu Mare 
Mureșul Tg. Mureș — A.S. Cugir 
Jiul Petrila — Ind. Sîrmei C. Turzii 
C.F.R. Timișoara — Minerul Lupeni 
Arieșul Turda — C.S.M. Cluj 
Gaz Metan Mediaș — C.S.M. Reșița

Etapa Vlll-a duminică 20 octombrie
Gaz Metan Mediaș — Mureșul Tg. M. 
Ind. Sîrmei C. Turzii — Crișana O. 
Minerul Lupeni — Arieșul Turda 
C.F.R. Timișoara — A.S.M.D. S. M. 
C.S.M. Sibiu —— Minerul Baia Mare . 
C.S.M. Reșița — A.S. Cugir 
C.S.M. Cluj — Jiul Petrila

Etapa IX-a duminică 27 octombrie
Arieșul Turda — C.S.M. Reșița 
Mureșul Tg. Mureș — C.F.R. Timișoara 
A.S.M.D. Satu Mare — Gaz Metan M. 
Jiul Petrila — C.S.M. Sibiu
Crișana Oradea — C.S.M. Cluj 
Minerul Baia Mare — Minerul Lupeni 
A.S. Cugir —■ Ind. Sîrmei C. Turzii.

Etapa X-a duminică 3 noiembrie
Minerul Lupeni - A.S.M.D. Satu Mare 
Ind. Sîrmei C. Turzii — Minerul B. M. 
C.F.R. Timișoara — C.S.M. Reșița 
A.S. Cugir — Crișana Oradea 
Gaz Metan Mediaș — Jiul Petrila 
Mureșul Tg. Mureș — Arieșul Turda 
C.S.M. Cluj — C.S.M. Sibiu

Etapa Xl-a duminică 10 noiembrie

Minerul Baia Mare — C.F.R. Timișoara 
Crișana Oradea — Gaz Metan Mediaș 
Arieșul Turda — A.S. Cugir 
A.S.M.D. Satu Mare — Jiul Petrila 
C.S.M. Sibiu — Mureșul Tg. Mureș 
Minerul Lupeni — C.S.M. Cluj 
C.S.M. Reșița — Ind. Sîrmei C. Turzii

Etapa Xll-a duminică 17 noiembrie

A.S. Cugir — C.S.M. Cluj
C.S.M. Sibiu — Minerul Lupeni 
lr>d. Sîrmei C. Turzii — Mureșul Tg. M. 
Gaz Metan Mediaș — C.F.R. Timișoara 
Jiu! Petrila — C.S.M. Reșița 
Minerul Baia Mare — Arieșul Turda 
Crișana Oradea — A.S.M.D. Satu Mare

Etapa Xlll-a duminică 24 noiembrie

Mureșul Tg. Mureș — Jiul Petrila 
C.S.M. Cluj — A.S.M.D. Satu Mare 
Arieșul Turda — C.S.M. Sibiu 
A. S. Cugir — Minerul Baia Mare 
C.F.R. Timișoara — Irvd. Sîrmei C. T. 
C.S.M. Reșița — Crișana Oradea 
Minerul Lupeni — Gaz Metan Mediaș

Și mîine seară ovalul de beton al 
stadionului Republicii va ft, fără în
doială, plin. Bucureștenii au în pers
pectivă un cuplaj de mare atracție. 
Intîlnirea serii o constituie, fără doar 
și poate, partida Steaua—Rapid. Din
colo de caracterul amical al meciului, 
de țelurile sale, ținînd de pregătirile 
pentru nou] campionat, suporterii am-

GREAVU (Rapid)

belor formații întrezăresc, pe de o 
parte dorința rapidiștilor de a se 
reabilita după eșecul din „Cupă”, iar 
Pe de altă parte, ambiția.

Echipele din categoria A se pregătesc asiduu 
pentru noul campionat

(Urmare din pag. 1)

șezarea 1—4—2—4. Și pentru ca lu
crurile să meargă cit mai bine, an
trenorii și-au împărțit jucătorii. Dar 
nu pe compartimente (apărare—îna
intare), ci N. Reuter a lucrat cu 
partea dreaptă a echipei, iar R. 
Mazăre cu partea stingă (titulari și 
rezerve) în timp ce portarii se antre
nau singuri, sau, atunci cînd o ce
rea acțiunea ce trebuia însușită, luau 
și ej parte la exercițiile comune.

...Antrenamentul continuă cu in
tensitate. Sînt explicate nu numai 
noile atribuții ale jucătorilor, felul 
cum trebuie să se demarce atunci 
cînd echipa este în atac pentru a se 
crea „jucătorul liber", dar și modul 
în care trebuie să acționeze apăra
rea pentru a închide cit mai bine 
drumul atacanților echipei adverse. 
Se repetă o dată, de două ori, de 
zece ori, cu toți jucătorii, pînă cînd 
schema tactică respectivă este însu
șită.

— După cum ați văzut, ne spune 
antrenorul N. Reuter, se muncește 
cu tragere de inimă pentru însuși
rea principiilor fotbalului modern, 
pentru a menține prestigiul fotbalu
lui timișorean.

La sfîrșitul antrenamentului, ve
chiul internațional timișorean ne-a 
prezentat pe cei 19 fotbaliști: por
tarii Curcani Urziceanu și Petre 
Popa, jucătorii de cîmp Hîrșovai 
Turcan, Răcelescu, Botescu, Bîtlan, 
Tănase, Pelger, R. Lazăr, Mano- 
lache, Lereter, Ignai Mureșan, Mi- 
țaru, Șețu și Matei. A lipsit Mircea 
Popa, plecat în practică, și care își 
va relua locul în echipa timișoreană.

MIRCEA TUDORAN

LA PETROLUL, POFTĂ DE LU
CRU Șl PARTICIPARE ACTIVA

„Elevii” lui Ilie Oană a-u inceput 
lucrul mai devreme decit in alți ani 
conform indicațiilor F.R.F. încă de 
la 1 august ei s-au prezentat in ve
derea reluării antrenamentelor pen
tru noul sezon.

Recent am răsfoit împreună cu 
antrenorul Ilie Oană planul de pre
gătire al echipei sale, lată citeva 
din obiectivele propuse ; fizic — 
îmbunătățirea pregătirii fizice gene
rale și specifice cu accent pe ele
mentele de pregătire specială, creS- 
terea treptată a capacității de efort 
a organismului, aducerea la același 
nivel de pregătire cu ceilalți com- 
ponenți ai echipei a tinerilor pro

Cum în întîlnirile dintre a- 
ceste două formații fruntașe ale fot
balului nostru a triumfat de regulă 
jocul spectaculos, întrecerea dîrză dar 
corectă, desigur că și meciul de 
mîine seară va păstra aceeași linie 
și vom putea fi martorii unui spec
tacol frumos, în care să abunde fazele 
dinamice.

In privința efectivelor ce se vor a- 
linia duminică seara, antrenorii celor 
două echipe ne-au anunțat că nu vor 
lipsi Constantin, Creiniceanu, Raksi, 
Voinea, Tătaru, Jenei, Crișan, Pe- 
tescu, Hălmăgeanu, Suciu (Steaua), 
Andrei, Greavu, Motroc, Dan Coe, 
Ștefănescu, Georgescu, Dumitriu Hi 
Năsturescu, I. Ionescu, Kraus (Rapid).

Deschiderea „convoacă" sub lumina 
reflectoarelor o formație bucureșteană 

Progresul și Petrolul. în partida 
eu Petrolul, Progresul va alinia for
mația obișnuită cu Oaidă, Voinea, 
Mîndru, Mateianu etc.

In linii mari, formația Petrolul va 
fi aceeași de la începutul jocului cu 
Rapid, de sîmbăta trecută. Nu vor 
lipsi: Sfetcu, Badea, Dridea I etc.

Iată, de altfel, programul: ora 17,30 
Progresul — Petrolul: ora 19.45 Steaua- 
Rapid.

movați in această vară din campio
natul categoriei B; tehnic — corec
tarea procedeelor tehnice deficitare 
in lovirea balonului cu piciorul și 
capul; tactic — reactualizarea și îm
bunătățirea concepției de joc a e- 
chipei, precum și perfecționarea e- 
lementelor de tactică individuală Și 
colectivă.

Din planul de conspect al antre
namentelor au fost îndeplinite; toate 
ședințele de antrenament prevăzute 
pentru perioada 1—13 august, meciu
rile de verificare cu Textila Sf. 
Gheorghe și Rapid București, par
tide care aveau menirea să verifice 
stadiul de pregătire a echipei.

