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C Însuflețit de succesele obținute sub conducerea Partidului
M ►

-Muncitoresc Romîn, de minunatele perspective de înflorire
- ►

-continua a patriei, întregul nostru popor a sărbătorit a 19 a
« ►

■ aniversare a eliberării țârii intr-o atmosfera de puternic
■ entuziasm, cxprimîndu și notârirca de a munci cu clan pentru 
■;a obține noi victorii In înfăptuirea sarcinilor istorice 

■■ale dcsdvlrșirii construcției socialiste și trecerii la construirea
< ►

:: comunismului.

PARADA MILITARĂ Șl DEMONSTRAȚIA OAMENILOR MUNCII DIN CAPITALĂ
In dimineața zilei de 23 August a avut loc in București tradiționala 

paradă militară și demonstrația oamenilor muncii, cu ocazia împlinirii a 
19 ani de la eliberarea Romîniei de sub jugul fascist.

Piața Aviatorilor avea un aspect festiv. O mare stemă a R.P. Bomîne, 
încadrată de datele : „1944—1963“, sub care era înscrisă urarea „Trăiască 
23 August — ziua eliberării Romîniei de sub jugul fascist", domina tribuna 
oficială. Deasupra tribunelor se aflau portretele marilor dascăli ai pro
letariatului mondial : Marx-Engels-Lenin, precum și pancarte cu urările: 
„Trăiască și înflorească scumpa noastră patrie — Republica Populară 
Romină!“, „Slavă Partidului Muncitoresc Romîn — conducătorul încercat 
al poporului, inspiratorul și organizatorul victoriilor noastre!", „Trăiască 
atotbiruitoarea învățătură marxist-leninistă!“, „Trăiască unitatea și 
coeziunea mișcării comuniste șl muncitorești internaționale. Trăiască prie
tenia și colaborarea frățească a popoarelor țărilor socialiste !“, „Trăiască 
pacea și prietenia între popoare !“. Pretutindeni erau arborate drapele 
roșii și tricolore.

In tribune au luat loc conducători ai instituțiilor centrale și organiza
țiilor obștești, generali activi și de rezervă — foști comandanți de mari 
Unități pe frontul antihitlerist, fruntași în muncă din întreprinderile bucu- 
reștene, academicieni și alți oameni de știință și cultură, oaspeți de peste 
hotare, ziariști romîni și corespondenți ai presei străine.

Erau de față șefii misiunilor diplomatice acreditați în R.P. Romînă, 
atașații militari și alți membri ai corpului diplomatic.

Ora 8. In aplauzele și aclamațiile puternice, îndelungate, ale celor 
prezenți în piață, iau loc în tribuna oficială conducătorii partidului și sta
tului, tovarășii : Gheorghe Gheorghiu-Dej, Gheorghe Apostol, Emil Bod- 
nărâș, Petre Borilă, Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, Alexandru Drăghici, 
Ion Gheorghe Maurer, Alexandru Moghioroș, Alexandru Bîrlădeanu, Du
mitru Coliu, Leonte Răutu, Ștefan Voitec, Mihai Dalea, Gheorghe Gaston 
Marin, membri ai C.C. al P.M.R., ai Consiliului de Stat și guvernului.

In tribuna centrală se afla, de asemenea, Dolores Ibarruri, președin
tele Partidului Comunist din Spania.

Răsună sunete prelungi de trompete. Ministrul forțelor armate ale 
R.P. Romine, general de armată Leontin Sălăjan, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., însoțit de comandantul parăzii, general 
maior Ion Gheorghe, trece în revistă trupele aflate în piață și pe Bule
vardul Aviatorilor și le felicită cu prilejul celei de-a 19-a aniversări a 
eliberării noastre naționale. Militarii răspund cu puternice și îndelungate 
urale.

Generalul de armată Leontin Sălăjan urcă apoi la tribuna oficială. 
Răsună solemn acordurile Imnului de stat al R.P. Romîne, în timp ce 

în cinstea măreței sărbători se trag 21 de salve de artilerie.
începe parada militară și demonstrația oamenilor muncii.

TREC SPORTIVII...
- Soarele ajunsese aproape de amiază In fiecare an, de marea sărbătoare a 
tind ultimele coloane de demonstranți lui 23 August, tineretul sportiv de- 
părăseau Piața Aviatorilor. In urechi monstrează cu entuziasm și dragoste 
mai dăinuiau ovațiile nesfirșite pe nețărmurită in fața conducătorilor 
care oamenii muncii le-au adresat ore partidului și statului, raportează suc- 
in șir conducătorului nostru încercat, cesele dobindite, iși arată măiestria, 
PARTIDUL, mai purtam in priviri hotărirea de a obține noi și noi iz- 
revărsarea de culori a florilor, undui- binzi, cu care să răspundă grijii pă
rea mătăsoasă a steagurilor, jocul rintești a partidului, condițiilor mi- 
zglobiu al baloanelor și cifrele mari- nunate de pregătire ce i-au fost 
lor noastre biruinți, înscrise pe pan- create.
carte, pe care alegorice. In coloane trec maeștri emeriți,

Dar iată că peste marea piață s-a maeștri ai sportului, campioni mon- 
așternut o clipă de liniște. O cHpă dinii, olimpici Și europeni, campioni 
numai. Fiindcă apoi, răpăitul tobelor și recordmani ai țării, sportivi care 
și acordurile unui marș au anunțat au purtat faima patriei noastre pină 
tradiționala defilare a sportivilor. in cele mai îndepărtate colțuri ale

lumii. în cinstea lor a răsunat pe sta
dioanele lumii imnul Republicii Popu
lare Romine, drapelul nostru tricolor 
urcind pe catargul cel mai inalt.

Fruntașii sportului pășesc in rindu- 
rile compacte ale miilor de tineri din 
asociațiile Și cluburile sportive ale 
Capitalei. Imaginea este simbolică. 
Din rlndurile acestor mii și mii, care 
se întrec in campionatele asociațiilor 
sportive, în marile competiții de mase, 
se ridică virfurile, cei mai buni din
tre cei buni.

...Zgomot de tobe. Apoi un răpăit 
scurt, ca o comandă. In fața tribunei 
sportivii scriu cu trupurile lor 23 AU
GUST, zi nespus de scumpă poporului 
nostru, zi in care zorile libertății s-au 
aprins pe meleagurile noastre.

Fiecare club sportiv bucureștean a 
dorit să arate ceva inedit, să rezerve 
o surpriză asistenței. Iată scurta, dar 
atit de frumoasa (și aplaudata) repri
ză de gimnastică artistică a sportivilor 
de la Gloria, iată jocul eșarfelor mul
ticolore prezentat de grațioasele ti
nere ale Clubului sportiv școlar, iată 
simbolica făclie a științei, purtată in 
fruntea coloanei studenților sportivi. 
Și cite altele...

Dinamoviștii au excelat totdeauna 
in măiestria exercițiilor de gimnastică 
pe motociclete. Dar in acest an s-au 
întrecut parcă pe ei. Piramida execu
tată la mare inălțime a lăsat impre
sia plastică a unui grup de sculpturi 
vii. Atit de nemișcată era poziția bă
ieților ridicați in mîini la verticală, 
atit de perfectă ținuta fetelor, în
cremenite intr-o mișcare de balet.

Tobele anunță iarăși un moment 
deosebit. In piață se oprește un grup 
compact de sportivi imbrăcați in cos
tume roșii. O comandă. Apoi aplauze 
și urale. Tinerii au scris cu trupurile 
lor P.M.R., inițialele partidului iubit, 
cirmaciului nostru înțelept, făurito
rului tuturor izbinzilor și realizărilor 
noastre !

Carul alegoric al sportivilor de la 
Steaua a simbolizat munca susținută 
desfășurată în secțiile acestui club 
fruntaș pentru ridicarea măiestriei 
sportivilor, pentru a aduce patriei noi 
succese pe stadion.

Clubul Metalul s-a remarcat din nou 
prmtr-o reușită compoziție. O fru
moasă roată dințată construită de 
sportivi, care s-a rotit de citeva ori 
in admirația întregii asistențe. „Carul“ 
metalurgiștilor ne-a oferit un moment 
de gimnastică in producție, activitate 
care s-a extins neîncetat in ultima 
vreme, devenind un prieten de nă
dejde al celor ce muncesc.

La Marea sărbătoare a eliberării țării, oamenii muncii tn coloane nesftrșitat 
demonstrează într-o atmosferă de puternic entuziasm.

Sportivii clubului Rapid ast purtat 
cele cinci cercuri olimpice. Marelui e- 
veniment sportiv din capitala Japoniei 
i-a fost consacrat un splendid car a- 
legoric. Mindria justificată a victoriilor 
răsunătoare obținute la edițiile trecute 
ale jocurilor se împletește cu făgă
duința unor noi biruinți. Pentru ele 
tineretul sportiv al patriei se pregă
tește cu sirguință, cu seriozitate, fără 
preget. Tot mai mare este lista celor 
care au îndeplinit normele olimpice^ 
cifre mereu mai bune apar pe listele

ii moriivilor romîai
li

europene
(Continuare în pag. a 2-a)
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Secotrdurilor. SVCCES DEPLIN) 
(DRAGI SPORTIVI. SA ADUCEȚI 
•PATRIEI NOI SUCCESE. MEDALIILE 
•OLIMPICE, ALE CELOR MAI BUNI, 
SA STRĂLUCEASCĂ PE PIEPTU- 

tfULE VOASTRE PUTERNICE!
Din nou răsună tobele. Sportivii 

Cinstesc Republica, înscriind in piață 
I,literele R.P.R.

TE IUBIM PATRIE 1 Spun parcă 
sportivii. ȚIE IȚI ÎNCHINAM TINE- 

I REȚEA ȘI PUTEREA NOASTRĂ DE 
MUNCA, TOT CE AVEM MAI BUN, 

i MAI DE PREȚ !
Au trecut aviatorii sportivi și para- 

țutiștii, radioamatorii. Multe aplauze 
a cules coloana participanților la fina
la Spairtachiadei de vară a tineretului 
din regiunea București. Pentru ei sa- 

; tisfacția unei minunate întreceri spor- 
! Uve s-a împletit cu bucuria de a fi 
putut lua parte la marea demonstra
ție din Capitală desfășurată cu pri- 

' lejul zilei de 23 August.
Mii de porumbei își iau zborul spre 

senin in timp ce sportivii in costume 
albe înscriu cuvintul atit de drag oa- 

I manilor, PACE.
Defilarea sportivilor Capitalei a 

fost o demonstrație a sănătății, tinere
ții și frumuseții tineretului nostru 
grescut și educat de partid.

VALERIU CHIOSE

Măiestrie sportivă

Corespondenții noștri ne transmit:

SĂRBĂTORIREA ZILEI
DE 23 AUGUST IN TARĂ

BRAȘOV
/ După colectivele de muncă ale uzi- 
Silelor, fabricilor și întreprinderilor din 
orașul Brașov, a urmat coloana spor- 
tivilor. în pas cadențat, îmbrăcați în 

: frumoase costume, activiștii și spor
tivii au raportat realizările obținute: 

‘peste 65 000 membri UCFS încadrați 
■In 169 asociații și 5 cluburi sportive; 
322 de secții pe ramură de sport; 17 
echipe participante în diferite cam
pionate republicane, 29 de maeștri 
«meriți și maeștri ai sportului și peste 
800 de sportivi clasificați categoria I 
!fi a Il-a; o puternică activitate de 
(masă reflectată îndeosebi la recenta 
Spartachiadă de vară a tineretului, la 
care au participat peste 65 000 de ti
neri și tinere etc.

Pe rind, au trecut prin fața tribu
nei .sportivi ai numeroaselor asociații : 
Rulmentul, Voința, Metrom, Precizia 
Săcele, Hidromecanica, Partizanul roșu 
etc.

Sportivii clubului Steagul roșu au 
fost prezenți la această manifestație 
cu un frumos car alegoric reprezentînd 
aspecte din activitatea celor 14 secții 
pe ramură de sport. Cu puternice a- 
plauze au fost întîmpinați și sportivii
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Flori Intre flori

clubului Tractorul. Ei au prezentat 
un frumos car alegoric pe care un 
grup de tineri executau spectaculoase 
exerciții de gimnastică acrobatică.

Coloana sportivilor a fost încheiată 
de reprezentanții clubului Dinamo pre
zenți și ei la această măreață sărbătoa
re cu un reușit car alegoric: pe un fundal 
alb străjuiau cele cinci cercuri olimpice 
pe care erau scrise cu litere de aur 
„1964 — Innsbruck—Tokio". în aceeași 
coloană, pe lingă atleții, alpiiniștii, 
handbaliștii, schiorii și boxerii clubu
lui Dinamo, se găseau și reprezentanții 
Casei Ofițerilor din Brașov, asociația 
care anul acesta s-a impus prin fru
moasele rezultate înregistrate mai ales 
în sporturile de iarnă.

C. GRUIA

IAȘI

După demonstrația oamenilor mun
cii, în noua și moderna Piață a Unirii 
își face apariția coloana sportivilor... 
Intr-o aliniere perfectă trec reprezen
tanții C.S.M.S.-ului: fotbaliștii, hand
baliștii, rugbiștii etc. Printre ei distin
gem sportivi de frunte, binecunoscuți 
în țară și peste hotare: Traian Cogut 
— multiplu campion republican la tir, 
Gheorghe Drobotă — rugbist fruntaș, 
Cc|nstantin Alexa — maestru al spor
tului la planorism ș.a.

Cu aplauze puternice sînt întîmpi- 
nate coloanele de tineri și tinere în 
costume multicolore de la marile aso
ciații sportive ieșene: Țesătura, Peni
cilina și Voința. în continuare, trec 
sportivii din secția de călărie a 
C.S.M.S., parașutiștii, aeromodeliștii 
și aviatorii clubului regional. Defilarea 
este încheiată de sportivii motocicliști.

GH. VASILIU

BAIA MARE
Orașul de la poalele Dealului Flo

rilor, Baia Mare, a întîmpinat marea 
sărbătoare a eliberării poporului nos
tru de sub jugul fascist, cu însemnate 
succese în muncă, cu jerbe de flori, 
drapele și lozinci. La demonstrația ce
lor peste 30 000 de oameni ai muncii, 
au participat, cu entuziasm și sportivii 
băimăreni. Au trecut prin fața tri
bunelor activiștii consiliului regional 
UCFS și ai clubului sportiv orășenesc 
Baia Mare, membrii comisiilor pe ra
mură de sport. In continuare, am re
marcat pe sportivii echipei de handbal
Voința Baia Mare, care din mers au 
prezentat, la două porți portative, fru
musețea acestui joc. Atrăgătoare exer
ciții de gimnastică au făcut (tot din 
mers) sportivii asociației „înainte". 
Printre atleți se aflau maeștrii spor
tului Grigore Cojoca.ru și Ferdinand
Moscovici. Au defilat apoi, sportivii 
din secțiile de box, lupte, fotbal și 
automoto, ultimii încheind coloana de
monstranților.