„Pofta de lucru, participarea ac
tivă și disciplinată a tuturor jucă
torilor din lot — ne-a declarat Ilie 
Oană — iată motivele care ne în
dreptățesc să credem că obiectivele 
propuse vor fi îndeplinite. Inimoșii 
suporteri ai echipei noastre o să aibă 
mai multe bucurii decît în sezonul 
trecut”.

C. ALEXE

LA RAPID BUCUREȘTI

Antrenorul federal Angelo Nicu- 
lescu, prezent la pregătirile forma
ției Rapid București, ne a făcut ur
mătoarea declarație în legătură cu 
felul în care s-au antrenat fotbaliștii 
bucureșteni în această perioadă:

„Pregătirea echipei Rapid, în a- 
ceastă perioadă, s-a efectuat cu multă 
conștiinciozitate, sub conducerea an
trenorilor Valentin Stănescu și Vic
tor Stănculescu. In scurta perioadă 
de tranziție, prin odihnă activă, în 
care efortul a fost redus ca intensi
tate, s-a căutat menținerea la un ni
vel ridicat a realizărilor din cam
pionatul trecut, ceea ce le-a permis 
rapidiștilor să înceapă activitatea de 
la un grad de pregătire superior.

Obiectivul principal al acestei pe
rioade a fost dobîndirea unui grad 
mai bun de pregătire, care să asi
gure obținerea de rezultate valo
roase în activitatea competițională 
viitoare.

Pregătirea jucătorilor s-a desfă
șurat zilnic, iar uneori chiar de 
două ori pe zi. In aceste antrena
mente s-a urmărit de la început 
creșterea treptată a capacității de 
efort a organismului, corectarea și 
apoi repetarea procedeelor tehnice 
însușite în condiții apropiate de joc 
și in condiții de joc.

De asemenea, de o atenție deose
bită s-a bucurat pregătirea elemen
telor de tactică individuală și co
lectivă.

Fiecare antrenament sau joc- 
Școală efectuat era analizat în dis
cuții constructive cu jucătorii care 
s-au dovedit a fi mobilizați spre a- 
tingerea obiectivului propus".

PA1I0NȚU (Petrolul)

Au început meciurile 
de verificare

C.F.R. CARANSEBEȘ—M.E.D.OJS.Z. 
GYULA 4—2 (1—0)

CARANSEBEȘ 16 (prin telefon). 
Echipa maghiară M.E.D.O.S.Z. și-a 
continuat turneul în țara noastră în- 
tîlnind joi formația C.F.R. Caran
sebeș. C.F.R. a obținut o victorie 
meritată prin golurile înscrise de Ko- 
tormani (mîn. 9, 49 și 77), și Gheor
ghe (min. 47). Pentru M.E.D.O.S.Z. au 
marcat Razki (min. 71) și Zimmer 
(min. 86 din 11 m).

AL. MUNTEANU - coresp.

„CUPA U.A.S.R.” A CONTINUAT 
JOI LA CLUJ

CLUJ 16 (prin telefon), Organi-
zată de comitetul executiv al
U.A.S.R. în cinstea zilei de 23 Au
gust „Cupa U.A.S.R.” a continuat joi 
după-amiază la Cluj cu jocurile eta
pei a doua. In prima întîlnire, Știința 
Timișoara a învins Știința Craiova 
cu 4—1 (2—1).

în cel de al doilea joc, Știința Cluj 
a învins Știința București cu 3-1 
(2-1). Clujenii au avut inițiativa în 
majortitatea timpului și au înscris 
prin Adam (2) și Marcu. Pentru bucu
reșteni au marcat Risciuc.

V. CACOVEANU
N. TODORAN-coresp.

DUMINICĂ, LA IAȘI : C.S.M.S.— 
MOLDOVA CHIȘINĂU

IAȘI 16 (prin telefon). Duminicăs 
stadionul din Copou va găzdui o nouă 
partidă internațională. Este vorba de 
meciul — devenit tradițional — din
tre C.S.M.S. Iași și Moldova Chiși- 
nău (R.S.S. Moldovenească).

GHEORGHE VASILIU - coresp. ,

PROGRESUL BUCUREȘTI — ME- 
TROM BRAȘOV 3—1 (1—8)

BRAȘOV 16 (prin telefon). Bucu
reștenii au făcut o utilă verificare 
în vederea meciului amical ce-1 vor 
disputa duminică pe stadionul Re
publicii; întllnind joi, la Brașov, e- 
chipa locală Metrom, proaspăt pro
movată în categoria C. Superioară, 
Progresul a cîștigat prin golurile mar
cate de Voinea (2) și Mateianu în timp 
ce Voinoiu (Metrom) a redus scorul.

GH. CORCODEL-coresp.

PETROLUL PLOIEȘTI — DINAMO
PITEȘTI 2—2 (2—1)

PLOIEȘTI (prin telefon). Un meci 
cu multe neregularități. Din această 
cauză el nu și-a atins pe de-a în
tregul scopul propus, acela de a fi 
o utilă verificare a ambelor echipe 
înaintea campionatului. Cele patru 
goluri au fost realizate de Badea 
(min. 15) și Moldoveanu (min. 44) 
pentru Petrolul și Al. Vasile (min. 16 
și 67) pentru ■ Dinamo Pitești.
GH. ALEXANDRESCU - coresp. reg.
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Restanțele campionatului republican de handbal în 11
Din faza pc zonă a campionatului re

publican <le handbal în 11 au rămas 
restante trei partide în grupa din ora 
sul București : cele ale echipei Dinamo 
București. Rezultatele acestor îutîlniri 
urmează să desemneze a cincea echipă 
calificată în turneul final de la sfîrșitul 
acestei luni. Prima restanță a avut Joc 
joi la Ploiești : Dinamo a întrecut Pe
trolul cu 15—8 (6—4), punîndu-și ast

Handbaliștii se pregătesc pentru apropiatul sezon oficial. O parte din ei se află 
înaintea turneului final — masculin și feminin — al campionatului republican 
de handbal In 11, programat — ca un prolog la cel In 7 — la sfîrșitul a- 
cestel luni. In fotografie, o imagine dintr-un joc de handbal în 11, disputat 

pe stadionul Dinamo

PREGĂTIRI... REZULTATE...
• Toate echipele bucureștene de 

categorie A, masculine și feminine, 
și-au început pregătirile și — cele mai 
multe — încă de la începutul acestei 
luni. Aceste antrenamente s-au in
tensificat în această perieadă la Ra
pid, Dinamo (băieți). Rapid, Progre
sul, Știința, Confecția (fete). Unele 
din ele — cum sînt formațiile femi
nine Rapid, Progresul și Știința, și 
cele masculine Dinamo și Steaua 
(aflată în turneu în țară) au pus și 
pun accent pe pregătirea pentru 
handbal în 11, deoarece sînt calificate 
pentru turneul final al campionatu
lui republican. Aceste antrenamente 
însă, folosesc foarte bine și pentru 
handbal în 7, mai cu seamă din punct 
de vedere fizic.

• Intr-un meci de verificare de

■—=7777" mîltMHÎild =;=-----

CAMPIONATUL DE CALIFICARE IN PLINA DESFĂȘURARE
Rezultate din campionatul feminin 

de calificare, faza interregională :
• TG. MUREȘ : Știința — Mătasea 

Dudești București 48—50 (21—20). 
Din cauza numeroaselor faze con
fuze, meciul nu s-a ridicat la nive
lul dorit. Bucureștencele au cîștigat 
datorită experienței lor mai mari 
și a faptului că echipa gazdă nu și-a 
găsit ritmul de-a lungul întregii par
tide. S-au remarcat Georgeta Fiilop 
(Știința), Roxana Wilems (Mătasea). 
(I. PAUȘ - coresp. reg.).

• BRAȘOV: Din cauza timpului 
nefavorabil, etapa a doua a campio
natului de calificare zona I s-a desfă
șurat în sala de sporturi a școlii me- 
dii nr. 2. Cele șase partide au fost 
frumoase, viua disputate, o parte din
tre ele de nivel tehnic ridicat. Ele 
au scos în evidență valoarea forma-

De la I. E. B. S.
Pentru cupla iul de fotbal PROGRE

SUL—PETROLUL și RAPID—STEAUA 
de mîine, de pe stadionul Republicii, bi
letele se găsesc de vînzare la casele obiș
nuite.

★
Cluburile și asociațiile sportive pot în

cheia contracte pentru rezervarea de 
bilete la jocurile de fotbal ce se vor 
organiza în acest an pe stadioanele „23 
August" și „Republicii", adresîndu-se 
la sediul întreprinderii str. V. Conta 
nr. 16 etaj VII. serv, manifestații spor
tive, telefon 11.79.70 inter. 116 sau 
186.

★
Ștrandul Tineretului este deschis mîine 

pentru iubitorii natatiei. Biletele se gă
sesc la casele ștrandului^ 

fel candidatura Ia primul loc. Celela’te 
două meciuri se vor disputa duminică 
18 (Dinamo — Rapid) și luni 19 au
gust (Dinamo — Știința), ambele pe 
stadionul Dinamo, cu începere de la 
ora 18.

Înaintea lor, clasamentul se prezint# 
astfel: 1. Petrolul 4 p.; 2. Dinamo 
2 p. (15:8) ; 3. Rapid 2 p. (15:15);
4. Știința 0 p.

handbal în 7, disputat zilele trecute la 
Sibiu, Voința din localitate și Dina
mo Bacău au terminat la egalitate: 
17—17 (10—10). (Ilie Ionescu, coresp.).

• Faza regională a campionatului 
cooperației meșteșugărești la handbal 
în 7, desfășurată recent la Deva, a 
dat cîștig de cauză echipelor Unirea 
Sebeș (băieți) și Voința Deva (fete), 
care s-au calificat pentru faza de 
zonă. (I. Simion și G. Cioranu, 
coresp.).

• De curînd a început la Oradea 
tradiționala competiție de handbal în 
7 „Cupa Eliberării", la care participă 
opt echipe masculine și feminine. 
Primele care și-au început întrecerea 
au fost formațiile de fete. Jocurile 
sînt urmărite cu viu interes. (P. Lo- 
rinez, coresp.).

ției din Salonta, care a cîștigat toate 
partidele disputate în etapa a doua. 
Iată rezultatele: Spartac Salonta cu 
Mondiala Satu Mare 67—29 (28—14), 
cu A.S.A. Cluj 41-38 (24-17), cu 
Luceafărul Brașov 42—31 (15—16); 
A.S.A. Cluj cu Mondiala Satu Mare 
47—32 (30—15), cu Luceafărul Brașov 
43—29 (14—10); Luceafărul Brașov— 
Mondiala Satu Mare 46-43 (28—17). 
După două etape, în clasament con
duce A.S.A. Cluj cu 10 puncte și un 
coșaveraj mai bun decît Spartac Sa
lonta, care are tot 10 puncte. Ur
mează: Luceafărul Brașov 4 p. și 
Mondiala Satu Mare 0 p. (P. DU
MITRESCU - coresp.).

PFNIIiU SEZONUL TURISTIC DE VARĂ 
I. R. T. A. PLOIEȘTI

1 PUS 1N CIRCULAȚIE AUIODUZE PE URMĂTOARELE TRASEE:
— PLOIEȘTI — SNAGOV
— PLOIEȘTI — CHEIA (r. Teleajen) 

PcnEru grupuri de turiști, sportivi, elevi etc. se organizează, 
la cerere, excursii cu tarii redus (00o^) m toata țara 
prin autobazele: Ploiești — 6 călători, Tlrgovlștc, Buzău 

Rin. Sărat șl Cimpina
Informații suplimentare la autobazele menționate șl la I.R. T.A.

Ploiești, str. Poștei nr. 6, telefon 1456 și 1369

Vă facem cunoștință cu programul con
cursului Pronosport din săptămîna viitoare 
(nr. 34 din 25 august 1963).

El se prezintă astfel :
I Dinamo București — Farul Cat. A

II Steaua — Steagul roșu Cat. A 
III U. T. Arad — Petrolul Cat. A. 
IV. Crișul — Rapid Cat. A.
V Știința Timișoara — Progresul Cat. A 

VI Dinamo Pitești — Știința Cluj Cat. A 
VII Siderurgistul — C.S.M.S. Iași Cat. A 

VIII Gyor — Ujpesti Dozsa Camp. R.P U.
IX Dorog — Diosgyor Camp. R.P.U.

X Szeged — Tatabanya Camp. R.P.U.
XI Komlo — Pecsi Dozsa Camp. R.P.U. 

YU Debrecen — Vasas Camp. R.P.U.

IN ATENȚIA PARTICIPANȚILOR 
LA PRONOSPORT

Premiul special pentru 12-4-1 rezul
tate, atribuit în mod experimental de la 
concursul Pronosport nr. 44 din 4 noiem
brie 1962, se suspendă începînd cu con
cursul Pronosport nr. 34 etapa din 25 
august 1963, adică o dată cu începerea 
campionatului R.P.R.

— Nu uitați să procurați sau să vă re- 
înoiți buletinele abonamente Loto-central 

Și Pronoexpres pe luna septembrie.

DIN NOUTĂȚILE VIITORULUI CAMPIONAT...
• Programul primei etape • Cum se va alcătui pe viitor clasa
mentul • Meciurile vor fi conduse de un singur arbitru • Folo

sirea juniorilor în categoria A
Pregătirile echipelor de handbal în 7 pentru viitorul campionat al 

categoriei A devin mai intense, pe măsură ce se apropie data primei 
etape. La 8 septembrie echipele se vor alinia la start, gata să susțină 
primele jocuri oficiale ale sezonului 1963—64 :

MASCULIN
Seria I : CSMS Iași — Știința Galați, Dinamo Bacău — Dinamo Bucu

rești, Rapid București — Rafinăria Teleajen, Steaua București — Tractorul 
Brașov. Seria a II-a: Dinamo Brașov — Telinometal Timișoara, Voința 
Sighișoara — Voința Sibiu, CSM Reșița — Știința Tg. Mureș, Știința Pe- 
troșeni — Știința Timișoara.

FEMININ
Seria I : SSE Ploiești — Rapid București, Tractorul Brașov — Știința 

București, Progresul București — Faianța Sighișoara, Confecția București 
— Rulmentul Brașov. Seria a II-a: CSM Sibiu — Vestitorul București, 
Mureșul Tg. Mureș — Știința Cluj, Constructorul Timișoara — SSE Petro- 
șeni, Banatul Timișoara — Știința Timișoara.
Restul programului îl vom publica 

într-un număr viitor. Deocamdată 
notăm datele de disputare a turului: 
8, 15, 22 și 29 septembrie, 6, 13 și 20 
octombrie.

MODIFICĂRI ÎN MODUL DE ALCĂ
TUIRE Ă CLASAMENTULUI

Federația noastrd de specialitate a adus
— în baza concluziilor trase în urma acti
vității competiționale pe anul 1962—63 — 
o serie de modificări și completări regu
lamentelor competițiilor.

Una din aceste modificări se referă la 
modul cum se va alcătui în viitor clasa
mentul, mai precis la cazurile de egalitate 
de puncte întie două sau mai multe echipe 
și la departajarea lor. Iată noile preve
deri regulamentare :

A. Egalitate de puncte între două echipe 
în timpul campionatului propriu-zis. Ordi
nea echipelor va fi stabilită luîndu-se în 
considerare — pe rînd — criteriile de mai 
jos :

1) DIFERENȚA DINTRE GOLURILE MAR
CATE ȘI CELE PRIMITE (prevedere nouă, 
care arată că golaverajul se face prin scă
dere și nu prin împărțire) ;

2) numărul de victorii obținute ;
3) rezultatele directe dintre echipele egale 

La puncte (SE VA ALCATUI UN CLASAMENT 
SPECIAL PE BAZA REZULTATELOR DINTRE 
ECHIPELE RESPECTIVE, CRITERIILE FIIND 
IN ORDINE : NUMĂRUL DE PUNCTE ; DI
FERENȚA DINTRE GOLURI MARCATE 
ȘI CELE PRIMITE, COEFICIENTUL OBȚINUT 
PRIN ÎMPĂRȚIREA GOLURILOR MARCATE 
LA CELE PRIMITE, ECHIPA MAI TINARA
— CALCULUL FACINDU-SE IN ANI, LUNI 
ȘI ZILE. Prevedere nouă).

B. Egalitate de puncte între echipe Tu 
turneul final (seniori, juniori, calificare, 
Cupa FRH). Clasificarea echipelor se va 
tace prin aplicarea următoarelor criterii :

1) numărul de victorii ;
2) REZULTATELE DINTRE ECHIPELE RES

PECTIVE (se alcătuiește un clasament spe
cial, după criteriile de mai sus);

3) echipa mai tînâră.
C. Egalitate de puncte în turneul final, 

între două echipe care luptă pentru titlu. 
Departajarea celor două echipe se va face 
numai pe baza criteriilor de al. B, pct. 1 
șl 2 (numărul de victorii și rezultatele 
dintre echipe, cu alcătuirea unui clasament 
special). Dacă și în acest caz egalitatea 
se va menține, atunci se va organiza un 
meci decisiv, pe teren neutru.