VASILE SASARANU

CONSTANȚA
O imagine concretă a dezvoltării 

sportului dobrogean a constituit-o de
monstrația sportivilor de 23 August. 
Sportivii constănțeni au defilat anul 
acesta, mîndri de succesele obținute, 
raportînd prin graficul performanțelor, 
noile titluri de campioni republicani, 
locurile fruntașe cîștigate în întrece
rile interne și internaționale .

Demonstrația sportivilor a fost des
chisă de un grup compact de tineri 
îmbrăcați în alb, care cu trupurile lor 
au înscris în fața tribunei cuvintul 
drag al oamenilor cinstiți de pretutin
deni: „PACE". Cu vii aplauze a fost 
întîmpinat carul alegoric al sportivilor 
de la clubul Farul. Au trecut apoi 
sute de tineri membri ai asociațiilor 
sportive constălnțene. Portuarii au de
monstrat raportînd cu mîndrie îndrep
tățită atit succesele obținute în înde
plinirea planului de producție, cit și 
performanțele realizate pe terenurile 
de sport. Au trecut după aceea spor
tivii asociațiilor C.F.R., Spartac, Elec
trica și Dinamo.

LI VI U BRUCKNER

Sportul in viata
Călătoream într-o duminică însori

tă prim nordul dobrogean. Nu trecu
seră nici două ceasuri după prinz și 
pașii oamenilor se îndreptau grăbiți 
spre terenul de sport unde, sute de 
spectatori așteptau cu nerăbdare în
ceperea unui meci de fotbal. Eram 
în comuna Frecăței, din raionul Tul- 
cea. Colectiviștilor din această co
mună li-e tare drag sportul! Cîteva 
cifre stau mărturie în această pri
vință: asociația sportivă din comună 
are 230 de membri; 3 echipe sportive 
(de fotbal, volei și handbal) activează 
în plin; s-a cumpărat material și e- 
chipament sportiv în valoare de peste 
10 000 de Iei ; în sat există terenuri de 
fotbal, handbal și volei, precum și o 
pistă de atletism. Privind în urmă, 
peste ani, la istoria amară a acestor 
ținuturi, viața nouă a colectiviștilor 
dobrogeni îți insuflă sentimente de 
satisfacție nemărginită. Și exemplul 
comunei Frecăței nu este nicidecum 
singurul. „Fișe" sportive asemănătoa
re îți prezintă, în anii noștri, toate 
satele și comunele dobrogene. Răs- 
foiți-le împreună cu noi și vă veți 
convinge. Un teren sportiv de toată 
frumusețea cu pistă pentru alergări 
și gropi pentru sărituri la Corbul de 
jos; 12 000 de spectatori, fremătind de 
entuziasm, la o „duminică sportivă" 
în Baisarabi; magazie încărcată de ma
terial sportiv și echipament la Casim- 
cea; 12 501 lei alocați pentru sport la 
G.A.C. Cobadin etc. etc. Preferințele 
sportive ale colectiviștilor dobrogeni 
sînt foarte variate șî adesea multiple. 
Cei de la Crișan, știrul lingă apă, au 
îndrăgit canotajul. Aici în nord e pe
piniera canotorilor noștri fruntași, Jo
cul de baștină al lui Siminciiuc și Pe
trov. Tineri pescari ca Constantin Mo- 
rojenco, Nicolae Panca și Petre Ar- 
senie sînt astăzi cunoscuți nu numai 
pentru rodul bogat al năvoadelor lor, 
oi și pentru succesele sportive. Re
cent, la campionatele republicane de 
caiac-canoe de juniori ei s-au situai 
pe locuiri fruntașe. Totuși, vorbind 
despre pasiunea pentru canotaj a ce
lor din Crișan să nu se creadă cumva 
că aceasta este singura. Știți cine a 
fost în acest an revelația campiona
tului de volei din raionul Tulcea? E- 
ehipa masculină de volei a asociației 
sportive din Crișan.

Aceasta pe malul Dunării. Mai spre 
inima ținutului, la Cogealac, de pildă, 
aproape că nu există tinăr voinic care 
să nu-și fi încercat puterile într-un 
concurs de trîntă. Cei din partea lo
cului știu bine un lucru. Dacă ai de 
însurat băiatul și vrei să-ți vină tine
retul la nuntă, să n-o faci cumva... 
în perioada concursului de trîntă. De 
fapt multe sate dobrogene își cunosc 
acum unul altuia „specialitatea". Flă
căii din Seimenii Mici sînt tari la 
oină. La ciclism, cei mai buni sînt 
cei din Congari. La popice, tinerii din 
Altîn Tepe — finaliști pe regiune, în 
1962. La handbal, cei din Corbul <16 
jos, la... Și încă un fapt care nu tre
buie omis; apariția panourilor de bas
chet în satul dobrogean.

Un succint bilanț: 357 de asociații 
sportive însumind 82154 de membri 
(dintre care peste 18 000 de femei), 
379 de baze sportive simple și com
plexe, 109 906 de tineri participanți la 

Vacantă pionierească I...
Un sugestiv car alegoric al „drumeților veseli"

noua a Dobrogei 
întrecerile „Cupei Agriculturii" — e- 
diția 1963, noi titluri de campioni re
publicani...

In ce privește orașele, în trecut, 
singurele localități unde mai exista 
o brumă de activitate sportivă (cîteva 
echipe de fotbal, ceva volei) erau 
Constanța și Tulcea. Ilustrativ însă, 
pentru soarta sportului, în general, 
era situația atletismului constănțean. 
Cei oîțiva tineri constănțeni îndră
gostiți de atletism, se întîlneau în 
urmă eu 20—25 de ani în cite o după- 
amiază pe maidanul de pe malul la
cului Tăbăcăria. Desculți și echipați 
ca vai de lume se „antrenau" aler- 
gînd, sau aruneînd o greutate impro
vizată, potolindu-și astfel setea de 
sport. Cei care călătoresc acum spre 
incintătoarea Mamaie știu că nu de
parte de linia troleibuzului, constăn- 
țenii au un minunat stadion. în de
corul lui atrăgător, acolo unde albul 
marmorean al tribunelor se îmbină 
cu verdele aprins al gazonului și cu 
roșul pistei, antrenori calificați că
lăuzesc spre măiestria sportivă pașii 
a zeci și sute de tineri. La fel și în 
alte centre din Dobrogea. La Medgi
dia, unde iubitorii sportului au de 
ales între stadionul Fabricii de ci
ment sau cel al întreprinderii meta
lurgice, la Tulcea sau la Mangalia. 
Pornind pe acest făgaș în ideea <țiu- 
merării fugitive a bazei sportive în 
orașele dobrogene, trebuie să men
ționăm și numeroasele săli de antre
nament sau de concurs pe care luptă
torii, popicarii, boxerii, gimnaștii și 
ceilalți sportivi le au la dispoziție. 
Dintre acestea face parte și impună
torul Palat al Sporturilor din centrul 
Constanței, asupra căruia se îndreap
tă privirile admirative ale tuturor 
vizitatorilor.

Sportivii care îșS călesc trupurile 
în aceste săli și stadioane sînt mun
citorii, tehnicienii și funcționarii din 
portul Constanța (constituiți în aso
ciația Portul, cu 4560 de membri) cei 
de la I.M.U.M., fabrica de ciment din 
Medgidia (1100 de membri UCFS), 
T.A.V.F. Tulcea ou 2060 membri 
UCFS, fabrica de ciment „Tlia" din 
Cernavodă, Atelierele C.F.R. Palas, 
sportivii clubului Farul ș.a. Cu toți 
contribuie la ridicarea nivelului per
formanțelor sportive din această parte 
a țării. Mărturie sînt cele 6 titluri de 
maestru al sportului cucerite de spor
tivii dobrogeni, cele trei titluri de 
campioni de juniori la atletism, două 
de campioni R.P.R. Ia iahting, cuce
rirea de două ori consecutiv a cam
pionatului de fotbal Ia juniori, cei 11 
sportivî componenți ai loturilor re
prezentative și olimpice etc. Cifre, 
performanțe, nume de sportivi și de 
localități. Da, dar trebuie să vezi 
participarea entuziastă a mii și mii 
de tineri și tinere colectiviste la în
trecerile sportive, sau explozia de 
bucurie a 20 000 de oameni prezenți 
la un meci de rugbi pe locul unde 
altădată erau gropile de gunoaie, ca 
să înțelegi pe deplin dezvoltarea spor
tului dobrogean in zilele noastre.

DUMITRU IVAN
președintele consiliului regional 

UCFS Dobrogea

Cojoca.ru


întreceri entuziaste în cadrul Spartachiadei de vară a tineretului
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Finalele regiunii București—o reușită sărbătoare a sportului de mase
Timp de trei zile terenurile din parcul 

sportiv Dinamo au cunoscut atmosfera 
marilor competiții sportive de mase. Peste 
1200 de tineri șl tinere reprezenttnd toa
te raioanele regiunii s-au întrecut pe 
terenuri pentru desemnarea campionilor 
regiunii București la Spartacliiadă. La 
atletism, ciclism, volei, handbal, tir, 
gimnastică, fotbal, trintă etc. finalișlii 
din satele și orașele regiunii București 
au dat dovadă de multă dlrzenie, au 
luptat cu toată puterea pentru a re
prezenta cu cinste raionul și asociația 
lor sportivă Numeroșii spectatori prezenți 
la concursuri, majoritatea veniți special 
pentru această competiție din raioanele 
regiunii, au aplaudat cu căldură fini
șurile probelor de alergări și ciclism, 
forța celor care s-au întrecut la trintă, 
frumusețea exercitiilor de gimnastică, 
fazele spectaculoase ale diverselor jocuri 
sportive.

Reprezentanții raioanelor, tinerii din 
cele peste 800 de asociații sportive, au 
demonstrat cu acest prilej că au posi
bilități pentru a face un salt calitativ, 
de la sportul de mase la cel de perfor
mantă Im atletism, de exemplu, au 
fost remarcați o serie de tineri lalea- 
tați care îndrumați cu grijă pot obține 
performanțe promițătoare Astfel, ttnăra 
atletă din Călărași, MARIA GEAGEAC 
(16 ani) a surit la înălțime 1,40 
metri. Nu mai puțin valoros este 
și rezultatul lui C. CIOACA din Fe
tești pe 100 metri — 11,4. Merită

In acesta zile au avut loc In regiunile 
Galați, Brașov, Banat, Hunedoara, Cri- 
șana, Maramureș, Oltenia, Ploiești și 
Suceava întreceri entuziaste tn cadrul 
Spartachiadei de vara a tineretului, cu 
participarea clștlgâtorllor din etapa ra
ionala. Competițiile desfășurate cu a- 
cest prilei au scos la Ivealâ o serie 
de elemente tinere șl talentate, au de
monstrat buna pregătire a unor echipe 
sâtești. care au cucerit, alături de alte 
sute șl sute de sportivi, titlurile de 
campioni regionali al Spartachiadei de 
vata.

giu): lungime: (oraș) R. Maxim (Ale
xandria) 5,70; (sal) V. Stroe (Vi
dele) 6,03; înălțime: (oraș) C. Cala (Tr. 
Măgurele) 1,55; (sat) Ch. Rttșcu 
(Leltliu) 1,55; greutate: (oraș) G. Griln- 
berg (Zimnicea) 11,31 m; (sat) V. 
Stroe (Videle) 12,55 m; Ștafeta 4x100 m: 
(oraș) Roșiori 51,6; (sat) Fetești 50,5.

Junioare: 100 ni: (oraș) Teodora 
Nica (Alexandria) 11,3; (sat) Ioana 
Ene (Giurgiu) 13,2; 400 m: (oraș) Maria 
Zamfir (Oltenița) 71,0: (sat) Ioana Ene 
(Giurgiu) 70,0; lungime: (oraș) Ileana 
Meilă (Alexandria) 4,29; (sat) Marii 
Constantin (Răcari) 4.16 m; înălțime: 
(oraș) Vasilica David (Slobozia) 1,20; 
(sat) Elena Uță (Videle) 1,30 m; greu
tate: (oraș) Maria Popescu (Giurgiu) 
8.20 m; (sat) Rodia Clteorghe (Lehlitt) 
7,70 m: ștafeta 4x100 m: (oraș) Călă
rași 61,1; (sat) Giurgiu 57,3.

Seniori: 100 m: (oraș) D. Ciocan 
(Giurgiu) 11,9; (sat) C. Cioacă (Fe
tești) 11,4 800 m: (oraș) M. Chițu 
(Călărași) 2:14,9; (sat) V. tvanciu 
(Fetești) 2:09.9: 1.500 m. (oraș) M. 
Chițu 4:38,8; (sat) I. Măeărăscu (Leh 
liu) 4:33,6; lungime: (oraș) D. Ciocan 
6,31 tn; (sat) V. Bulgarii (Lehliu) 
6.00 m; înălțime: (oraș) G. Stăneseu 
(Roșiori) 1,75 m; (sat) C. Mateescu 
(Oltenița) 1,70 m; greutate: (oraș) 
C. Așenbrcner (Giurgiu) 11,35 m-, N. 
Dascălu (Titu) 11,10 m; ștafeta 4x100 
m: (oraș) Fetești 48,2; (sat) Fetești 
47,8.

Senioare: 100 m: (oraș) Doina No
vac (Giurgiu) 14,4; (sat) Maria Lupoi 
(Fetești) 13,5; 800 m (oraș) Aurica 
Manolaclte (Slobozia) 3:06,1; (sat) Pe
tra Străulescii (Alexandria) 2:40.3; 
lungime: (oraș) Cornelia Bartu (Călă
rași) 4,08 m; (sat) Eugenia Ene (Vi 
dele) 3,96 tn; înălțime: (oraș) Maria 
Geageac (Călărași) 1.40 m; (sat) Tinea 
Dinu (Roșiori) 1,25 m: greutate: (oraș) 
Mariana Bărăscu (Urziceni) 9.15 m; 
(sal) Stela Duică (Alexandria) 8.15 m.

Feminin: (oraș) Șc. medie Giurgiu; (sat) 
Știința Titu.

TR1NTA

Categoria 55 kg.: (oraș) I. Dumitrescu 
(Roșiori); (sat) I. Negină (Giurgiu); 
categoria 61 kg.: (oraș) I. Cuciuschi 
(Roșiori); (sat) Ion Dumitru (Călărași); 
categoria 68 kg.: (oraș) T. Belinaș (Zim
nicea); (sal) N. Fundățeanu (Călărași); 
categoria 76 kg: (oraș) I. Tuican (Giur
giu); (sal) C. Bratu (Călărași); catego
ria 84 kg.: (oraș) D. Calotă (Zimnicea); 
(sal) N. Verdeș (Slobozia); categoria 
peste 84 kg.: (oraș) V. Bîrlanu (Giur
giu); (sal) Al. Gaidaragiu (Videle).