Acestea sînt modificările care privesc 
modul de alcătuire a clasamentului in ca
tegoria A in cazurile de egalitate de puncte. 
Ele sînt menite să stabilească, în primul 
rînd, criterii cit mai fuste de clasificare, 
iar în al doilea rînd să prevină orice ten
tativă de... rotunjire a golaverajului, cum 
s-a întîmplat la turneul final masculin al 
campionatului pe 19G2—63. Asupra celorlalte 
modificări de acest gen, privind alte co®“ 
petiții (campionatul de calificare, de pildă) 
vom reveni cu alt prilej.

UN SINGUR ARBITRU LA MECIURI I

Iată o altă noutate a viitorului campionat: 
la meciuri nu vor mai fi arbitri de poartă.

Federația a ajuns la această hotărîre în 
urma experienței făcute la jocurile din Cupa 
FRH și din cadrul altor competiții amicale, 
precum și în urma experienței colegiilor 
de arbitri din orașul București și regiunea 
Banat, care au folosit sistemul cu un sin
gur arbitru. Concluziile trase subliniază 
faptul că este posibilă conducerea jocu
rilor de către un singur arbitru, cu con
diția ca acesta să dovedească mai mult 
interes în pregătire și, bineînțeles, în con
ducerea jocului. De altfel, în multe țari 
europene, jocurile oficiale sînt conduse 
fără arbitri de poartă : R. S. Cehoslovacă, 
Iugoslavia, R.F.G. și R.D.G.

Desigur că în asemenea condițiuni, sar

PARTICIPARE NUMEROASA 
Șl VALOROASĂ LA FINALA 

CAMPIONATULUI REPUBLICAN 
DE VITEZĂ PE CIRCUIT

Mîine dimineață de la ora 9,30, 
, va desfășura întrecerea finală a cam 
natului republican de viteză pe cirt 
Pasionalii sportului cu motor vor 
loc în tribunele instalate pe marg 
traseului de la Arcul de Triumf 
Capitală și vor asista la apriga li 
dintre cei mai buni „viteziști" din 
care se vor întrece pentru titlurile 
campioni republicani pe anul 1963.

Valoarea apropiată a principalilor 
tendenți la titlurile de campioni va

. ea disputa să fie deosebit de in 
sântă. Maeștri ai sportului, camț 
republicani și alți alergători consac 
specialiști ai probei, vor primi rej 
unui număr masiv de tineri dornic 
afirmare.

La clasele 125 și 175 cmc unde 
' înscriși peste 40 de sportivi (la fie 
clasă) se poate anticipa o luptă sti 
între consacra ții C. Neclelcu (7), 
Szabo (16), Gh. Dragotă (87), T. 
pa (24), /. Popa (25), FI. Cost 
(46), St. lancovici (43) și FI. Șt 
(29) pe de o parte, și tinerii I. 1 
rescu (65), P. Fischer (225), M. P 
(61), Ș. Ionescu (50), /. Pasat (
I. Sa'sz (48) ș.a., pe de altă parte.

în cadrul clasei de 250 cmc reți 
dintre cei peste 30 de alergători 
soriși, pe rutinații Fl. Costache, 
Ilirschvogel (82), V. Szabo (26), 
Pereni (23), K. Rautenstrauch ( 
din rîndul cărora se va putea des» 
campionul clasei. Și la clasa 350 
participarea este foarte numeroasă, 
și valoroasă prin prezența la start 
lergătorilor Gh. Ion (5), Gh. Voicu 
(3), M, Cernescu (2), O. Stei 
(51), V. Szabo, E. Keresteș (53 
Al. Schuler (52). In cursa reze 
„mașinilor grele" (500 cmc curse 
va face reintrarea maestrul sportul 
multiplul campion republican N. Bi 
(1). El va alerga alături de apre 
motocicliști M. Dânescu (38), M. 
nescu și Gh. Voiculescu. La motocic 
cu ataș vor lua startul, printre 
cunoscuții specialiști ai probei AL 
nescu 4- Al. Schuler, Gh. Ion 4 
Huhn, E. Keresteș 4“ P- Paxino 
Enescu 4" N- Difescu (45).

I. DUMITRESl

cina unul arbitru devine mai grea, iar res
ponsabilitatea i se mărește, deoarece el 
trebuie să aibă mereu sub control întregul 
teren de joc și să urmărească cu mare 
atenție, în același timp, mingea și jocul 
pe semicerc. Cu alte cuvinte, i se va cere 
o pregătire fizică și un plasament deose
bite, grație cărora să se poată deplasa 
cu mare ușurință și rapid pe teren și să 
supravegheze permanent și concomitent 
jocul, semicercul și poarta. De fapt, sar
cinile de mai sus reveneau arbitrilor și în 
sistemul cu arbitri de poartă. In practică 
însă, mulți dintre ei — din comoditate — 
au „pasat" anumite sarcini arbitrilor de 
poartă (în special călcarea semicercului 
și marcarea golurilor). Or, cele mai multe 
reclamații ale echipelor s-au produs împo
triva unor arbitri de poartă, care — liind 
localnici — favorizau, prin semnalări gre
șite, echipele gazdă. Cu un singur arbitru 
însă, se crede că aceste situații vor fi 
înlăturate pe viitor. Acesta este și motivul 
pentru care s-a trecut la sistemul cu un 
singur arbitru.

CALIFICAREA JUNIORILOR
In sfîrșit, o noutate privind folosi

rea juniorilor în categoria A: tinerii 
jucători și tinerele jucătoare care vor 
susține cite trei meciuri în prima 
echipă vor rămîne definitiv calificați 
pentru categoria A și nu vor mai avea 
drept de joc în competițiile de juniori 
(campionatul R.P.R., „Cupa Sportul 
popular"). La celelalte întreceri de se
niori, juniorii vor putea fi folosiți 
fără nici o restricție.

Prin prevederea de mai sus se ur
mărește promovarea mai judicioasă și 
menținerea juniorilor talentați în lo
turile echipelor de categorie A.

P. GAȚU

46.341 lei se reportează pentru concursul 
Pronosport nr. 33 etapa W august 1963

După cum ați remarcat, în agențiile 
Loto-Pronosport au apărut noi bilete, pe 
care este imprimat un fotbalist în plină ac
țiune. Ele s-au pus în vînzare în întreaga 
țară, o dată cu lansarea concursului Sport- 
expres trim. III.

Aceste concursuri și-au cîștigat, prin 
gama de premii oferite, o binemeritată 
popularitate.

Concursul precedent Sportexpres a dis
tribuit peste 70.000 de premii printre caxe

și două autoturisme „Moskvici* care 
luat drumul spre domicilul fericirilor 
gători : Ionescu Gh., din Galați ș 
Blîndu Gh. din Reșița.

Nu uitați. Ia orice agenție Loto-F 
port, cooperativă, oficiul P.T.T.R., 
poștal, O.C.L., vă puteți procura 
pentru acest concurs.

Nu neglijați. Procurați-vi-le din tim 
Mai multe bilete, mai multe șaț,șe

PREMIILE CONCURSULUI P
SPORT NR. 32 

din. 11 august 1963

Categoria a II-a: 0,30 vâri 
3.022 lei fiecare.

Categoria a IlI-a: 7,10 var 
6.384 lei fiecare.

LOTO CENTRAL

La tragerea Loto-central d 
de 16 august 1963, au fost exti 
urnă următoarele numere :

13 18 17 39 62 83 26 52 4
Premiul special A: 13 18
Premiul special B ; 83 17 8
Premiul special C : 26 43 5‘ 
Fond de premii : 602.371 lei 
Tragerea următoare va a 

la Ploiești la 23 august a.c.

Rubrică redactată de Loto-F



reintra atît de cu-

Eminescu și sportul

Echipei Dinamo București

Steagului roșuLui Ndsturescu (Rapid)

Lui Dinamo PiteștiEchipei Farul (Constanța)

Rapidului

insula

M&mico, c&re dintre ei <? Xb/fe P

ochiul 
balta

d)upa șui șj traiectorie \ 
. nu poate fidec/f (toidaf

BUCU- 
italian 

evoluai 
în 
ani.

OCNA 
două 

— în 
— ob- 
în me-

V. D. POPA
I. CIIIVU

ION POSTAȘU 
Desene de N. CLAUDIU

Lui Constantin (Steaua)

Orșicaxe spectator 
Te numește „profesor"

IOAN 
MUREȘ. 
K.O -uri 
126 sec.

Fotbaliștilor de la

Anul asta, evident, 
Vâ dorim în clasament 
(Gînd în gînd cu voi. la mulți simpatizanți s 

întîiul loc studenții 
sâ fie... aspiranți.