OINĂ

1. Oltenița 
Curcani), 2. 
nou — Radu 
nouă — Olteni).

(eebipa asociației Avîntul- 
Călărași (asociația Drum 
Negru), 3. Videle (Viața

IIANOBAL

- A '

Sporiiiele clasate pe 
rezervat sportivilor de
Giurgiu) ■— 1.20 m. Ținea Dinu (Roșiori) — 1,25 m și Maria Jangtt (Rucari) 

1.20 metri

primele trei locuri la
la sate. De la stingă la dreapta: Mariana Nutu (raionul

săritura in înălțime in com ursul

La Constanța au fost desemnați campionii regiunii Dobrogea
Finala pe regiune a popularei compe

tiții, Spartachiăda de vară a tineretului, 
a dat prilejul la întreceri dirze. urmărite 
cu viu interes de numeroși spectatori, 
ntulți dintre ei veniti special din raioa
nele regiunii Dobrogea. Bazele sportive 
constănțene (inclusiv marele stadion d« 
la Siut-glt iol), sărbătoresc împodobite, 
aii (ost gazde primitoare pentru parii 
cipanții la întreceri. Datorită acestui 
lucru precum și ambiției cu care au 
luptat cei 370 de finaliști, pentru un 
loc cit ntai bun în clasament, întreaga 

a avut un caracter mobili- 
sărbătoresc.
să evidențiem o serie de spor- 
raioanele Tulcea și Medgidia 
obținut rezultate promițătoare.

competiție 
zalor și 

Merită 
tivi din 
care au

jă fie remarcați atleții V. BULGARU— 
raionul Lchliu (6,00 m la lungime). 
1. PAN A — orașul Giurgiu (2:09,4 In 
800 m) și alții Im trintă s-au remar
cat o serie de tineri cu reale aptitudini 
pentru sportul luptelor. Este vorba 
de. D. CALOTA (Zimnicea), l. DU Ml 
TRESCV (Roșiori), N. FUNDÂȚEANU 
(Călărași) și V. BÎRLANU (Giurgiu), 
care au devenit campioni datorită forței 
lor precum și a unor procedee tehnice, 
pe care și le-au însușit Intr-un timp 
scurt.

La ciclism lupta a fost deosebit de 
dirză. Im băieți, de pildă, arbitrii au 
înregistrat trei alergători cu același 
timp: 10:41,0 — S. CI11OSEANU
(Giurgiu ), /. IABRAȘII (Slobozia) și 
GH. AGAPIE (Alexandria).

Profesorii de educație fizică, instruc
torii voluntari din regiunea București, 
prezenți în număr mare la întreceri, au 
avut salisjacții: mulfi dintre elevii pre
gătiți de ei au urcat pe podiumul în
vingătorilor. Munca lor Insă nu trebuie 
să se oprească aici. Multi dintre finaliști 
au dovedit că stat elemente talentate 
care îndrumate cu grijă și perseverentă 
pol ajunge sportivi de valoare.

In încheiere, trebuie să amintim de 
activul consiliului regional București șl 
consiliilor din raioane cure au asigurat 
o bună organizare finalelor

Masculin: (oraș) Unirea Tr. Măgurele; 
(sat) Recolta Săveni.

Feminin: (oraș) Confecția Călărași; 
(sal) Știința Drăgăne.ști.

CÎȘTIGATORII PROBELOR

CICLISM

Biciclete oraș: masculin: (oraș) Ste 
lian Chioseaua (Giurgiu); (sul) 
Oprea: feminin: (oraș) Florica 
(Călărași).

Biciclete semicurse:
M. Vlașcu (Giurgiu); 
Domnica Parascltiva 
Petrana Deșlitt (Călăi

FOTBAL

CÎȘTIGĂTORII PROBELOR

Oraș:
Victoria

Munca I.C.Z. Slobozia:
Riioasa

GIMNASTICA

Masculin: 
rași; ( sat) 
(oraș) Șc. 
colta Răsucelii.

(oraș) Șc. <le 8 
Recolta Buiești. 

medie Zimnicea;

( oraș ) 
(oraș) 
(sat)

sat:

Cala-ani
Feminin:

(sat) Re-

Oraș: Cetatea Ciurgiu; Sat: G.A.S. 
Bărbulești—Urziceni.

TIR

Masculin: (oraș) Nicolac Tudor (Giur
giu); (sat) Traian Grigorescu; Feminin: 
(oraș) Elena Ivan (Alexandria); (sat) 
Viorica Ghergliițcanu (Alexandria).

J uni ori: 100 m: (oraș) V. Dinculescu 
(Ciurgiu), 12,2; (sat) P. Adam (Dră- 
găne.ști) 12,3; 800 m: (oraș) I. Pană 
(Giurgiu) 2:09.4; (sal) Gh. Sima (Giur-

Masculin: (oraș) Șc. medic Giurgiu; 
(sat) înfrățirea Jilavele Urziceni;

Aspect din cursa de 800 metri

ATLETlSM-tăicți; 100 m (juniori) — 
T. Vișincscu (Constanta) 11,8; 100 m
(seniori) — S. Popescu (Constanța) 
11,9; 800 m (juniori) — N. Mierluș- 
că (Tulcea) 2:33,0; 1500 m (seniori)

—Gh. Prișcoveanti (Constanța) 4:40,4, 
lungime (seniori) — D. Gurman (Con
stanța) 5.81 tn; înălțime (Juniori) — 
D. Corman 1.60 m; înălțime (seniori) —-
I. Vrînceanu (l'ulcea) 1,60 m; greutate 
(juniori) — V. Serghei (Constanța)
II, 46 m; greutate (seniori) — C. Mii- 
coveanu (Constanța) — 11,67 tn.

FETE: 100 m (junioare) — Maria 
Sloian (Constanța) 13,4; 100 m. (se
nioare) — Elena Barbu (Constanța) 
14,0; lungime (junioare) — Elena Crețu 
(Constanța) 4.71 m; lungime (senioare)
— Vasilica Ștefanov (Medgidia) 4,84 m; 
greutate (junioare) — Maria Munteanu 
(Constanța) 8.60 tn; greutate (senioare)
— Viorica Țăranu (Tulcea) 8.20 m; 
tnăltime (junioare) — Sanda Pomenco 
(Tulcea) — 1,30 m; înălțime (senioare)
— Maria Cristea (Medgidia) 1.35 tn

ÎNOT: 100 in (juniori) — E. Salmari 
(Constanța) 1:35,0: 100 m (seniori) — 
C. Nedelcu (Medgidia) 1:20,0; 100 m 
(junioare) — Evdocltia Gavrilă (Med
gidia) 1:46,0; 100 m (senioare) — Ma
ria Dumitriu (Tulcea) 1:45,0.

CICLISM: băieți (12 km — biciclete 
oraș) — N. Prișcaru (Tulcea) fete: 
(8 km) — Stana Marian (Medgidia).

VOLEI: fete — Cernavodă — Tulcea 
2—0, Constanța — Cernavodă 2—0, 
Constanța — Tulcea 2—0: pe locul I 
Constanta: pe locul II Cernavodă Bă
ieți: Constanța — Tulcea 2—1, Medgi
dia — Tulcea 2—0, Constanța — Med
gidia 2—1. / Constanta. 2 Medgidia.

HANDBAL: fete - Medgidia - Tul- 
cea 6—0, Constanța — Medgidia 10—l, 
Constanța — Tulcea 16—0. / Constanța, 
2. Medgidia. Băieți: Constanța — Tul
cea 29—10, Constanța — Medgidia 
23—16, Medgidia — Tulcea 19—17. 
/ Constanta, 2 Medgidia

FOTBAL: Tulcea — Medgidia 2—0, 
Tulcea — Constanța 5—2, Constanța — 
Medgidia 2—2. 1. Tulcea, 2. Constanta.

La gimnastică au terminat victorioase, 
atît la băieți cit și la fete, ecliioele 
Constanței reprezentate. de asociația 
sportivă Portul.

B. LIVIU-coresp.

Omul
El nu calcă apăsat. Pășește cu grijă 

pe gazon. In urma lui, firele de iarbă 
nu rămîn strivite. Se ridică la loc, să 
primească mîngîierea soarelui de au
gust. E un om simplu, modest, care, 
acum, se retrage discret și anonim de 
pe marea scenă dreptunghiulară.

Vin sportivii I Aproape întotdeauna 
e primul spectator. Și, de multe ori, 
singurul. Primul care - nelipsit la an
trenamente — a „simțit'" 
landa va cere să i-se 
mai sus decît ieri, 
știut că tirul lui Penciu 
punct și ne va aduce 
puncte în meciul cu Franța, Și, 
mai departe. ..

E omul de 
făm deseori, 
broderiile lui 
cui impetuos 
păr|indu-ne privirile între careul de 
16 m și... ceasul care — în funcție de 
sifuajia echipei favorite — ni se pare 
cînd prea grăbit, cînd prea... leneș. II 
uităm, deși multe din aplauze i s-ar 
cuveni, desigur, și lui. Pentru dragos
tea și pasiunea cu care muncește aju- 
tîndu-1 pe Vamoș sau Barabaș să în
vingă timpul, pe lolanda Balaș înăl
țimea, pe Maria Diaconescu și Lia 
Manoliu dis'anțele.

★

E același peste tot. La „Republicii", 
la Dinamo, în Giulești, la Progresul... 
In București și în oricare alt oraș.

L-am cunoscut pe omul de la 
dion, 
me, 
mare 
parte

i“ că astăzi lo- 
ridice ștacheta 
Primul care a 
e bine pus la 
cel puțin trei 

așa

la stadion pe care-l 
lăsîndu-ne „furați" 

Crăiniceanu sau de ata
ci lui Ion lonescu, îm-

ui- 
de

sta- 
nu- 
mai 
de-

într-o multiplicare de cîteva 
acum cîteva zile, pe cel 
stadion al tării. Se vede de 
că pe-aici n-a existat „perioadă

de tranziție" în zilele de arșiță ale.. . 
pauzei de campionat. Picăturile de apă 
n-au fost încă biruite de razele soa
relui și dau familialului dreptunghi de 
gazon 
parcă. 
Badea 
metri, 
nar și.

Contemplația e întrerupta. Mărtu-

atîta prospețime 
ai încerca și tu — 
— un „păianjen" 
Bineînțeles, cu un 
.. fără oorfar.

de la stadion...
risirea este însă pe „fază" și ne bucură:

— Cea mai mare mulțumire a noa
stră este să vedem că sportivilor le 
place terenul, că gazonul cu care-i 
așteptăm în fiecare duminică le mă
rește pofta de joc. Pentru că, ce pof
tă să ai cînd trebuie să joci pe un 
teren aproape pleșuv, cu gazon numai 
pe extreme și, în schimb, cu gropi sau 
denivelări. Nu-i așa l

Așa este, nea lon'lă. Omul de la 
stad'on trebuie să aibă dragoste 
pentru munca lui, să nu-i fie indife
rente eforturile sportivului, să-l 
Dar, mai trebuie și pricepere, 
iscusință.

— Amenajatorul de teren, îmi

piste sînf necesare 10 vagoane da 
zgură ?

ajute, 
multa

spune

REPORTAJUL NOSTRU

loniță Marin, șeful echipei de la sta
dionul „23 August" — administrat de 
IEBS — trebuie să cunoască ta per
fecție compoziția materialului din care 
se construiește o pistă sau un teren 
de zgură, compoziția specială a pis
telor de elan la lungime, prăjină și 
înălțime, modul de întreținere a tere
nurilor în

Echipa 
întrecere 
întrecere
văzut rezultatele 
pe terenurile de 
bal, volei.

— Ne-am gîndit ca de „23 August" 
toate terenurile să fie pregătite mai 
frumos ca orieînd.

E părerea lui Marin Brezeanu care, 
trecînd cu modestie peste hărnicia lui, 
îmi amintește de eforturile celorlalți 
amenajalori : Constantin Popa, Gelim 
Sejevet, Dumitru 
dulescu, Dumitru

fiecare anotimp...
condusă de nea loniță e în 
cu cea 
pentru

a lui Marin Tufu. O 
frumos și util, l-am 
pe terenul central, 

tenis, baschet, hand-

Zamfir, Gheorghe Ră- 
Grosu...

★

de concurs..A fost un fel
Șli(i cîfi m2 de brazde trebuie 

cuifi anual la un singur teren ? 
2.000 I

Știați că pentru întreținerea

înlo-
Peste

unei

Comunistul Ion Popa, priceput insta
lator și pasionat al sportulu , vorbește 
ca un om pe care cifrele nu-l sperie 
ci, dimpotrivă, îl îndîrjesc. Da. e de 
reținut faptul că la stadionul „23 Au
gust" instalațiile acoperă o supra
față de 62 de ha I

„Concursul" nu s-a termina’. Din 
tribună, Tudorița Buluc face semn că 
îndată va fi terminată și curăjenia. 
Mă gîndesc cum arată tribunele după 
„minutul 90“ și, firesc stingherit ca 
oricare spectator, îmi exprim prețuirea 
pentru munca omului de la stad'on 
care, în fiecare luni de dimineață, tre
buie să facă o curățenie exemplară 
de-a lungul a. ., 60 de kilometri da 
gradene. Pentru ca spectatorul să-și 
ocupe iar duminica, cu plăcere, locul 
obișnuit în tr'bună.

*

Au reînceput competițiile. După 
vacanța petrecută pe plaja însorită a 
litoralului sau în liniștea codrilor, spor
tivii s-au întors la dreptunghiul de ga
zon și la pista de atletism.

l-o așteptat cu dragoste și nerăb
dare, omul de la stadion.^El îi întîm- 
pină primul. Și, din nou, scena rămîne 
doar pentru sportivi. Omul de la sta
dion a devenit spectator. Nu e su
părat că neastîmpărații fotbaliști o să-! 
calce gazonul în p cioare. Lasă să-l 
calce. Să alerge cît mai mult. Dar, nu 
așa fără rost. Măcar două-trei goluri 
la fiecare meci. ■.

★

La plecare am cunoscut-o pe Ana 
Gurău. O femeie tînără, cu fata arsă 
de soare. Lucrează la sectorul horticol. 
Vorbește cu însuflețire despre pan- 
seluțe și miozotis, despre cana-indica 
și salvia. Privirile luminoase ale Anei 
întrec strălucirea și frumusețea *ran-  
dafirilor pe care-î udă cu g ngășîe. 
Sub aceste or'vîri cresc în fiecare an 
peste 100 000 de fiori. Florile cu care 
omul de la stadion îi așteaptă, dumi
nică de duminică, pe sportivi șl pe 
noi, spectatorii.