Celor două Științe

vizite pe 
, cîndva.

IONETE, BUCU- 
De aceeași părere 
Almanahul sportiv" 

lucrare interesantă, 
■citește cu multă

La acest Rapid să fie
Doar... compartimente tari.Ștefan cel Mare 

i urare : 
permanent.

Deci la „Steaua* _
Nu admitem... corigenți

Celor din
O dorință 
Ca și Ștefan,
Să... domneascâ-n clasament] Iată unele pretenții 

De
La
Iar

detaliu poa- 
mai revela* 
cu un epi-

ori în prima reprezentativă 
a țării, între anii 1937—1941. 
Principala sa calitate : șutul. 
Puternic și precis, totoda
tă 1.

AUREL TOCIU, BUCUREȘTI. 
— Eursele la campionatele 
mondiale de box profesio
nist la toate categoriile sînt 
de ordinul sutelor de mii de 
dolari. Numai că partea fis
cului este cam de... 70%. Un 
procentaj important revine și 
managerilor. Se pune deci 
întrebarea ce iau boxerii? 
Pumnii Noroc că nu prea 
mulți, cînd pierd în repriza 
I, ca Patterson 1

Cerem, fără comentarii. 
Drept răspuns un cuvințel 
In campionat „stegarii” 
Nu pot fi și... port-drapel 1

Bozan. Trei 
reprezentînd 

sportivă „ 
au încîntat 

„zburînd“ 
lor peste obstaco- 

și ele 
concuren-

Kăsturescule, ce crezi : 
Numele ți-1 ilustrezi? 
Să-ți vedem cursele toate 
Doar cu goluri... încheiatei

exigeați, 
' 1

MUREȘAN,
— 1) Cele

ultrarapide 
și 130 sec. 

ținute de Sony Liston

ciurile cu Floyd Patterson 
nu reprezintă totuși un re
cord în materie în meciurile 
pentru campionatul mondial 
de. box la toate -categoriile. 
In 1908, Tommy Burns a fost 
și mai... operativ : l-a scos 
din luptă pe Jim Roche 
după 88 de secundei De 
asemenea, în 1938, Joe Louis 
a încheiat foarte repede so
cotelile cu Max Schmelling : 
în 124 de secunde. Și, tre
buie să știți că sînt soco
tite și cele 10 secunde cît 
învinșii au stat la podea.
— 2) Bodola este fotbalistul 
cu cele mai multe selecțio
nări în echipa națională : 
48. Postul lui de bază: in- 
ter-stînga. A jucat însă de 
multe ori si inter-dreaptc

ION PORUMB si MILEA 
MUNTEANU, GALAȚI. — Am 
mai arătat că la stabilirea 
golaverajului la fotbal, 1—0 
este mai oun, de pildă 
decît 8—1. Are însă cusurul 
că e mai puțin... rezistent. 
La primul gol primit, nu mai 
e bun de nimic, Pe cînd 
8—1...

VASILE DIMA, MEDIAȘ.
Aveți o evidență a tuturor 
rezultatelor din campionatul 
categoriilor A și B la fot
bal, din 1951 și pînă acum? 
Am toată admirația pentru 
acest lucru, mai ales că dv. 
nu vă cere nimeni răspunsuri! 
In ceea ce privește datele 
care vă lipsesc — din 1956
— vi le ținem la dispoziție 
cu prilejul unei ' " 
care o veți face, 
în București.

GRATIELA PERI, 
REȘTI. — Boxerul 
Giovani Peri, care 
acum două luni în țara 
noastră, are 21 de ani. El 
este campionul Italiei la ca
tegoria mijlocie. In meciu
rile susținute la noi a ob
ținut victorii asupra lui C. 
Slănescu și P. Deca. M-a 
mirat întîi de ce nu-mi 
cereți mai de grabă date 
despre boxerul nr. 1 al lui 
Sempre Avânți, Dante Cane. 
Dar recitind numele dv., am 
înțeles...

ALEXANDRU PACS, GHEOR- 
GHIENI. — 1) Laszlo Papp 
este născut Ia Budapesta. 
El are acum 37 de ani. — 2) 
Știința Cluj a jucat de două 
ori în categoria B : în 1950 
și în ediția 1957—1958. Era

pro
babil) 

Un loc mai... neșifonabill

cu 
temerarii 
fotografie- 

Doru. 
elevi 
aso- 

,Sănă- 
trl- 
cu

tn uimire pe toți 
manevrele ce 
înot, corlindu-se 
ecufundindu-se) 
ieșind de sub apă tîrziu, 
unde nici nu~ți aduceai 
aminte. Și in Blaj eram 
tineri buni înotători, dar 
cu Eminescu nici unul nu 
putea ține. Aceasta era 
părerea generală".

la scăldat 
mergeam 

de pădure 
mare ajun

geam 
mijloc îno

tam 
cea verde”.

ce, exemplul 
personalități 
aliat prețios, 
oamenii 
tecedentele 
adesea 
veniț clasic 
să 
lui ' 
rodki 
cicleta la 70 de ani. De 
asemenea, sînt pome
niți frecvent Goethe. 
Kant, Pușkin sau Rous
seau, pentru pasiunea cu 
care mărșăluiau.

Să adăugăm 1, 
exemple — cu 
de a fi 

exemplul 
nescu 
grafiile 
îndeajuns 
satură atletică a 
lui nostru poet, 
temeiuri existau, 
tr-o poezie mai 
cunoscută („Copii 
noi amindâil.", 
dedicată fratelui 
Ilie, decedat, 
evocă anii 
ostfel :

„Adesea

Doi tineri englezi, Si
mon Patterson și Mary 
Rovell, care s-au logodit 
recent la Londra, au anun
țat intenția de a petrece 
luna de miere intr-un mod 
cu totul neobișnuit. Cei 
doi sînt înotători pe dis
tanțe lungi, Simon Patter
son reușind să traverseze 
Canalul Mînecii iar Mary 
Itovcll incereînd de douâ

CCI Of IA FARUL • 
» Tot supărat pe noi. 
nene OvicUu/e p 
- die/nu t/o> cunosc 
pînu cîndnu vu 

i ajungeți din urma 
\duniord. „

CU 
jăcea 
(n.n. 

aici și

_ Si pe plaja se lăuda că 
e profesor de... inot /

an-
sînt 
de- 

prin dea- 
repetiție — tabloul 
Tolstoi jucînd go- 

i sau încălecînd bi-

Și atunci 
timișorean Mircea 
mescu a început 
pregătească 
exigența pe 
sportivi din 
Li viu Negrea, 
D. 
care, 
ciația 
_tatea“, 
bunele 
poneii 
le, bineînțeles, 
pe... măsura 
ților.

In acțiunea de popu
larizare a educației fizi- 

marilor 
fost un 

Pentru 
neconvinși, 

celebre 
decisive. A

antrenorul
To- 
să-i 

toată

Doar o singură povață : 
Ați fost tot la suprafață, 
Deci vedeți cum procedați. 
Nu cumva să o... scăldațil

i aceste 
mîndria 

unul autohton 
lui Emf- 

- înotători Bio- 
nu au subliniat 

aceasta tră- 
mare- 

, deși 
In- 

puțin 
eram 
1871), 

său 
Eminescu 
copilăriei,

să joace și a treia oară, în 
1959—1960, dai, ca să spu
nem așa, a fost salvată de... 
gong. Tocmai cînd eia să 
ia, din nou, drumul catego
riei B, Tarom a fuzionat cu 
Rapid, astfel că Știința Cluj 
care se clasase pe penul
timul loc, s-a pomenit cu 
un neașteptat loc liber în 
categoria A. A retrogradat 
atunci numai ultima clasa
tă. Știința Timișoara.

STANILA SOLOMON, STA- 
NEȘTI. — După cum s-a mai 
anunțat, interul stînga al 
echipei Dinamo București, 
Ghergheli, a suferit o inter
venție chirurgicală și el nu 
va putea ' ‘ “* '
rînd.

ȘTEFAN 
REȘTI. - 
cu dv. : 
este o 
care se 
plăcere. Și dacă n-aveți să-i 
reproșați decît că a anunțai 
că Lucian Popescu a devenii 
campion european la cate
goria pană învingîndu-1 pe 
Gî'no Bondavali, în loc de 
Phil Dolhem, eu zic să-1... 
iertați. Firește însă că gre
șeala putea fi evitată, fiind 
vorba și de un fapt în ge
neral cunoscut.