DAN GIREEȘTEANU
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U.T.A., Știința Cluj —

hETAPA VIITOARE
îl . . - .. Rapid — U.i.n., ^iruirfa „>uj ---
’ Dinamo București, Steagul roșu — 

Crișul, Petrolul — Știința Timișoara, 
} Progresul — Dinamo Pslești, CSMS 

— Steaua, Farul — Siderurgistol.
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ORADEA, 25 (prin telefon). — Sta
dionul din localitate a fost din nou 
neîncăpător pentru miile de specta
tori care au ținut să asiste la prima 
partidă din noul campionat. Așteptă
rile publicului, care a fost dornic să 
vadă pe noua promovată în catego
ria A, Crișul, în compania redutabilei 
echipe Rapid București, au fost nu
mai parțial satisfăcute și, după cum 
ne-a declarat antrenorul federal Ște
fan Covaci „întilnirea de azi s-a ca
racterizat printr-un joc de uzură, de 
o calitate mediocră".

Intr-adevăr, Rapid a decepționat 
prin jocul dezorganizat, prin exage
ratele și inutilele driblinguri în care 
s-au „remarcat" Ionescu, Dumitriu II 
și Jamaischi. Cele două extreme, 
Kraus și Năsturescu, au fost ca și 

’ inexistente. Ele nu au fost lansate în 
adîncime, întregul joc al înaintării 
fiind static, cu multe pase laterale. 
Atacurile rapidiste nu au constituit un 
pericol pentru poarta apărată de 
Weichelt (în prima repriză Rapid a 
șutat o singură dată la poarta Crișu- 
lui, prin Năsturescu !) iar golul ega
lizator a fost norocos, stoperul oră- 
dean Solomon avînd partea . sa de 
vină.

Fotbaliștii de la Crișul au prestat 
un joc în continuă mișcare, cu mingi 
lungi și au dat 
pregătire fizică, 
balon. înaintarea 
însă prea multe

ocazii favorabile prin Mănescu șl Ia
cob. în general, Crișul a lăsat im
presia unei echipe cu perspectivă, in 
care însuflețirea și elanul suplinesc 
unele carențe tehnice.

Vîntul, care a bătut tot timpul jo
cului, a influențat execuțiile tehnice 
și buna desfășurare a jocului. Arbi
trul de centru C. Denghel-Ploiești, 
a condus cu scăpări. El a oprit prea 
des jocul (mai ales în repriza a doua) 
influențind cursivitatea partidei.

începutul jocului aparține gazdelor 
care în min. 8 au deschis scorul prin 
Iacob, care a executat o lovitură li
beră prin breșa zidului rapidist, în 
urma unui fault comis asupra lui Vlad 
de către Jamaischi. Inițiativa apar
ține în continuare gazdelor, care nu 
mai pot înscrie. După reluare, în 
min. 47 Greavu execută o lovitură 
liberă de la centrul terenului, Solo
mon intervine cu capul și schimbă 
traiectoria balonului, care intră în 
colțul din stînga al porții..

Au jucat
CRIȘUL : 

Solomon, 
Schiopu — 
Baeoș, Pop,

RAPID: Todor — C. Dan, Motroc, 
Greavu — Jamaischi, Langa — Năs- 
turescu, Dumitriu II, Ionescu, Geor
gescu, Kraua.

cîștigat com

dovadă de o bună 
ajungînd primii la 
orădeană a pierdut 
mingi, ratînd multe

formațiile :
Weichelt — Georgescu, 
Szakacs II — Kunkuti, 

Mănescu (min. 62 Sandu), 
Vlad, Iacob.

ILIE GHIȘA — coresp. reg.

Dinamo a realizat scorul etapei: 7-0 cu Farul Constanța
Așadar, pasionantul și eternul „duel" 

Steaua — Dinamo a început din prima 
etapă. Programate să joace amindouă 
în Capitală, fruntașele fotbalului nos
tru ne-au oferit ieri pe peluza tunsă 
„ă la Wembley" o dispută... indirectă. 
Mai întîi — se știe — a jucat Steaua 
și scorul i-a fost favorabil cu 5—0 ! 
Victorie și golaveraj, mai ales, exce
lent. A urmat meciul vedetă al cupla
jului, Dinamo — Farul. După cum se 
desfășurau ostilitățile Ia început n-ai 
fi zis că Dinamo „țintește" doborirea 
scorului înregistrai în deschidere. Se 
juca lent, fără nerv, și de o parte și 
de alia, spre dezamăgirea numerosu
lui public venit să-i vadă pe campioni 
jucind la adevărata valoare.

Nici după ce a înscris Țîrcovnicu 
(min. 12) gazdele n-au apăsat pe ac
celerator. Majoritatea baloanelor ii 
căutau pe coordonatorul echipei, Var
ga, care însă greșea capital, întîrziind 
transmiterea mingii eătre coechipieri. 
Intr-un fel, rolul Iui a fost suplinit de 
Petru Emil, mijlocașul ofensiv. Acesta, 
simțind u-1 pe Pîreălab în vervă de joc, 
l-a lansat în cîteva rinduri pe extre
mul dimamovist, eare a creat panică 
de fiecare dată în careul advers.

Cum riposta Farul ? Destul de timid, 
în pofida unei bune organizări în spa
țiul de joc: cu Bibere, inter retras 
(eu rol de coordonator) și cu Biikosi 
ți Dinuleseu, vârfuri de atac. In toată 
prima repriză Datcu n-a primit decît 
trei șuturi în spațiul porții sale : unul 
expediat de Dinuleseu (care La întins 
serios) și celelalte două venite de la... 
Stanou și Tîlvescu, care încercaseră 
poarta de la aproximativ 3S de metri). 
Repriza mu s-a sfîrșit însă fără ca ta
bela de marcaj să mai sufere o modi
ficare : a marcat Unguroîu (min. 41), 
servit în adîncime de Petru Emil, după 
ce mai înainte Varga (min. 29) și Haidu 
(min. 31) rataseră bune ocazii.

La 11 minute de ia reluare, Dinamo 
mai înscrie o dată prin Unguroiu, dar 
jocul bucureștenilor se va schimba 
structural in bine după ce antrenorul 
Traiain Ionescu operează o- modificare, 
introducindu-1 pe Frățilă în locul lui 
Varga. Frățilă aduce atacului dinamo- 
vist un plus de vigoare și de operati
vitate. Mingea circulă cu mai multă 
repeziciune în zona de finalizare adf- 
versă, din eare cauză și sarcina apă
rării oaspe este mult mai ingrată. In 
«nin. 6o> Unguroiu trimite puternic în 
bară, în min. 63, Frățilă înscrie al 
patrulea gol, dar arbitrul Oct Comșa 
anulează punctul (cousultindu-se cu 
arbitrul de linie) pe motiv că mingea 
centrată de Unguroiu depășise linia 
de'fund. Și totuși... tot Frățilă va în
scrie al patrulea gol, de astă dată în 
condiții regulamentare : Pârcălab cen-

trează la semiinălțime și Frățilă plon
jează spectaculos-, trimițînd balonul, cu 
capul, în bară ; mingea revine tot la 
Frățilă, care de astă dată nu mai gre
șește : 4—0 J

Este minutul 80 și în puținul timp 
rămas pină la sfîrșit mai cad îneă trei 
goluri, înscrise în ordine de Unguroiu 
(min. 86) și Frățilă (min. 87 și 89), două 
din ele, „lucrate" de Pîreălab, iar ce
lălalt de Haidu.

Și astfel Dinamo reușește, în finalul 
partidei, să întreacă la golaveraj pe 
eternul său rival, formația Steaua. 
Lupta dintre cele două echipe se anun
ță de la început spectaculoasă, dar să 
nu uiiăm : n-a trecut decît o etapă...

Ne-au plăcut: Pîreălab, Frățilă (care 
în 30 de minute a adus un reviriment 
în jocul echipei saie, mărci nd șî trei 
goluri), Petru Emil, Unguroiu și Datcu. 
De la oaspeți : Pleșa și Bfikosi (în pri
ma repriză). Arh. Oct. Comșa (Craiova) 
a condus satisfăcător echipele :

DINAMO : Datcu — Popa, Nun- 
weiller III, Ivan — Petru Emil, 
Nunweiller IV — Pîreălab, Varga (min. 
68 Frățilă), Unguroiu, Țîrcovnicu, 
Haidu.

FARUL : Ghibănesou (min. 74 
ciu) — Costin, Trlveseu, Gref — 
cu, Pleșa — Moroiaau, Bibere 
60 Dragu), Bukosi, Dinuleseu, H. 
dovan.

Man- 
Stan- 
(min. 
Mol-

G. NICOLAESCU

Țîrcovnicu înscrie primul gol

Campionatul a început cu un scor 
neașteptat; Steaua, dornică să se re
vanșeze după înfrîngerea cu 1—0 su
ferită în fața Steagului roșu în 
primăvară, rezultat care a cîntă- 
rit greu in cumpăna deciderii titlu
lui de campion, a administrat ieri 
brașovenilor o înfringere severă, cu 
5—0! Judecind după aspectul domi
nării teritoriale, diferența de cinci go
luri ar putea părea prea aspră pen
tru oaspeți. Dar superioritatea mani
festă a militarilor in ceea ce pri
vește simplitatea acțiunilor de atac, 
eficacitatea lor și mai ales comporta
rea apărării (compartiment net mai 
bun ieri decit ceil al oaspeților) . con
stituie suficiente argumente în. favoa
rea. justeții victoriei formației bucu- 
reștene, chiar la acest scor.

In ansamblu, meciul a plăcut, deși 
căldura a influențat in mod evident 
comportarea echipelor și maj dies pe 
cea a brașovenilor care — și mai pu
țin pregătiți fizic, și mai „receptivi" 
la canicula neobișnuită pentru ei — 
,,au dat in primire" în repriza a doua. 
In prima jumătate de oră, Steagul 
roșu a mișcat destul de bine și acțiu
nile sale de atac, bazate în special pe 
eforturile lui Năftănăilă și fantezia lui 
Necula, au creat cile va momente difi
cile apărării bucureștene. In acest in
terval, Mesaroș (min. 2 și 10) și Năf
tănăilă (min. 11) au avut bune ocazii 
de a marca. Steaua și-a intrat „în 
mină" mai greu dar după ce în min. 
29 Voinea a deschis scorul reluînd di
rect o lovitură liberă laterali execu
tată de Crăiniceamu (centrul atacant 
militar mai ratase două ocazii bune 
in minutele 8 și 20), a devenit clar de 
partea cui va 
toriei. Mai ales 
două minute de 
campionatului și 
nou, de astă dată eu capul, la o ex
celentă centrare a lui Raksi. Pină la 
sfirșitul reprizei, de menționat o splen
didă acțiune a lui Necula care, în 
•min. 45, a driblat 5—6 adversari dar, 
șutind pripit, a ratat încheierea unei 
faze de toată frumusețea. .,

Și repriza secundă a avut un început 
mai animat. Brașovenii au atacat vioi 
și broderia lor de pase l-a adus de 
două ori pe Necula (în min. 55 și 64) 
în poziții de gol. Maturitatea echipei 
militare pune însă capăt curind ofen
sivei brașovene. în minutul 67 Pescaru 
respinge de pe linia porții dar nu trece 
decit un minut și Constantin, scăpat 
singur pe centrul terenului, înscrie cei 
de-al treilea gol al echipei sale. în

O acțiune a militarilor la poarta eci 
Constantin

Foto: T. Chioreanu

Farcaș (min. 5, 11, 
ocazii extrem de 
vorbim de „bara" 

22. In plină domi- 
care

ARAD, 25 (prin telefon). — Se în- 
tîmplă deseori în fotbal ca o echipă 
să domine și cealaltă să înscrie. Așa 
s-a petrecut și în prima repriză a me
ciului U.T.A.—Petrolul. Textiliștii au 
dominat copios, au tras multe șuturi 
la poartă iar prin 
26) au ratat trei 
clare, fără să mai 
lui Leac din min.
nare a localnicilor, petroliștii, 
jucaseră pină atunci destul de șters, 
deschid scorul în min. 36. Badea îl 
pune în poziție bună pe D. Mun- 
teanu, acesta îl fentează pe Neamțu 
șl înscrie nestingherit pe lingă Co- 
man, ieșit din poartă.

Golul a constituit un duș rece pen- 
tră arădeni, înviorîndu-i pentru cea 
de a doua Parte a jocului. Astfel, 
după reluare, gazdele luptă cu ardoare 
pentru fiecare minge, în speranța vic
toriei și ceea ce nu reușiseră in prima

înclina balanța vic- 
că n-a-u trecut decît 
la polul inaugural al 
Voinea a înscris din

minutul 75, Constantin scapă din nou 
de sub supravegherea — destul de 
aproximativă, de altfel — a apărători
lor oaspeți și înscrie al patrulea punct. 
Modificarea făcută in echipa bntșo- 
veană reduce și mai mult potențialul 
atacului oaspeților, Campo dtnd m 
randament mult mai redus decît Ne- 
cula. tn schimb, pofta de joc a lui 
Padovici, introdus în locul lui Raksi, 
lasă să se întrevadă urcarea scorului. 
Lucru pe care-l realizează chiar Pavlo. 
viei, cu două minute înainte de în
cheierea partidei, după ce Voinea mai 
ratase o ocazie clară.

Pentru început de campionat, Steaua 
a făcut un joc bun. Echipa a manifes
tat o bună dispoziție de joc și — ducă 
adversarul ar fi solicitat-o — putea da 
și mai mult. Dintre cei 12 jucători fo
losiți, ne-au plăcut mei ales Suciu, 
Petescu, Jenei, Crișan,
Steagul roșu s-a comportat slab, cu 
excepția începuturilor de repriză. In 
cîmp brașovenii au mers satisfăcător, 
au combinat plăcut ochiului, dar n-au 
reușit să treacă de apărarea sigură în 
intervenții a militarilor. Compartimen
tul cel mai slab : apărarea imediată, ai 
cărei componenți 
a doua,

Constantin.

Dinamo Pitești — știința
PITEȘTI, 25 (prin telefon). — Aș

teptată cu viu interes, întilnirea din
tre echipele Dinamo și Știința Cluj 
a atras pe stadionul din parcul Vasile 
Roaită un număr record de specta
tori : peste 10 000. Partida nu s-a ri
dicat însă la un nivel tehnic cores
punzător ; ambele formații s-au an
grenat într-un joc de uzură, presărat 
pe alocuri cu durități, mai cu seamă 
în repriza secundă. Dacă scorul este 
favorabil fotbaliștilor din localitate 
trebuie spus că acest lucru se dato- 
rește îndeosebi voinței cu care au 
jucat și au luptat pentru fiecare ba
lon.

Petrolul 2-1 (0-1)
repriză, — să înscrie — realizează 
în cea de a doua. In min. 68 „bomba” 
lui Floruț, expediată de la 25 de 
metri, îl obligă pe Sfetcu să scoată 
mingea din poartă: 1—1. Egalarea dă 
aripi jucătorilor de la U.T.A. care 
măresc ritmul de joc și în min. 76 
fac ca tabelul de marcaj să indice 
un scor favorabil lor. Țîrlea face o 
cursă pe centru, depășește doi apără
tori șî înscrie printr-uri șut puternic: 
2—1. Gazdele mai ratează o mare oca
zie prin. Floruț (min. 84) care singur 
cu portarul, trage peste bara trans
versală.