MIRCEA COSTICA, BRAILA. 
— Orașul dv. a avut pentru 
prima oară echipă în cate
goria A. în 1937 : Dacia
Unirea. In acel an la 
campionat au participat 20 
de echipe, împărțite în două 
serii de cîte zece echipe. 
Dacia Unirea s-a transformat 
apoi în F.C. Brăila, care a 
activat în A.

MIRCEA MUNTEANU, TIMI
ȘOARA. — Silviu Ploieștea- 
nu, antrenorul Steagului ro
șu, a jucat la Universitatea 
Cluj și la Venus București. 
El a fost selecționat de 11

ori, dar fără succes, să re
editeze această performan
ță. Ei au făcut cunoscut că 
imediat după căsătorie vor 
pleca în Elveția, unde 
și-au propus să traverseze 
lacul -Geneva, în lungime 
la suprafață iar în lățime 
pe sub apă.

„Cred că va fi o lună 
de miere romantică" — a 
declarat Mary Rovell.

ww
Pugbisttț tâ putetipăstra o , 
formă impecabilă călătorind 
cu troleibuzul de Mamaie?/#

Dar acest 
te fi mult 
tor întregit 
sod din tinerețea poetu
lui. Călător neobosit în 
acea vreme, Eminescu 
pleacă, în 1866, din nor
dul Moldovei la Blaj, 
trecînd Carpații pe la 
Vatra Dornei. In ora
lul de la confluența 
Tirnavelor, unde a stat 
o vreme, poetul a lăsat 
amintiri interesante. 
Printre ele, cea relatată 
de prietenul său local
nic Ștefan Cacoveanu, 
intr-un articol publicat, 
în 1904 în revista „Lu
ceafărul” din Budapesta. 
Se spunea acolo:

„Oimineața... de regulă 
el mergea. de se scălda 
in Tir nava la moară, 
din jos de roate și se 
scălda intr-una pînă 
la amiazi... unde punea

Ja/ă cum se 
; - pot obține

. 57 secunde
^<^4 pe ^ută

La atletism e mai u- 
șor. Orice copil poate 
să alerge în voie, pe 
aceleași culoare unde 
cei mari încearcă să 
doboare recordurile lui 
Moina. La călărie e 
puțin mai complicat 
Poți, oare, să-1 urci pe 
Liviu Negrea — la cei... 
opt ani ai lui — pe Ru
bin, Birsan sau Clasic? 
Nici vorbă. Dar, parcă 
poți scăpa de micii pa
sionați ai echitației, sfă- 
tuindu-i să aștepte pînă 
ce vor mai... crește?

.... O- . •

A



* ACTUALITATEA SPORTIVA INTERNAȚIONALA
Campionatele europene de tir

Echipa R. P. Romine pe locui 3 
la proba de pistol viteză

STOCKHOLM 16 (prin telefon). 
Campionatele europene de tir (probe 
de pistol) au continuat pe poligonul 
Grimsta din localitate.

Vineri a avut loc manșa a H-a a 
probei de pistol viteză. întrecerile 
s-au încheiat cu un dublu succes al 
sp >rtivilor sovietici care au obținut 
primul loc în clasamentul indivi
dual și pe echipe.

Iată de altfel configurația celor 
două clasamente: individual: 1. KRO- 
POTIN (U.R.S.S.) 595 p - nou re
cord european (v.r. 589 p aparținea 
trăgătorului cehoslovac Hmecek); 2. 
’abelin (U.R.S.S.) 591 p; 3. Zaiak 
tR.P.P.) 589 p. Dintre trăgătorii noș
tri cel mai bine s-a prezentat Ion 
Tr'nca, care a ocupat locul 8 cu 
;86 p. Ceilalți sportivi romîni au tn-

CAMPIONATELE EUROPENE DE CANOTAJ
COPENHACA 16 (prin telefon). — 

bea de a 51-a ediție a campionatelor 
europene masculine de canotaj, care se 
desfășoară pe lacul Bagsvaerd din apro
pierea ora’ului Copenhaga, a început 
joi, pe o rreme din cele mai nefavora
bile care a influențat evident primele 
’ntreceri și a făcut ca această ediție să 
V -iteze cu destule surprize.

Sportivii romîni au concurat joi și vi
neri In întrecerile din cadrul calificări
lor și, nereușind să obțină calificarea 
direct pentru rinale, urmează să ia star
tul slmbătă In recalificări. Un rezultat 
bua l-a obținut echipajul de 2-f-l for
mat din Petrov, Rifelt și Păunescu, care 
a cîștigat eliminatoriile și a cedat In 
semifinale in fata echipajului R. F. Cer- 
maue, după o luptă dirză. La recalifică-

Concurs internațional de atletism 
la Budapesta

La sfîrșitul acestei săptămîni are 
loc la Budapesta un concurs inter
național la care au fost invitați și 
cîțiva atleți romîni. Vor face depla
sarea în capitala R.P. Ungare ur
mătorii sportivi : Alexandru Tudo- 
rașcu, Aurel Stamatescu, Gheorghe 
Zamfirescu și Valeriu Jurcă (100 m, 
200 m și 4x100 m), Mihai Calnicov 
St Nicolae Popovschi (lungime); Con
stantin Drăgulescu (ciocan).

Pe scurt
TURNEUL DE BASCHET DE LA 

MESSINA

A început turneul internațional fe
minin de baschet de la Messina. Echi
pa Italiei a învins cu scorul de 56—39 
(27—18) echipa R. P. Romine. Cele 
mai bune jucătoare ale gazdelor au 
fost Geroni și Perși. Din echipa ro- 
mînă s-au remarcat Vasilescu și Ni- 
culescu. R. S. Cehoslovacă a între
cut cu 59—45 (24-22) echipa R. P. 
Ungare, iar R. P. Bulgaria a dispus 
cu 62—58 (32—25) de Iugoslavia.

Turneu! internațional feminin de 
baschet de la Messina a continuat 
cu desfășurarea meciului R. S. Ceho
slovacă - Iugoslavia. Au cîștigat cu 
scorul de 71—59 (43-28) baschetbalis
tele cehoslovace.

NOI RECORDURI MONDIALF ALE 
PARAȘUTIȘTILOR DIN CEHO

SLOVACIA

Cu prilejul unui concurs de para
șutism sportiv desfășurat în apropiere 
de Prostejov, parașutiștii cehoslovaci 
au stabilit două noi recorduri mon
diale la săritura cu punct fix. Lan- 
sindu-se de la o altitudine de 600 m 
cu deschidere imediată a parașutei, 
un grup de patru parașutiști au ate
rizat la o medie de 1,47 m de centrul 
cercului. Un grup de 8 parașutiști să
rind de la 1000 m cu deschidere ime
diată a parașutei au obținut o me
die de 3,04 m.

LA BELGRAD : „TROFEUL ADRIA- 
TICEI" LA POLO PE APĂ

în Capitala Iugoslaviei a început 
turneul internațional de polo pe apă 
pentru „Trofeul Adriaticei“. Iată pri
mele rezultate : Italia — Iugoslavia B
2—0 ; Ungaria — Bulgaria 5—1 ; Iu
goslavia A — R. D. Germană 6-2.

registrat următoarele rezultate: V. 
Atanasiu 584 p. M. Dumitriu 580 p, 
Șt. Petrescu 577 p. Echipe: 1.
U.R.S.S. 2359 p — nou record euro
pean (v.r. 2344 p. era deținut tot
de formația sovietică); 2. R D. Ger
mană 2336 p; 3. R.P. ROMlNA 2326 p; 
4. Finlanda 2320 p; 5. R. S. Ceho
slovacă 2318 p; 6. R. F. Germană 
2316 p. în clasament figurează 15 
echipe.

Simbătă sînt programate întrecerile 
probei de pistol calibru mare. Repre
zentativa țării noastre Ia această pro
bă va fi compusă din Mihai Dumi
triu, Ion Tripșa, Gavrilă Maghiar și 
Virgil Atanasiu. Campionatele euro
pene Iau sfirșit duminică.

PETRE CIȘMIGIU
antrenor

rile de slmbătă vor concura : Apostcaan 
la simplu, Larion și Ciocoi la dublu, 
Petrov, Rifelt și Păunescu la 2-f-l, 
Pongraf, Ilusarcnco, Somcvschi și Radu 
la 4 f.c., Stratan și Tudose la 2 f.c.

Finalele se vor disputa duminică și 
după bogata și valoroasa participare care 
caracterizează această ediție a campiona
telor europene sînt de așteptat întreceri 
viu disputate pentru locuri fruntașe in 
fiecare probă.

„CUPA LIGII»

„Cupa Ligii”, competiție la care 
participă 36 de echipe franceze din 
prima și a doua ligă, a programat noi 
întilniri, încheiate cu următoarele re
zultate: Valenciennes—Lille 1—0, Bou
logne-Lens 2—1, Sedan—Forbach
2— 1, Strassbourg—Nancy 6—0, Sochaux- 
Stade Francaise 1-0, Lyon—Grenoble
3— 0, St. Etienne-Besancon 2—1, Can
nes—Nice 2—1, Toulon—Monaco 4—0, 
Montpellier—Nimes 2—2, Aix—Marsilia
2— 0, Bordeaux—Beziers 5—2, Limoges- 
Toulouse 1—1, Nantes—Angers 1—1; 
Rennes—Cherbourg 5—1, Red Star— 
Rouen 1—1, Le Havre—Racing Paris
3— 0, Lens—Lille 1—0, Valenciennes- 
Boulogne 1—0, Sedan-Metz 5—0, Reims- 
Forbach 4—4, Stade Francais—Sochaux 
6—1, Strassbourg—Nancy 1—1; Gre
noble—Besancon 3-3, Nimes—Aix 3-1; 
Montpellier—Marsilia 1—0, Le Havre- 
Rouen 2—1, Racing Paris—Red Star 
2-1.

De pe pistele de atletism
STOCKHOLM. Echipa de atletism 

a R. P. Ungare a cîștigat cu scorul 
de 117—107 puncte meciul desfășurat 
la Stockholm cu echipa Suediei. Iată 
principalele rezultate înregistrate : 
400 m garduri ; Librand (S) 52.9;
200 m : Csutoras (R.P.U.) 21,6; prăjină: 
Rinaldo (S) 4,50 m ; 3 000 m obstacole: 
Macsar (R.P.U.) 8:50,2; suliță: Kulcsar 
77,83 m; disc: Klics (R.P.U.) 51,89 m; 
4x400 m : Suedia 3:12,4; 100 m : Csu
toras (R.P.U.) 10,7; 110 m garduri: For- 
sander (S) 14,4; 1500 m : Larsson (S) 
3:43,8; ștafeta 4x100 m : R.P.U. 40,7; 
înălțime : Petersson (S.) 2.13 m; lun
gime : Kalocsai (R.P.U.) 7.61 m; greu
tate : Varju 18,96 m ; 10 000 m: Sutoe 
(R.P.U.) 29’43”4/10; ciocan : Zsivotski 
(R.P.U.) 69,06 m.

BELLUNO; In cadrul unui concurs 
desfășurat în această localitate, atleta 
Magali Vettorazzo a realizat în același 
concurs două noi recorduri ale Italiei: 
la pentatlon și lungime. La săritura în 
lungime Vettorazzo a realizat perfor
manța de 6,11 m( iar In cele cinci 
probe ale pentatlonului a obținut un 
punctaj de 4338, nou record italian: 
80 mg — 11,9 ; greutate — 9,20; înăl
țime — 1,50 m; lungime — 6.11 m; 200 
m — 25,0 sec.

MOSCOVA; Au luat sfîrșit cam
pionatele unionale de atletism desfă-

Cornel Turturea
și Nicolae Martinescu 

campioni balcanici 
la lupte clasice

(Urmare din pag. 1)

prezintă astfel: 1. Turcia 33 p: 2 R.P 
ROM1NÂ 27,5 p; 3. lugoslaria 24 p; 
4. Bulgaria 20 p; 5. Grecia 14,5 p.

Antrenorul emerit Ion Corneanu ne-v 
spus că este satisfăcut de evoluția tine
rilor noștri luptători, care au concurat 
cu mult curaj, străduindu-se să aibă 
o comportare cit mai bună. Ei nu s-an 
lăsat nici ub moment impresionați de 
faima adversarilor lor și au fost mult 
aplaudați pentru acțiunile întreprinse.

Din cele 25 de meciuri susținute de 
luptătorii noștri ei au cîștigat 12. 9 
le-au terminat la egalitate și au pierdut 
doar 5.

Cea mai frumoasă comportare a avut-» 
NICOLAE MARTINESCU. Deși a evo 
luat in cadrul categoriei grea, cu adver
sari care-i erau net superiori in greu
tate, totuși el a reușit să facă fată cu 
succes dificilelor partide și să obțină 
numai victorii la tuș sau la puncte, 
CORNEL TURTUREA și ION ALIO- 
NESCU au avut, de asemenea, compor
tări remarcabile. Mai slabi Gheorghe 
Dumitru și Ion Țăranu de la care aș 
t-ptam mai mult.

In urma rezultatelor înregistrate la 
ediția din acest an a Balcaniadei de 
lupte, șase sportivi și anume. Turturea, 
Alionescu, S. Popescu, Turanu, Ralia 
și Martinescu și-au îndeplinit norma 
pentru selecționarea In lotul olimpic al 
R.P. Romine.

Simbătă și duminică se vor desfășura 
Întrecerile din cadrul competiției balca
nice de lupte libere.

ÎN „CUPA CAMPIONILOR 
AMERICI1 DE SUD’’

Competiția echipelor campioane da 
pe continentul sud-american se apro
pie de etapa decisivă. In două din 
cele trei serii sînt de-acum cunoscuta 
primele clasate, calificate pentru se
mifinale, iar în cea de a treia a mal 
rămas de disputat un singur joc. Iată 
rezultatele înregistrate în seria 11 
Olimpia Asuncion — Boca Juniors 
Buenos Aires 1—0, Boca Juniors — 
Olimpia 5—3, Boca Juniors—Universi- 
dad Chile 1-0, Universidad—Olimpia
4—1, Olimpia—Universidad 2—1. A mai 
rămas de disputat meciul Universidad- 
Boca Juniors. Clasament: Boca Ju
niors 4 p., Olimpia 4 p., Universidad 
2 p. In seria a doua s-au încheiat 
jocurile preliminarii: Alianza Lima— 
Millionarios Bogota 0—0, Millionarios- 
Alianza 0—1, Alianza—Botafogo Rio 
0—1, Botafogo-Alianza 2—1, Millio
narios—Botafogo 0—2, Botafogo—Millio
narios 2—0 (neprezentare). Clasament: 
Botafogo 8 p., Alianza 3 p„ Milliona- 

șurate în cadrul Spartachiadei po
poarelor. Proba de 1500 m a revenit 
lui Savinkov, cronometrat în 3:44,9 
Vera Muhanova a cîștigat proba de 
800 m plat în 2:06,0.

Alte rezultate : 200 m garduri: Ozo- 
lin 23,3; 5000 m ; Tiurin 13:48,4; șta
feta 4x400 m: R.S.S. Ucraineană 
3:09.4 ; ștafeta 4x100 m : Sel. Moscovei 
40,4. In cadrul probei de pentatlon 
Tatiana Șcelkanova a realizat la sări
tura în lungime 6,53 m.

OSLO : Cu prilejul concursului In
ternațional de atletism de la Oslo nor
vegianul Pedersen a aruncat sulița la 
83,90 m. Rasmussen (N) s-a clasat pe 
locul doi cu 80,97 m. Jones (S.U.A.) a 
cîștigat proba de 110 m garduri cu 
timpul de 13,9, iar Bob Hayes (S.U.A.), 
a fost cronometrat în cursa de 100 m 
plat cu rezultatul de 10,4, John Thomas 
(S.U.A.) a sărit la înălțime 2,05 m.

NURNBERG : Intr-un co.ic. rs inter
național de atletism desfășurat la 
Niimberg, atletul negru Moon (S.U.A.) 
a parcurs 100 m plat în 10,3. Tot el a 
cîștigat și proba de 200 m plat, fiind 
cronometrat în 20,9. Alte rezultate t 
400 m : Kindler (R.F.G.) 46,6 ; 1 500 m: 
Weisiger (S.U.A.) 3:45.6; 5 000 m: Ku- 
bicki (R.F.G.) 14:12,6; prăjină: Rein
hard (R.F.G.) 4,60 m.

Florin Gheorghiu—la a treia victorie consecutiv;
(Urmare din pag. I)

Șahistul romîn FLORIN GHEOR
GHIU a repurtat a treia victorie con
secutivă în campionatul mondial pen
tru juniori de la Vrnjacka Banja 
(Iugoslavia). El l-a întrecut în 26 de 
mutări pe islandezul Kristianson. 
Gheorghiu conduce neînvins în prima 
grupă a preliminariilor. Pînă în pre
zent, el a mai cîștigat la Lee (An
glia) șl Litsberger (Suedia). Repre
zentantul nostru mai are de susținut 
două partide în preliminarii cu A- 
mado (Argentina) și Beling (R, D. 
germană).