U.T.A. a obținut o victorie, meritată. 
A combinat în cîmp cel puțin tot atit 
de bine ca și Petrolul dar, în plus 
a tras mult mai mult la poartă.

Petrolul a practicat un joc lent, 
lipsit de finalizare. Ploieștenii au e- 
voluat departe de nivelul posibilităților 
lor. Debutanții, .— într-un joc oficial 
— au jucat timorați, neîncadrînd.u-se 
în jocul formației.

U.T.A. a avut în Floruț un inteli
gent coordonator iar în debutantul 
Comisar, un util om de legătură în
tre atac și apărare, cu multă fantezie 
și subtilitate în joc. Apărarea, deși 
cam greoaie, a reușit să stăvilească 
încercările adversarilor de a pătrunde 
spre poartă. Neamțu l-a anihilat com
plet pe Badea. De la oaspeți au avut 
o comportare bună D. Nicolae, D. 
Munteanu și Pahonțu.

Arbitrul N. Mihăilescu-București a 
eondus corect și autoritar.

U.T.A. : Coman - 
Neamțu - Comisar,
(Beșcuca), Chivu, Țîrlea, 
caș.

PETROLUL: Sfetcu - 
Nicolae, Fierea ț Juhasz, 
Badea, lordachei Dridea
teanu, Mocanu • (Moldoveanu).

Pecican, Capaș,
Mețcas - Leac

Floruț, Far-

Pahonțu, D.
M. Marcel -
I, D. Mun-

ST. IACOB — coresp.

depășiți

Cluj
repriză
Totuși,

au fost, în repriza 
cu regularitate. Ei

2-1 (0-0)
a aparținut dinamo- 
ei nu au reușit să

lent în care s-au desfășurat, 
alb la pauză a mobilizat pe 
ambelor echipe la un joc 
în repriza a doua. Acest lu-

Io-
sta-
Pi-

fot- 
in- 
De

Prima 
viștilor. 
fructifice ocaziile avute, datorită în 
primul rind impreciziei în șuturile la 
poartă. în această perioadă, clujenii 
s-au bazat mai mult pe contraatacuri, 
care însă au rămas ineficace datorită 
ritmului

Scorul 
jucătorii 
mai dîrz
eru face ca in min. 66 clujenii să în
scrie primul gol al partidei prin 
Szabo în ureia unei greșeli săvîrșite 
de apărarea localnicilor. Trei minute 
mai tîrziu, la un contraatac, David 
reușește să egaleze, iar în mîn. 65 
Lovin primind o pasă de la C. 
nescu, șutează din apropiere și 
bilește scorul final : 2—1 pentru 
teșteni.

Ultimele minute au aparținut 
baliștilor clujeni care au atacat 
sistent dar nu au putut egala,
semnalat marea ocazie ratată de Adam 
în min. 88. El a șutat din apropiere 
pe lîngă poarta goală. în min. 65 
Neșu s-a accidentat și a fost înlocuit 
cu Bîrsan.

A arbitrat mulțumitor Gh. Osiac 
(Timișoara).

DINAM© : Nicoleseu — VALCAN, 
Barbu, RADU — V. ALEXANDRU 
(Corneanu), Ilie Stelian — C. Ionescu, 
Stoenescu (Lovin), Lovin (V. Alexan
dru), Comeanu (Turcan), David.

ȘTIINȚA: MOGUȚ — Cromeii,
NEȘU (Bîrsan), Georgescu — Cîm- 
peanu, POPESCU — SUCIU, Ivansuc, 
Marco, Adam, Szabo.

A. MOMETE
1. UDRESCU — corespondenți

<



-O cu Steagul roșu

roșu. Adamache plonjează spectaculos, re/iiund balonul urmărit de 
Fota : St. Petrjcă

t greșit, au fost întrecu fi în 
ngurele remarcări .* Ada- 
rscaru (oare l-a anihilat pe 
<u) și — parțial Necwla și 
. Arbitrul AL. Toth-Qradea 
bine formațiile:
1: Suciu — Hăilmăgeanu, Pe- 
■cu — Crișan, Jenei — Crăi-

nioeanu, Constantin, FI. Voinea, Raksi 
(min. 62 Pavlovici), Tătaru.

STEAGUL, ROȘU ; Adamache — 
Zahana, Jenei, Pescaru — Se redai, 
Szigeti — llașoti, Năjtănăilă, Necula 
(min. 60 Campo), Mesaroș, Selimesi II.

RADU URZICEANU

ebut victorios în categoria A: 
lerurgistul — C. S. M. S. 3-1 (1 - 0)
f (prin telefon). — Cu trei 
ainte de sfîrșitul jocului 
erurgistul și C.S.M.S., cînd 
marcaj arăta scorul de 1—1, 
tre cei peste 20 000 de spec- 
zenți pe stadionul Dunărea, 
u în victoria echipei locale, 
arat pînă atunci gălățenii 
ă cu autoritate, beneficia- 
îenumărate ocazii clare de 
>mir min. 13, Zgardan min.
63) ratate însă, și se părea 

ișenilor, înscris de Milea cu 
nin. 81, va aduce oaspeților 
at rezultat de egalitate, in- 
aspectul general al desfă- 

rtidei.
87, la un corner, mingea 

* un buchet de jucători, a- 
lilitaru, care pasează funda- 
escu, venit in atac, și a- 
direct în colț: 2—1. Cu un 

inte de sfîrșitul jocului la 
(discutabil), arbitrul acordă 
i Zgardan transformă impe- 

nceputul jocului s-a văzut 
iii, care se prezentau mult 
decît la întîlnirile de verifi- 

deciși să obțină victoria, 
imeni la mijlocul terenului 
ir și Gherghina — inepui- 
rini cu autoritate pe supra- 
; joc, „alimentatori” perma- 
inaintării și cu o linie de 
ră în intervenții, localnicii 
ot timpul inițiativa. Me
nu s-a ridicat la un nivel 
xsebit, a plăcut spectatori- 
irzenia cu care ambele for- 
i apărat șansele. A fost o 
leciiică de campionat, în 
ti nu și-a precupețit forțele.

De-a lungul celor 90 de minute gaz
dele au șutat de 24 de ori la poartă 
(5 lovituri în spațiul porții) iar ieșenii 
de 10 ori (cinci în spațiul porții).

Oaspeții s-au prezentat nemulțumi- 
tor, apărîndu-se aglomerat majoritatea 
partidei. Cu toate acestea cel mai 
slab compartiment al lor a fost linia 
ultimilor apărători care s-a lăsat de 
multe ori și ușor depășită. In legă
tură cu jocul oaspeților am mai pu
tea nota și cele două mari ocazii de 
gol ratate de Milea (min. 24) și Da- 
nîleț (min. 53) cînd s-au aflat singuri 
cu portarul.

Și acum eea mai frumoasă fază a 
partidei: în min. 5 David, Zgardan și 
Negrea au reușit un frumos schimb 
de locuri și de minge care a făcut 
„mat“ apărarea oaspeților, ultimul 
înscriind cu un șut puternic de la 
12 m.

Arbitrul Marin Niță - București a 
condus nesatisfăcător, îndeosebi în 
ce privește aprecierea faulturilor.

SIDERURGISTUL: Dan - Stătescu, 
Hulea, Voicu - Lupea, Gherghina - C. 
Matei (Militaru), Dragomir, Zgardan, 
Negrea, David.

C.S.M.S.: Faur - Humă, Moțoc, Dra- 
gomirescu - V. Popescu, Danileț - Con- 
stantinescu, Vomicu, Pop (Zamfir), 
Voica, Milea.

A. SCHENK M AN și
GH. ARSENE — coresp.

Timișoara și-a asigurat victoria 
priza secundă: 2-0 (0-0) cu Progresul
.HA, 25 (prin, telefon). — 
iesfășurat in localitate meciul 
iele Știința Timișoara și Pro- 
irești. Cele două formații au 
nulta dîrzenie pentru un re- 
rabil. Cu toate că ne aflăm 
l sezonului, nivelul tehnie al 

fost satisfăcător. Studenții 
în ambele reprize și, după 

at, merita victoria. Bucureș. 
'ut un joc mai mult de apă- 
cînd la un joc mai deschis 
n. 59, ciad gazdele au înscris 
oilea gol.
repriză, Știința a avut o pe- 

ă de dominare, oglindită și 
de cornere : 9—3. Tn prima 
a a șutat de 16 ori, dintre 
i pe spațiul porții. In aeeeașr 
©greșul a șutat de 8 ori și 
ită ori pe spațiul porții.
are înaintarea Științei a. jucat 
i a dominat clar. Dacă din 
dere tehnie nu a fost o dile
mele două echipe, la capitolul

taetică studenții s-au arătat superiori 
și au aplicat bine sistemul 4—2—4, Le- 
reter dublîndu-1 foarte bine pe Turean. 
Progresul a pus prea mult accent pe 
apărare.

Iată cum s-au înscris golurile: în 
min. 56 Ciosescu trece de trei apărători 
și marchează de aproape. După trei mi
nute (min. 59) Surdan ia o acțiune pe 
cont propriu și după ce driblează în
treaga apărare și portarul, înscrie : 2—0.

A condus autoritar Gavrilă Pop (Bra
șov).

ȘTIINȚA : Urziceanu — Ilîrșova, Tur- 
can, Răeclescu — Surdan, Tănase (min. 
80 Igna) — R. Lazăr, Lereter, Ciosescu, 
Manolaehe, Igna (min. 80 Mițaru).

PROGRESUL: Mîndru — Nedelcu, 
Ioniță, Colceriu — Iancu, Știrbei ' — 
Stoicescu (min. 70 I. Popescu), Mateia- 
nu, Voinea, Mafteuță, Bahoe.

AL. GROS, P. ARCAN
corespondenți

SCOR ALB, IN MECIUL INTERNAȚIONAL 
DE JUNIORI DE LA PLOIEȘTI

Vineri după-amiază, cu prilejul me
ciului dintre o selecționată de juniori 
a țării noastre și o reprezentativă a ju
niorilor Bulgariei, disputat pe stadionul 
Petrolul din Ploiești, o nouă generație 
de tineri fotbaliști romîni și-a făcut 
debutul internațional. Emoțiile acestui 
debut și-au lăsat amprenta pe jocul 
lor și poate că tocmai diin această 
cauză calitatea fotbalului practicat de 
tinerii noștri reprezentanți nu a fost 
pe măsura așteptărilor.

La fluierul arbitrului Mihai Popa- 
București, juniorii noștri aliniază ur
mătoarea formație: M. Constantinescu- 
Fl. Constantinescu, Timpănaru, Che- 
recheș-Stoichițoiu, Smadea-Bretan Mi- 
ko, Țarălungă, Oblemenco, Luceseu, 
în timp ce oaspeții aliniază următorul 
„unsprezece11: Markov-Gruzdanov, An
tonov, Delev-Mihaitov, Petro v-Nakte- 
nov, Kraiselski, Bogomilov, Bogdanov, 
Borisov.

De la bun început se vede ia ju
niorii bulgari așezarea 1—4—3—3, în 
care mijlocașul dreapta Mihailov joa
că in spatele stoperului Antonov. A- 
tunel cînd situația o cere, în apărare 
joacă întreaga echipă, cu excepția 
centrului atacant și — uneori — a ex
tremelor. In fața unei apărări aglome
rate ea cea a echipei oaspe, juniorii 
noștri, lipsiți de experiența partidelor 
internaționale, nu găsesc cea mai bună 
taetică. Cu toate că de pe margine li 
se dau indicațiile cele mai bune, ei 
continuă să joace mai mult pe tri
pletă, aglomerînd în felul acesta și 
mai mult spațiul din fața porții. De 
multe ori în careul juniorilor bulgari 
se aflau cite 13—15 jucători ! In aceste 
condiții, adăugind și faptul că mulți 
dintre juniorii noștri (Țarăluingă, Lu- 
cescu, Smadea) conduceau exagerat 
de mult balonul, era greu de pătruns

Meciuri internaționale
® ODESSA 22 (Agerpres). — Echipa 

de fotbal C.S.M. Cluj, aflată în tur
neu în U.R.S.S., a jucat la 21 august 
la Odessa cu formația locală Cerno- 
moreț. Au câștigat gazdele cu scorul 
de 3-1 (2-0).

9 DEJ (prin telefon). — La 23 Au
gust echipa locală Unirea a întâlnit 
formația U.I.S.P. Bologna (Italia) de 
care a dispus cu scorul de 3—2 (2-1). 
Au marcat : Matei (min. 15), Bujor 
(min. 35) și Goran (min. 47) pentru 
Unirea, Ortolani (min. 23) și Selleri 
(min. 49) pentru U.I.S.P. (O. Gafu — 
coresp.).

• CÎMPIA TURZII, 25 (prin tele
fon). Azi s-a disputat în localitate 
meciul internațional dintre Industria 
Sirmei C. Turzii și U.I.S.P. Bologna. 
Rezultat: 5—5 (1—1). Cei peste 4000 de 
spectatori au fost satisfăcuți de jocul 
frumos și de evoluția scorului. Au 
marcat: Dărăban (min. 20, 54 și 63, 
ultimul din 11 m), Constantin (min. 
69) și Mateescu (min. 77) pentru Ind. 
Sîrmei, Bedim (min. 14, 65 și 73), 
Garnbi (min. 70 din 11 m), Ricci (min. 
87), pentru U.I.S.P. (P. Țouec-coresp.).

• TÎRGOVIȘTE (prin telefon). - 
Echipa locală Metalul a întrecut pe 
Akademik Șiștov (R. P. Bulgaria) cu 
5—1 (4—1) după un meci frumos, di
namic. Au marcat: Mureșanu (min. 
25 și 43), Chiri ță (mân. 31), Constantin 
(min. 44) și Bălăceanu (mân. 65) pen
tru Metalul, Bonev (min. 30) pentru 
Akademik. (M. Avanu — coresp.).

• SLOBOZIA (prin telefon). Avân
tul Slobozia a întrecut Stumana Sili- 
stra (R. P. Bulgaria) cu 3—2 (2—0) 
prin golurile înscrise de Stanciu 
(min. 3), Achim (min. 25 și 50) pentru 
Avîntul, Mustafa (min. 67) și Ciotlanu 
(min. 84) pentru Stumana. (Gh. Iti-nca 
— cwesp.).

• CÎMPINA (prin telefon). — Dis
putat în ziua de 23 August, meciul 
dintre Poiana Cmapina și Lokomotiv 
Russe s-a terminat la egalitate : 1—1 
(0—0). Au marcat : Ionescu (min. 56) 
pentru Poiana, Hiev (min. 72) pentru 
Lokomotiv. (E. Stroe — coresp.).

• R. VÎLCEA (prin telefon). — 
După un joc de bună valoare teh
nică, în ziua de 23 August, Unirea R. 
Vilcea a întrecut Dobrudja Tolbuhin. 
(R. P. Bulgaria) cu 5—3 (3—1). Au 
marcat: Cazaca (min. 8), Marin (nun, 
25 din 11 m și min. 61), Popa (min. 41) 

prin această parte a terenului. După 
numai 20 minute de la începerea jo
cului, în formația juniorilor romîni se 
produce prima schimbare; Miko este 
înlocuit cu Ioniță care trece extremă 
dreaptă, Țarălungă este de acum în
colo inter dreapta iar Bretan centru 
atacant. Dar chiar și în această alcă
tuire, linia de atac greșește foarte 
mult. în plus, Smadea și Stoichițoiu 
nu trimit mingi utilizabile și de aceea 
atacul nostru construiește foarte pu
ține acțiunj. De jocul nostru dezordo
nat profită sportivii bulgari, mai bine 
dezvoltați fizic și cu mai multă ex
periență internațională. Din rîndul lor 
face o bună impresie Bogomilov, cen
tru atacant, care conduce mingea cu 
dexteritate și pune de multe ori în 
poziții bune pe Borisov și Velinov, 
care îl înlocuise pe Naidenov.

Cu toate că și în repriza a doua 
inițiativa este de partea noastră (de 
multe ori tinerii fotbaliști romini do
mină copios), apărarea echipei oaspe 
nu poate fi străpunsă. Numeroasele 
ocazii de gol pe care le avem în a- 
ceastă parte a jocului sint pierdute de 
Țarălungă, Lucescu, Damian. Nu este 
mai puțin adevărat că și rarele con
traatacuri ale echipei bulgare, purtate 
în special prin Bogomilov, sint peri
culoase, dar M. Constantinescu este 
la post. Și meciul se încheie fără ca 
vreuna din echipe să fi putut înscrie 
vreun gol.

In timpul meciului au mai avut loc 
o serie de schimbări în ambelț forma
ții. Astfel, în echipa română au mai 
jucat Ioniță, Ion Constantin, Peiz și 
Damian, iar în formația oaspe — Par- 
vulov, Velinov, Lucaci, Dragomirov.

MIRCEA TUDORAN

ale fotbaliștilor noștri
șl Mihăilescu pentru Unirea, Traikov 
(min. 4 și min. 75), Ințev (mim. 85) 
pentru oaspeți. (Ion Prerii șor — 
coresp.).

Q ROȘIORI (prin telefon). — For
mația locală C.F.R. a obținut o fru
moasă victorie in fața echipei Gigant 
Belene (R. P. Bulgaria) cu 3—1 (1—1). 
Cele patru goluri au fost înscrise de 
China (mân. 5), Leahevici (min. 67) și 
Milea (mân. 74) pentru C.F.R., Benov 
(min. 20) pentru Gigant. Cu o zi îna
inte oaspeții au jucat la Alexandria, 
unde a ciștigat cu 3—2. (T. Ne gute seu 
— coresp.).

UN CONCURS
Concnisul ni. 35 din 1 septembrie ac. 

este deosebit de interesant, iiind compus 
numai din meciuri din campionatul cate- 
goiiilbi A și B. Desigui ca acest lucru, va 
duce la o participare masiva și implicit la 
mărirea iondului de premii.

Facem mai jos o scurtă trecere în re
vistă a meciurilor cuprinse în acest pro
gram:

I. ȘTIINȚA CLUJ—DINAMO BUCUREȘTI (pro
nostic pauză). Unul din cele mai echilibrate 
meciuri ale etapei caie se pretează împăi- 
țirii în pronosticuri pentru pauză și final.

Față de valoarea atacanțiloi din ambele 
echipe ne putem aștepta ca oricare din 
ele să aibă avantaj la pauză.

II. ȘTIINȚA CLUJ — DINAMO BUCUREȘTI 
(pronostic final).

Fiecare din cele două echipe păstrează 
apreciabile șanse de a obține ambele punc
te dar ne oprim asupra rezultatului de ega
litate, el fiind înregistrat în ambele întîl- 
niri ale campionatului categoriei A, ediția 
1962/63.

III. STEAGUL ROȘU — CRIȘUL. Steagul 
roșu știe să cîștige pe teren propriu.

IV. PETROLUL — ȘTIINȚA TIMIȘOARA. 
Formația ploieșteană a dovedit o formă 
bună în ultimele întîlniri. Ea e favorită 
în acest meci.

Studenții timișoreni nu pot spera decît 
cel mult la un punct pe terenul de la 
Ploiești.

V. PROGRESUL — DINAMO PITEȘTIBucu- 
reștenii vor utiliza formația completă, ast
fel că pot obține punctele puse în joc.

VI. C.S.M.S. IAȘI — STEAUA. Ieșenii vox 
căuta să folosească avantajul terenului 
pentru a obține un punct. Nu trebuie uitai 
însă că Steaua este echipa care a dovedii 
în numeroase ocazii că știe să lupte și 
să cîștige, depășind defecțiunile de mo
ment.

VII. FABUL—SIDERURGISTUL. Farul are un 
lot mai valoros și mai experimentat iar 
pe teren propriu este greu de depășit.

VIII. C.F.R. PAȘCANI — DINAMO BACAU. 
Băcăoanii susțin primul lor meci în cate
goria B. Deși feroviarii pășcăneni sînt re- 
numiți pentru dîrzenia cu~ care joacă pe 
teren propriu, prima șansă aparține totuși 
dinamoviștilor.

IX. CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ — TRACTO
RUL BRAȘOV. Avantajul terenului are un 
cuvînt areu de spus. Brașovenii pot spera

Selecționat? București I 
a terminat neînvinsă turneul 

internațional de la „Tineretului"
Timp de trei zile, ștrandul Tinere

lului a găzduit turneul internațional 
de polo Ia care au participat echipa 
clubului sportiv central al Flotei ma
ritime militare sovietice, Steaua 
București și selecționatele de seniori 
și de tineret ale Capitalei. Victoria 
în această întrecere a revenit primei 
selecționate a Capitalei, care a în
cheiat turneul neînvinsă. Iată acum 
rezultatele înregiștrate.

BUCUREȘTI I - SELEC. MILIT. 
SOVIETICĂ 7-4 (1-1, 1-1, 4-0, 1-2). 
După două reprize egale, bucureștenâi 
reușesc în cea de a treia să înscrie 
patru goluri, prin care și-au asigurai! 
victoria. Meciul a fost deosebit de dis
putat, jucătorii ambelor formații lup
tând cu însuflețire pentru un rezul
tat favorabil. Echipa Capitalei s-a 
comportat la adevărata ei valoare 
doar în repriza a treia. în rest, acțiu
nile nu au avut claritate și eficacitate.' 
Au marcat Zahan (2), Grinfescu (2), 
Mănculesou (2), Szabo pentru Bucu
rești I, Sidlovski (3) și Mar karroo 
pentru selecționata sovietică. A arbi
trat Gh. Dumitru (R. P. Română).

BUCUREȘTI II - STEAUA 3-S 
(1-1, 0-0, 0 2, 2-0). A fost o par
tidă viu disputată, în care Steaua 
a condus cu 3—1, iar București II ja 
ratat două lovituri de la 4 m. In 
ultima repriză, tinerii poliști ai se
lecționatei realiziează două goluri prip 
care obțin egalarea. Au marcat 
firescu (2), Dazăr pentru București HȚ 
Neaoșu (2) și Mini pentru Steaua. 
condus N. Nicolaeseu (R. P. Roț 
mână).

SELECȚ. MILIT. SOVIETICĂ 
STEAUA 4-2 (0-0, 1-1, 2-0, 1-1). 
Demonstrând viteză de înot și tehnică 
bine pusă la punct, oaspeții au rear-’' 
lizat o victorie pe deplin meritată. 
Steaua a rezistat două reprize, în care 
a contraatacat periculos. Au marcat, 
Sidlovski (2), Semionoo, Ageev pen
tru oaspeți, Neacșu și Țăranu pentru 
gazde. A arbitrat E. Semtonivt 
(U.R.S.S.).

SELECT. MILIT. SOVIETICĂ 
BUCUREȘTI II 9-0 (3-0, 1-0, 1-0, 
4-0).

BUCUREȘTI I - BUCUREȘTI 
9-1 (2-0, 3-0, 3-0, 1-1).

BUCUREȘTI I - STEAUA 8-1 <1—1^ 
3-0, 2-0, 2-0).

MULT AȘTEPTAT
cel mult la un meci nul. t

XI. MINERUL BAIA MARE — C.S.M. CLUfc- 
Intîlnîre între două foixnații de valoare a**  
propiată, fruntașe ale categoriei B. â|1 
perspectivă meci deschis oricărui rezultat/

XII. GAZ METAN MEDIAȘ — ARIEȘW
TURDA. Gazdele pornesc ca favorite. ; 1 

In atenția participanților:
Meciul I. al programului concursului^ 

Pronosport nr. 35 etapa din 1 septembrie: 
a.c. va fi Știința Cluj — Dinamo București1 
pronostic la pauză și nu Rapid — U.T.A :̂ 
cum a apărut în fluturașii de etapă.

Meciul II va fi Știința Cluj — Dinamo*'  
pronostic final.

AȘA ARATA O VARIANTA CU 12 
REZULTATE EXACTE

1. Dinamo București — Farul t
IIA Steaua — Steagul țoșu Ț

III. U. T. Arad — Petrolul I
IV. Crișul — Rapid x
V. Știința Timișoara — Progresul 1

VI. Dinamo Pitești — Știința Cluj 1
VII. Sideiurgistul — C.S.M.S. lași 1

VIII. Gyor — Ujpesti Dozsa x
IX. Dorog — Diosgyor 1
X. Szeged — Tatabanya x

XI. Konalo — Pecsi Dozsa 1
XII. Debrecen — Vasas
Fond de premii r 202.454 lei.

PREMIILE CONCURSULUI PRONOSPORT 
Nr. 33 DIN 18 AUGUST 1963

Categoria a Il-a 2 variante a 27.849 Iei,.
Categoria a III-a 12.4 variante a 3.694 lei. 

cîștigătorii premiilor de categoria a Il-a 
sînt participanții : Ursu Marin și Onofrei 
Vasile ambii din București.

LOTO CENTRAL

La tragerea din 23 august 1963 au fost 
extrase din urnă următoarele numere :

47 72 70 81 46 82 71 48 54 2
Special A : 71 81 70
Special B : 46 54 72
Special C : 2 48 82
Fond de premii : 600.465
Traaerea următoare va avea loc let? 

31 .VIII. 1963 în orașul Pitești.
L

Rubrică redactată de Loto-Pionospoit.



Turneul internațional de box
Prima gala a turneului international 

<!e bo* * a oferit deplină satisfacție celor 
15 000 de spectatori, prezenți sîmbătă 
seara in potcoava stadionului Republicii. 
Nici unul din cei 10 boxeri romini care 
au evoluat în prima reuniune nu a cobo 
rit învins treptele ringului.

La Vranska Banja a început miercuri 
turneul fina! al campionatului mondial 
de șah pentru juniori. Partidele în care 
se înfruntă cei mai buni 10 tineri ju
cători ai lumii poartă un caracter de 
luptă foarte îndîrjită. Reprezentantul 
nostru, FLORIN GHEORGHIU, I-a 'ta

in lungime cu 7,73 m și cea de 110 m 
garduri în 14,0.

Alte rezultate : 400 m Fernstroem 
(Suedia) 47,3; 100 m Haies (S.U.A.) 
10,8 ; 100 m femei Vieslander (Sue
dia) 11,9.

• într-un meci internațional de 
atletism, echipa de tineret a R. F. 
Germane a învins cu scorul de 207— 
178 puncte echipa Franței (tineret), 
în proba de 400 m Schmidt (R. F. Ger
mană) a fost cronometrat în 47,7. 
Francezul Monneret a aruncat sulița 
la 71,38 m, iar Salomon a cîștigat 
proba de 1 500 m în 3:53.8.

• într-un meci internațional de 
atletism desfășurat la Paris echipa 
feminină a Franței a învins cu scorul 
de 59—58 puncte echipa Olandei. Cel 
mai bun rezultat al concursului a fost 
realizat de olandeza Gerda Kraan, 
care a. parcurs 800 m plat în 2:07,5.

Ținem să remarcăm forma bună, dis
poziția de luptă si buna orientare în ring 
a boxerilor noștri Constantin ducă, do
rea Pătrașcu, Iosif Mihalik și Constan
tin Niculescu.

Iată cum s-au desfășurat întîlnirile: 
CAT. MUSCĂ: reprezentantul nostru 
Constantin Ciucă l-a învins la puncte pe 
Gheorghi Garialov (R. P. Bulgaria)*  
Ciucă a renunțat la „minutul de studiu" 
și a pornit ta ofensivă chiar din primele 
secunde ale meciului. Directele sale de 
stingă au „funcționat*  perfect, lovind 
exact ținta. El a contrat cu directe de 
dreapta toate atacurile adversarului. 
Sfîrșitul meciului îl găsește pe Ciucă 
în plină ofensivă. Dumitru Daeidescu a 
întîlnit pe klenovits (R. P. Ungară). 
După o primă repriză, caracterizată prin 
prea mult studiu, în repriza a ll>. !’ 
un schimb de lovituri, Davidescu a re
cepționai o lovitură neregulamenură 
pentru care a fost declarat învingător 
prin descalificarea adversarului

CAT. COCOȘ: Niculae Puiu a întîlnit 
în Peter Markov (R.P. Bulgaria) un ad
versar mai dificil decît ne, așteptam. 
®u o apărare foarte bună, foarte rezis
tent. acesta a făcut fată seriilor pre
lungite și loviturilor puternice trimise 
de Puiu, răspunzînd curajos cu „contre" 
atacurilor dezlănțuite ale boxerului nos
tru. In repriza a IIl-a Puiu a primit

Un record al R.P. R. la 4x100 m
în cadrul ;..tui concurs desfășurat 

Ia Budapesta. echipa de ștafetă a 
R. P ROMÎNE (Gh. Zamfirescu, Aurel 
Stamatescu, Valeriu Jurcă, Alex. Tu- 
dorașcu) a realizat un nou record re
publican în proba de 4x100 m : 41,0 
sec
MECIUL NORVEGIA — R. P. ROMINĂ

Mîine începe la Oslo desfășurarea 
celei de a tV-a ediții a întîlnirti inter
naționale de atletism dintre echipele 
reprezentative masculine ale Norve
giei și R P Romine. în vederea aces
tui meci echipa noastră a plecat ieri 
spre Oslo
ANA SÂLÂGEAN ÎNVINGĂTOARE LA 

SOFIA
SOFIA 25 (prin telefon <le la cores

pondentul nostru). Pe stadionul „Va- 
jil Levsks" s-au desfășurat sîmbătă și 
duminică întrecerile ediției a V-a a 
tradiționalei competiții internaționale 
de atletism ..Dinamoviada". Au parti
cipat atleți și atlete din U.RS.S. 
(228.5 P), R D G. (160 p) R. S. Ceho
slovacă (124.5 p). R. P. Bulgaria 
(108 p). R P. Ungară (97 p), R P. Ro
mînă (32 p). Datorită faptului că re
prezentativa Rominiei susține meciul 
cu Norvegia, echipa dinamoviștilor

Concursul internațional de
COPENHAGA 25 (prin telefon). Joi 

■ început în parcul Bernstorff din ca
pitala Danemarcei proba de dresaj 
„Sf. Gheorghe" din cadrul concursu
lui de dresaj international oficial. Au 
luat parte 18 cai din 6 țări : Elveția, 
Suedia, Canada, Danemarca, Franța și 
R. P. Romînă. Locul întîi a revenit 
vicecampionului olimpic de la Roma, 
Gustav Fischer (Elveția), urmat de 
compatriotul său Thomi. NICOLAE 
MIHALCEA (R. P. ROMÎNĂ), Lis Has- 
tel (Danemarca), Enid With (Dane
marca), Ninna Sloor (Suedia). IOSIF 
MOLNAR (R.P.R.) s-a clasat pe lo
cul 11

Vineri a avuj loc proba interme
diară cu 30 de cai din 8 țări : Elveția, 
R. F. Germană, Anglia, Suedia, Fran
ța, Norvegia, Danemarca și R. P. Ro
mînă : Clasamentul : 1. Harri Boldt 
(R.F.G.), 2. Reiner Klimke (R.F.G.), 
3. Williams (Anglia), .. .16. I. MOL
NAR (R.P.R ), N. MARCOCI (R.P.R.), 
» . 23. N. Mihalcea. Ultimul a con
curat pe calul Bolero care s-a acci
dentat.