Alte rezultate înregistrate în runda 
a treia a preliminariilor : grupa I : 
Beling (RDG) — Amado (Argentina) 
1—0 ; partida Lee — Litsberber a fost

A început turneul final
al campionatului U.R.S.S. de șah pe cehi
In centrul atenției celei de-a 3-a runds 

a campionatului U.R.S.S. de șah pe echi
pe s a situat intilnirca dinire campionul 
mondial Tigran Petrosian și fostul cam
pion al lumii, Mihail Tat. Petrosian ■ 
jucat cu piesele albe și Ia întreruperea 
partidei el are un pion în plus. In ace
lași meci (Moscova — R.S.S. Letonă), 
Mihai) Botvinnik a cîștigat la Gipsli» 
și Smîslov la Klovan.

Campioana lumii Nona Gaprindașvili 
(R.S.S. Gruzină) a jucat din nou remar
cabil și, în întilnirea cu echipa R.S.S. 
Moldovenească, a obținut a treia victorie 
consecutivă.

rios 1 p- Seria a III-a: Everest Guaya
quil—Penarol Montevideo 0—5, Pena
rol—Everest 9—1. Penarol 4 p., Eve
rest 0 p. Pentru semifinale sînt ca
lificate Botafogo, Penarol, Santos (de
ținătoarea trofeului), acestora urmind 
să li se alăture, probabil, Boca Ju
niors, căreia îi mai trebuie doar un 
punct pentru calificarea în semifinale.

PRIMA ETAPĂ A CAMPIONATU
LUI POLONEZ

Duminică a început campionatul 
republican polonez ediția 1963—1964. 
Prima etapă a fost marcată de victo
ria la scor repurtată de noua promo
vată Szombierki: 4—0 cu Ruch. Alte 
rezultate: Arkonia—Gvardia 2—2, 
Gornik—Odra 1—0, Legia—Pogon 5-2, 
Polonia Bytom—Stal 3—2, Unia—Zag- 
lebie 1-1, Wisla-L.K.S. 1-1.

ÎNTILNIRI INTERNAȚIONALE

Peste 25 000 de spectatori au urmă
rit la Stockholm întilnirea interna
țională amicală dintre echipele re
prezentative ale Suediei și Finlandei. 
Jocul s-a încheiat cu un rezultat de 
egalitate : 0—0. La Gotteborg o altă 
reprezentativă a Suediei a jucat cu 
Norvegia, meciul terminîndu-se, de 
asemenea, nedecis ; 0—0.

Turneul internațional de fotbal de 
la Budapesta a continuat cu desfășu
rarea meciului dintre echipele Chel
sea (Anglia) și M.T.K. Budapesta. 
Fotbaliștii englezi au obținut victoria 
cu scorul de 3—1.

Intr-un meci internațional, echipa 
maghiară Honved Budapesta a învins 
cu scorul de 4—1 (1—1) echipa fran
ceză Sedan, prin punctele marcate de 
Tichy (2), Komora și Katona.

Echipa olimpică de fotbal a Japo
niei și-a continuat turneul în U.R.S.S.; 
intîlnind în orașul Vinița formația Lo
komotiv din localitate, care activează 
în categoria B. Fotbaliștii sovietici au 
obținut victoria cu scorul de 4—0.

PROGRAMĂRI ÎN „C.C.E.» Șl 
„CUPA ORAȘELOR TÎRGURI”

Mai multe formații participante la 
„Cupa campionilor europeni" și „Cupa 
orașelor tîrguri" au stabilit datele la 
care vor susține partidele din primul 
tur. Astfel, în „Cupa campionilor eu
ropeni": Ferencvaros Budapesta—Ga- 
latasaray Istanbul 18 septembrie la 
Budapesta și 25 septembrie la Istan
bul : Standard Liege—Norrkoping, 
25 septembrie la Liege, 3 octombrie 
la Norrkoping; în „Cupa orașelor 
tîrguri”: Juventus—O.F.K. Beograd 2 
octombrie la Torino, 16 octombrie la 
Belgrad; Racing Paris—Rapid Viena 
11 septembrie la Viena. 2 octombrie 
la Paris.

amînată din cauza indisponibili 
jucătorului suedez; grupa a I. 
Skol (Olanda) — Mogen (Danen 
ca) remiză, Tan (Singapore) — Z; 
rov (URSS) remiză, Kovaci (RPl 
Alvarez (Cuba) 0—1; grupa a II 
Kirilov (RPB) — Burston (Can. 
1—0; Bojkovici (Iugoslavia) — 
damski (R.P. Polonă) 1-0, Gat (Izl
— Fuller (Australia) 1—0; grup 
IV-a: Jenata (R.S. Cehoslovacă) 
Mușii (Iugoslavia) remiză, Zv 
(Norvegia) — Ostermeyer (R.F. ( 
mană) remiză, Glauser (Elv
— Kordovil (Portugalia) 1—0;- Gt 
a V-a: Kurajica (Iugoslavia) — V 
frinen (Finlanda) remiză. Freit 
(Af. S.) — Cunningham (SUA) 1 
Holacek (Austria) — Dietrich (Lux 
burg) 1—0.

Și cea de a 4-a rundă a fost mar 
de o surpriză, prin infrîngerca mai 
maestru Dadiv Bronștein de către i 
rul din R.S.S. Moldovenească, Gri 
Bersutski. Echipa Moscovei ■ obț 
victoria cu 6—4 In meciul cu R 
Moldovenească. In cea d«-a 5-a ru 
echipa R.S.S. Gruzine • întrecut fo 
ția Tad jikistanului la un scor < 
goric : 10—0. Specialiștii și comenta 
de șah au apreciat că în întilnirile p 
minării forma cea mai bună au arăt 
Efim Cheler din echipa R.S.S. ' 
nene, care n-a pierdut nici o pari 
Mihail Botvinnik (Moscova) cu 4,5 p 
te din 5 posibile și campioana mont 
Nona Gaprindașvili (Gruzia) — 4 pil 
din 5 posibile.

★

Cele 6 echipe calificate pentru tur 
final al campionatului unional de 
și-au inceput întrecerea. Cea mai 
resantă partidă a meciului Moscova 
Leningrad a fost cea dintre campi 
mondial Tigran Petrosian și catnpi 
U.R.S.S., Viktor Korcinoi. Inițiativ 
fost deținută în cea mai mare part 
întîln îrîî de Pet rosian care a jucat 
albele dar, spre sfîrșit, campionul r 
dial a făcut o gravă greșeală care 
dus la înfrîngere. Rezultatul întîlni. 
fost favorabil echipei din Moscova 
2,5 la 1,5 puncte. în meciul cu R 
Ucraineană, echipa Moscovei a cîșl 
din nou, scorul fiind 3—2. în pat 
cu Petrosian, matele maestru Glicler 
la întrerupere șanse de victorie.

Alte rezultate: R.S.F.S. Rusă — 
ningrad 6—2; R.S.S. Ucraineană 
R.S.S. Bielorusă 3,5—-2,5; R.S.I 
Rusă — R.S.S. Gruzină 5,5—1,3.

(Agerpre.

Programul noii ediții 
a „Cupei campionilor europi 

la tenis de masă
BUDAPESTA 16 (Agerpres). — La nou 

edi{ie a „Cupei campionilor europeni' 
1964) la tenis de masă și-au anunțat j 
ciparea 16 echipe masculine. In coir 
ția feminina s-au Înscris 9 echipe. La 
culin. în primul tur echipa C.S.M. Clu 
nalista de anul trecut, va Juca cu ec 
OAS Fontenay, campioana Franței, ic 
feminin Voința București va întîlni ec 
învingătoare din Jocul preliminar la 
tte Bruxelles-Sparta Praga.

Icnă programul complet al celorlalte 
niri : masculin : Lokomotiv Budapesta 
desbahn Viena ; SC Leipzig-Steagul roș 
fia ; Slavia Praga-DTK Falkenberg (Sue 
Silv Star Geneva—Olimpia Ljubljana ; ! 
ta Varșovia —Standard Liege ; AMVJ 
sterdam — P.S.V. Stuttgart ; Red Boys 
xemburg—Meteor Budapesta. Feminin : 
teor Budapesta—Slavia Sofia ; Pol. Vie 
Einheit Dresda ; TTK Kieler (R.F.G.)- 
logne Billancourt (Franța).

Fotbaliștii de la Mure: 
și-au încheiat turneu 

in R.P. Bulgaria
în ultimul meci susținut în ca 

turneului din R. P. Bulgaria, ’' ir 
Tg. Mureș a întîlnit la Trnovo 
mația locală Etyr. Gazdele au tei 
nat învingătoare cu scorul 6-3.
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