In ziua a III-a (sîmbătă), s-a desfă
șurat Marele premiu de dresaj. Au 
participat 18 cai din 7 țări : Elveția, 
R. F. Germană, Anglia, Franța. Dane
marca, Norvegia și R. P. Romînă. A 
cîștigat elvețianul Henri Charmatin 
(Wolfdietrich) și tot el a ocupat și lo
cul al treilea pe calul Woermann, 
în timp ce pe locul secund s-a cla
sat Boldt (R F G ). Reprezentanții 
noștri au ocupat locurile 9 (Molnar); 

un avertisment pentru lovituri cu mănușa 
deschisă, dar imediat el și-a expediat 
adversarul la podea, în urma unei lovi
turi corecte, Markov nu a fost însă nu
mărat. Învingător Ia puncte Niculae Puiu.

CAT. SEMHJȘOARA: Ovidiu Baeiu 
(R.P.R.) a cîștigat la puncte meciul cu 
boxerul de culoare Roberto Caniincro 
(Cuba). In primele două reprize eschi
vele derutante ale boxerului cubanez au 
făcut ca atacurile lui Baeiu să nu-și 
atingă ținta. Mai bine pregătit fizic, 
Baeiu, s-a impus categoric in repriza 
a III-a. In cadrul aceleiași categorii s-au 
întîlnit Florea Pătrașcu și Vlassopoulos 
(Grecia). Atacurile surprinzătoare ale 
boxerului grec, din repriza I, l-au găsit 
mereu pregătit pe Pătrașcu. In repriza 
a ll-a boxerul nostru pune slăpînire pe 
meci, intră în ofensivă și din schimbu
rile de lovituri în care se angajează, 
iese mereu în avantaj. Finalul meciului 
aparține categoric boxerului romîn. El 
a obținut astfel o frumoasă victorie la 
puncte.

CAT. UȘOARA : losif Mihalik a avut 
un adversar incomod, în Nedialko Pen- 
cev (R.P. Bulgaria). Mihalik a adoptat 
o tactică foarte bună. în primele două 
reprize și-a sufocat pur și simplu ad
versarul cu lovituri ia ficat și la sto
mac. Sfîrșitul meciului l-a găsit pe Mi
halik în plină ofensivă.

CAT. SEMIM 1.1 LOCIE: Legman (R.D. 
Germană) b.p. Francisc Luyet (Elveția); 
Angliei Marin după ca la început s-a 
lăsat depășit de llolo (R.P. Ungară) 
boxînd la distanță cu un adversar înalt, 
în reprizele următoare a pornit mai decis

tomîni a cuprins numai cîțiva atleți.
Cele mai bune rezultate: BĂR

BAȚI : 100 m : Prohorovskl (U.R.S.S.) 
10,6; 200 m: Prohorovski 21,1 ; 400 
m : Scheer (R D G.) 47,2 ; 800 m :
Niephagen (R.D.G.) 1:50,4; Mihaly 
1:52,2 ; 1500 m : Niephagen 3:48,0 ; 5000 
tn : Tiurin (U.R.S.S.) 13:57,4 ; 10000 tn : 
Kantorek (R.S.C.) 31:08,2; 110 mg. S
Csany (R.P.U.) 14,7 ; 3000 m obst. :
Orentas (U.R.S.S.) 9:03,0 ; înălțime : 
Kopen (R.D.G.) 2,00 ; prăjină : To- 
masek (R.S.C.) 4,80 ; lungime: Bar- 
kovski (U.R.S.S.) 7,65 ; triplu : Alia- 
biev (U.R.S.S.) și Goreeaev (U.R.S.S.) 
16,10; ...6. Mărășescu 14,92; greutate: 
Gheorghiev (U.R.S.S.) 18,27 ; disc: 
Detler (R.D.G.) 52,94 ; suliță : Ovcinik 
(UR.SS.) 74.68 ; ciocan: Bakarinov 
(U.R.S.S.) 66,87 ; FEMEI : 100 m : It- 
kina (U.R.S.S.) 11,6 ; 200 m : Schnei
der (R.D.G.) 24,3 ; 400 m : Itkina 53,9 ; 
Grecescu 57,2; . . .5. Teodorof 58,6; 
800 m : Ghileva (U.R.S.S.) 2:08,7 ; Gre
cescu 2:09,5; 80 mg: Kulkova
(U.R.S.S.) 10,7 ; lungime : Kispall
(R.P.U.) 6.09 ; înălțime : Kostenko 
(U.R.S.S.) 1.66 ; greutate : Sâlăgean 
15,58 ; .. .4. Gurău 15,02 — rec. per
sonal ; disc : Nemcova (R.S.C.) 53,08 ; 
suliță : Schwalbe (R.D.G.) 54,53.

TOMA IIRISTOV

călărie de la Copenhaga
14 (Marcoci) și 15 (Mihalcea). în clasa
mentul pe echipe, primul loc a re
venit Angliei cu 1952 p., urmată de 
R. P. ROMÎNĂ cu 1887 p. Fără acci
dentarea calului Bolero, formația ro
mînă ar fi putut obține victoria.

Ultima probă a fost cea de dresaj 
liber și s-a disputat duminică, 18 cai 
din 8 țări: Elveția, R. F. Germană, 
Anglia, Suedia, Franța, Norvegia, Da
nemarca și R. P. Romînă. Clasamen
tul : 1. Klimke (R. F. G.) pe Matador,
2. Williams (Anglia), 3. Klimke 
(R.F.G.) pe Dux, .. .8. Molnar, .. .12. 
Marcoci.

DE PE
PENNEL : 5.20 M LA PRĂJINĂ !
In cadrul unui concurs de atletism 

desfășurat la Miami, atletul american 
John Fennel a stabilit un nou record 
mondial la săritura cu prăjina, reali- 
zînd din prima încercare 5,20 m. Ve
chiul record de 5,13 m aparținea tot 
lui Pennel, care In cursul acestui se
zon a corectat de 6 ori recordul lumii. 
Pennel utilizează o prăjină confec
ționată din fibre sintetice.
NOU RECORD MONDIAL LA 20 KM

Atletul neozeelandez William Baillie 
a stabilit la Auckland un nou record 
mondial în proba de 20 km cu timpul 
de 59:28,6. Vechiul record deținut de 
cehoslovacul Emil Zatopek era de 
59:51.8.
MECIUL ANGLIA—R. F. GERMANA

Pe stadionul „White City" din Lon
dra s-a disputat dubla întilnire inter
națională de atletism dintre reprezen
tativele Angliei și R. F. Germane. 

în lupta de aproape, in care » a -I*  
a fi superior adversarului, eîștigîm! ,s> 
f'.l la puncte; Constantin Niculescu a 
lăsat o frumoasă impresie prin boxul 
tehnic practicat în întîlnirea cu Peter 
Darciev (R.P. Bulgaria) pe care l-a în
trecut la puncte. Niculescu a lovit mai 
mult și mai precis, apărarea lui însă 
este încă dificitară, din care cauză a 
și recepționat multe lovituri.

CAT. MIJLOCIE MICA: Hardmut Lotv 
(R.P.R.) a întîlnit în Szabo (R.P. Un
gară) cel mai bun dintre boxerii străini 
care au evoluat in ring, sîmbătă seară. 
La sfîrșitul primelor două reprize boxerul 
maghiar acumulase un avantaj care îi 
putea aduce victoria. în repriza a II I-a 
deplasările și contrele boxerului maghiar 
n-au mai funcționat însă atît de bine, 
astfel că LOw a reușit să-și impună tac
tica. Lovit puternic, vădit zdruncinat, 
numărat de două ori, Szabo a fost silit 
să abandoneze cu puțin înainte de sfîr
șitul meciului.

In ultimul meci al galei Nicolae Mot 
(R.P.R.) a cîștigat categoric la puncte 
întîlnirea cu Otto Felder (Elveția).

Rezultatele tehnice ale celei de a 
Il-a reuniuni : cat. cocoș; C. Crudu 
(R.P.R.) b.p. Cserge (R.P.U.); N. Puiu 
(R.P.R.) b.ab. rep. a IlI-a Atos Teotok 
(Grecia); cat. pană: A. Olteanu 
(R.P.R.) b.p. Pampuk (R.P.U.) ; cat. 
ușoară: I, Mihalik (R.P.R.) b.p. Ruhl 
Siegfried (R.D.G.); I. Dinu (R. P. R.) 
b.p. Toth (R.P.U.); cat. semimijlocie: 
Lechman (R.D.G.) b.p. Betanocurt 
(Cuba); C. Niculescu (R.P.R.) b.p. A. 
Marin (R.P.R.) ; cat. semigrea J. Schel- 
gel (R.D.G.) b.p. S. Cojan (R.P.R.) P. 
Menczel (R.P.R.) b.p. Gerald Rouillet 
(Elve(ia) ; cat. grea : V. Mariuțan 
(R.P.R.) b. K.O. rep. a III-a M. Gheor- 
ghioni (R.P.R.).

MIHAI TRANCĂ

TURNEUL TINERILOR NOȘTRI HANDBALiȘTI IN R. S. CEHOSLOVAC
Echipa leminfnâ dc tineret a Capitalei a cîștigat turneul de la Hlohovec

HLOHOVEC 25 (prin telefon). — 
Vineri a început aici un turneu tra
dițional de handbal în 7, la care iau 
parte cinci echipe, printre care se
lecționata feminină de tineret a Bucu- 
reștiului. înainte de turneu, aceasta 
a susținut două partide amicale. La 
20 august a învins cu 13—5 (5—2) pe 
T.J. Gottwaldov, iar Ia 21 august a 
pierdut cu 6—4 (3—3) în fața forma
ției Slowoj Olomouc.

în cadrul turneului, vineri, jucă
toarele din București au întîlnit echi
pa Spartak Sokolovo Praga, de care 
au dispus cu 12—9 (5—6), după un 
joc în care au avut o comportare 
bună. Punctele au fost marcate de : 
Floroianu 5, Gheorghiță 4, Bain 2 și 
Nemetz.

Sîmbătă și duminică, handbalistele 
noastre au cucerit alte trei victorii 
și o dată cu ele, primul loc în tur
neu și trofeul pus în joc:

Sîmtiătă : București — Start Bratis
lava ÎS—8 (13—3). Au marcat: Ne
metz 5, Floroianu 3, Bain 3, Gheor- 
ghița 2, Ianoși 2, Nicolae, Șramco și 
Georgescu.

Duminică : București — Jiskra Ode
va Hlohovec 11 — 5 (7—5). Autoarele 
punctelor: Nemetz 5, Floroianu 2, 
Georgescu, Bain, Gheorghiță și la- 
noși. București — R. S. Cehoslovacă 
tineret 10—7 (5-3). Au marcat: Ne
metz 4, Bain 2, Gheorghiță 2, Flo
roianu și Georgescu. Cede mai bune 
jucătoare: Floroianu și Nemetz.

Celelalte rezultate: Start — Jiskra 
Odeva 8-4 (5—1), R. S. Cehoslovacă 
tin. 9—8 (5-1), R. S. Cehoslovacă — 
Jiskra Odeva 8-10 (4-5), Spartak So
kolovo 8-6 (3—3), Start — Spartak So
kolovo 6-5 (1—2).

PISTELE DE ATLETISM
Victoriile au fost împărțite : la mas
culin au cîștigat oaspeții cu 109—101 
puncte, iar la feminin gazdele cu 
75,5—63,5 puncte. Iată cîteva din cele 
mai importante rezultate : masculin : 
200 m Jones (A) 21,0 ; greutate Lind
say (A) 17,72 m; prăjină Reinhardt 
(R.F.G.) 4,50 m ; 5 000 m Norpoth
(R.F.G.) 14:08,6; triplusalt Muller
(R.F.G.) 15,88 m; feminin: lungime 
Rând (A) 6,36 m ; disc Hausman 
(R.F.G.) 53.92 ; înălțime Knowles (A) 
1,63 m ; 400 m Grievensen (A) 54,2; 
ștafetă 4 x 100 m Anglia 45.1.

CONCURS INTERNATIONAL 
IN SUEDIA

Concursul internațional de atletism 
desfășurat în orașul suedez Skoevde 
a fost marcat de cîteva rezultate va
loroase. Atletul american John Tho
mas a sărit la înălțime 2,14 m. Ca și 
în concursul de la Vaexjoe, Ralph 
Boston a cîștigat proba de săritură

î Campionatele europene de tale
si skeet au luat sfirsit

Bogdan Marinescu pe primul Ioc In proba rezervată juniorilor
Campionatele europene de talere și 

skeet au luat sfîrșit. La talere arun
cate din șanț, rezultatele au fost 
modeste datorită timpului nefavora
bil. în plus, mașinile de aruncat au 
avut o lansare foarte rapidă iar ta
lerele au fost foarte tari. De aseme-

Tinărul Bogdan Marinescu s-a clasat pe 
primul loc tn proba juniorilor la skeet 

din cadrul campionatelor europene

nea, la skeet s-a tras după noul regu
lament — lansarea talerelor la 70 m. 
în loc de 60 m — ceea ce a sporit 
considerabil viteza talerului.

Iată rezultatele definitive ale aces
tor campionate: talere aruncate din

MARTIN 25 (prin telefon). Echipa 
masculină de tineret la handbal în 
7 a orașului București șl-a început 
luni 19 august turneul în R.S. Ceho
slovacă. Primele două meciuri au 
fost amicale și s-au soldat cu ur
mătoarele rezultate: București — Sla
via Trnava 13—14 (11—8) — Ia Trna- 
va — șl Tatran Preșov — București 
21—11 (9—4) — la Preșov.

Echipa bucureșteană a participat 
apoi la a 17-a ediție a tradiționalului 
turneu „Cupa Răscoalei naționale slo
vace”, la care iau parte echipe de 
seniori valoroase. în prima zi a sus
ținut două jocuri, încheiate cu re
zultatele:

Slavia Trnava — București 13—10 
(5—5). Pentru echipa noastră au mar
cat: Țipu 3, Paraschiv 2, Popescu 2, 
Marinescu, Gruia, L. Constantinescu.

Tatran Preșov — București 11—10 
(7—4). Au marcat: Țipu 4, Marinescu 
2, Roșescu, Paraschiv, Popescu, Gruia.

întrecerile au continuat sîmbătă și 
duminică. Echipa noastră a obținut 
următoarele rezultate :

București — Spartak Martin 11-4 
(5—2). Au marcat: Popescu 3, Gruia

campionatul mondial dc șah pentru Junioi

Lupta strinsâ in turneul final

șan( 200 buc: 1. H. Krair
(R.D.G.) 192 t. campion europear 
P. Senecev (U.R.S.S.) 188 t; 3. 
Rossini (Italia) 184 t... 11. G. En 
(R.P.R.) 178 t.... 64 (I!) I. Dumitr 
164 t. (din 115 participanți). Pe < 
pe : 1. U.R.S.S. 720 p; campioană 
ropeană; 2. R.D.G. 717 p; 3. I 
712 p. Femei: 1. Valea Gera
(U.R.S.S.) 146 t, campioană euro 
nă; 2. Liselotte Farget (Franța) 1 
3. Cristiane Augenot (Franța) 12 
Juniori : 1. A. Klekov (U.R.S.S.) 
t; 2. C. Valentini (Italia) 158 t 
T. Makinen (Finlanda) 145 t. Sk
1. O. Losev (U.R.S.S.) 145 t. cam 
european; 2. J. Turanov (U.R.I
144 t; 3. K. Wirnhier (R.F.G.) 140 
8. D. Danciu (R.P.R.) 137 t... 16 
Popovici (R.P.R.) 131 t... 25. I. 
bescu (R.P.R.) 127 t. Pe ech
1. U.R.S.S. 552 p campioană euroj 
nă; 2. R.F.G. 534 p; 3. Suedia 
p... 5. R. P. Romînă 518 p. Fer, 
1. Nini Geuns (Belgia) 112 t c 
pioană europeană; 2. Cristiane S 
han (Fr.) 104 t; 3. Andree Ca 
(Belgia) 101 t. în proba de jur 
primul loc a revenit concurent 
nostru BOGDAN MARINESCU 
123 t. urmat de M. Mihailidis 
pru) cu 122 t și P. Stephan (Fra 
92 t.

Cu excepția tînărului B. M 
nescu, trăgătorii noștri nu au coi 
rat la adevărata lor valoare. Ne 
ferim îndeosebi la I. Dumitrescu, 
Enache și Șt. Popovici care au oct 
locuri necorespunzătoare față de 
sibilitățile lor.

3, Constantinescu 3, Tipu și M 
nescu.

R. S. Cehoslovacă tineret — Bt 
rești 9—8 (5—5). Au înscris: Grai; 
Popescu 2, Constantinescu 2 și T

R. S. Cehoslovacă A — Bucur 
16—10 (10—5). Punctele au fost n 
cate de: Havlik 6, Herman 2, Ft 
2, Diakov 2, Duda, Razik șl Trojar 
respectiv Gruia 3, Constantinescu 
Marinescu 2, Roșescu, Popescu.

Celelalte rezultate: R. S. Ce 
slovacă A — Tatran 8—6, R. S. Ce 
slovacă tin. - Spartak 14-9, R. 
Cehoslovacă tin. — Slavia 13-12, H 
Cehoslovacă A - Spartak 16-7, f 
via — Tatran 11-9, R. S. Cehoslov 
A - R. S. Cehoslovacă tin. 14-8, ' 
tran — Spartak 17—14, R.S. Ce 
slovacă A - Slavia 8-5, Slavia 
Spartak 9—6, Tatran - R. S. Ce 
slovacă tin. 10—7.

Turneul a fost cîștigat de R. 
Cehoslovacă A, urmată de Sla 
Trnava și Tatran Preșov. Bucur» 
s-a clasat pe locul 5.

tîlnit în prima rundă pe Singapore 
Tan. Gheorghiu a jucat energic, la at 
sacrificînd ți două piese. Dar ad» 
sarul său s-a apărat cu multă invei 
vitate, reușind să obțină remiza p 
șah etern. în runda a doua campio: 
romîn a avut ca partener de joc pe 
vieticul Zaharov. Din nou Gheorghiu 
ales stilul combinativ drept armă 
joc. Un ingenios sacrificiu de călit, 
i-a adus inițiativa, iar după întrerupe 
victoria. Inlîlnind în runda a III-a 
Adamski (Polonia), Gheorghiu a t 
buit să se anere de data aceasta. Kez 
talul : remiză.

Iată și celelalte rezultate: Runda 
Bojkovici — Kurajica (ambii Iugoslavi 
*/2—lh, Zaharov — Ztveig (Norvegi 
1—0, Vesterinen (Finlanda) — Jam 
(Cehoslovacia) 0—1, Adamski — I 
(Anglia) 1—0. Runda a Il-a: Janata 
Tan 1—0, Zweig — Adamski */ 2— 
Lee — Bojkovici */ 2—*/ 2, Kurajica 
Vesterinen I—0. Runda a lll-a: Tan 
Zaharov 1—0, Bojkovici — Zwi
*/2—'A, Vesterinen — Lee 1—0, Jan; 
— Kurajica */ 2—*/ 2.

Clasamentul după trei runde: 1. 
nata 2‘/2 p, 2—4. GHEORGHI 
Adamski. Kurajica 2 p, 5—6. B
kovici. Tan 1 */ 2 p, 7—9. Zahar

1 Vesterinen, Zweig 1 p, 10, Lee ’A
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A XVI-a ediție a „Cursei Scinteii"

i așteptarea startului
Apropierea startului celei de a 
T-a ediții a „Cursei Scinteii" se 
vte pretutindeni. Inițiatorii ccmpe- 
ei pun la punct ultimele amănunte 
țanizatorice iar localitățile, capăt de 
pă, se pregătesc să-i primească pe 
listi.

w
QQO

Dacă OlimpiadaGînduri în fața unui car alegoric
SPERANȚE

Printre rutierii care își făceau în- 
o dimineață încălzirea înaintea 
rtului în campionatul de perechi, 
m întîlnit Si Pe căpitanul echipei 
astre naționale, Gh. Rădulescu.

— Ce faci, azi ?

— Nu depinde numai de mine ci 
de Gigi (n.r. C. Dumitrescu). Eu 
M să ciștigăm, dar sincer vă spun 
iectivui meu este „Cursa Scinteii". 
am pregătit mai mult ca aricind 
ntru această cursă, 
criru și eu numele 
igălordor.
[-am urat succes, 
ă la despărțire că 
Zanoni,

Doresc să-mi 
pe tabloul in-

...avertizîndu-1 
I. Ardeleanu, 

N. Grigore, G. Moiceanu 
alți cicliști fruntași și-au manifes- 
aceeași dorință.

PE TRASEUL COMPETIȚIEI

Lntreb:ndu-1 pe noul antrenor al 
rgatorilor de la Steaua, maestrul 
artutaii Vasile Oprea, în ce stadiu 
pregătire se găsesc elevii lui, ne-a 

1B.
- Pină in prezent am făcut ședințe 
Ișnuite. Cu o săptămînă înainte 

start vom face antrenamente pe 
seul cursei.

Foto : I. Mihâieă

zilei de 23 
bucureșteni 
Aviatorilor,

- Cîți cicliști înscrieți in concurs?

— Opt: Ardeleanu, Stoca, Neagoe, 
eulescu, Mihălțeanu, Grigore, Ar
ie și Gurgui. După cum vedeți, pre
dăm și citeva elemente noi, care 
i inspiră multă încredere. 
îi'jir-adevăr, „Cursa Scânteii" la 
îstituit întotdeauna un bun prilej 
afirmare a tinerelor cadre.

nerii pistarzi romîni învingători 
in R.P. Bulgaria

ba invitația forului de specialitate 
i R.P. Bulgaria, un grup de pistarzi 
nîni au întreprins de cuirînd un 
neu prin țara vecină și prietenă, 
spre comportarea sportivilor noș- 

ne-a vorbit antrenorul IULIAN 
>CIMAN, care i-a însoțit în această 
plasare.
- Primul concurs, l-am avut în 
șui Svilengrad, în cadrul manifes- 

iiloe sportive organizate cu prile-
inaugurăriS velodromului din loca- 

ite. în program au figurat cinci 
>be dintre oare trei au revenit oi
știlor romîni: viteză — Dan Po
rtei, urmărire echipe (V. Burlaeu, 
Duță, V. Voloșm, E. Bărbulescu) 
4:53,06 și semifond — S. Duță.

Jupă trei zile, am concurat alături 
alergătorii din Kazanlîk. Și aici 

Uștii romîni au avut o comportare 
«ă: în patru din cele cinci probe 
tort» ne-a revenit: Dan Popovici 
teză), V. Burlaeu (1 000 m — 1:12,05) 
nărire echipe (4:56,00) și S. Duță 
mifond). Timpul lui V. Burlaeu 
istiituie un record personal. Ultima 
*stră evoluție a avut loc pe ve- 
romul din Slivăn. Din nou pistar- 
romîni au ieșit învingători în patru 
>bc : viteză — Dan Popovici, ur- 
•rire echipe — 5:01,03, 1000 m —

Burlaeu 1:14,09 șl semifond — V. 
loșin. Aici rezultatele au fost mai 
be pentru că s-a alergat pe o pistă 
i grea, de 250 m.
- în afară de învingători, cine s-a 
i remarcat dintre alergătorii noș- 
?
- Tineoii Dragoș Panaiteseu și Mir- 
, Po-pescu, care au ocupat locuri 
ilțumîtoare. Sub posibilități s-au 
zentat E. Bărbulescu și D. Penescu. 
mul nu și-a adus aportul necesar 
echipa de urmărire, abandonind 
toate cele trei concursuri.
- Cum s-au comportat adversarii 
tri ?
- Bine. De altfel e recunoscută va- 
rea pistarzilor bulgari. Și trebuie 
spunem că printre adversarii cu 
e ne-am întîlnit se aflau cicliști 
ntași și campioni ai B.P. Bulgaria.
- Ce scop ați urmărit 
neu ?
- Aclimatizarea tinerilor 
atmosfera concursurilor

îale pe velodromurile de diferite 
gimi și, bineînțeles, verificarea 
liului de pregătire a sportivilor 
perspective.

în acest

pistarzi 
interna-

TB. IOANITESCU

Cu gtndul la Olimpiadă...

în dimineața însorită a 
August mii de sportivi 
au demonstrat în Piața
exprimîndu-și dragostea și recunoștin
ța nemărginită față de part’d și 
guvern, pentru viața minunată pe 
care o trăiesc, pentru -tinerețea lor 
luminoasă, pentru condițiile, nevisate 
altădată, de pregătire și instruire.

Prin fața tribunei a trecut simbolica 
flacără olimpică, flacăra prieteniei 
dintre tineretul sportiv al lumii, și cele 
5 cercuri olimpice, pe un splendid 
car alegoric. Simboliza acest car pre
gătirile pe care tineretul romin le face 
în vederea marii confruntări mon
diale din 1964, de la Tokio.

Ne-am amintit cu bucurie despre 
entuziasmul cu care sportivii noștri 
s-au luat la întrecere cu normele o- 
limpice, chezășia viitoarelor succese 
din îndepărtata Japonie. Ne-am gin- 
dit cu admirație la cei peste 100 de 
sportivi care au reușit să egaleze sau 
chiar să întreacă cerințele dificile ale 
acestor standarduri. Ne-am gîndit la 
zecile și zecile de antrenori și profe
sori care îndrumă pregătirea sporti
vilor spre culmile măiestriei, Ja stadi
oanele minunate cu porțile mereu 
deschise pentru tineret, la sălile și 
bazinele de înot care-i primesc cu ospi
talitate pe sportivi, ne-am gîndit 
la toate darurile pe care orânduirea 
noastră democrat-populară le-a făcut 
celor ce muncesc, spre binele și feri
cirea lor. Unul dintre aceste daruri 
este și sportul, pus la îndemîna ma
selor, pentru întărirea sănătății, pen
tru oțelirea trupului.

în contrast cu toate acestea, trecu
tul apare și mai întunecat. Am răs
foit, mai deunăzi, o colecție, îngălbe
nită de ani, a ziarului „Gazeta spor
turilor" din 1928. Citim acolo scris, 
negru pe alb:

„Chestiunea participării Romîniei la 
Olimpiadă (N. N. Este Vorbă de J. O. 
de la Amsterdam) se află în aceeași 
fază de nesiguranță ca și pină acum. 
Inaugurarea marii competiții a avut 
loc (N. N. La J. O. din 1928 turneul 
de fotbal a precedat celelalte între
ceri) și totuși noi nu știm incă dacă 
vom trimite sau nu vreun reprezen
tant. Să recunoaștem că ne aflăm in 
plină comedie bufă". („Gazeta spor
turilor" 24 mai 1928).

„Comedia bufă" era în 
mare tragedie 1

Tot „Gazeta sporturilor”, într-un ar
ticol intitulat „Rominia participă la 
Jacurile Olimpice 1“ 6crie: „Știți cît 
cere sportul rominesc ca să poată fi 
reprezentat la Olimpiadă? Un mize
rabil milion de lei! Ei bine, in țara 
românească se pot găsi multe mUi-

oane pentru fălcoieni, pentru aparate 
de zburat din... carton, pentru toate 
ercrocheriile. Insă bugetul nu per
mite o apăsare cit de mică din partea 
sportului!“.

în cele din urmă mica delegație ro- 
mînească a plecat la Amsterdam cu 
banii 6trînși pe o...listă de subscrip
ție. Prost echipați (scrimerii n-au pu
tut lua parte la festivitatea de deschi. 
dere în lipsa unei îmbrăcăminți co
respunzătoare), slab pregătiți, epuizați 
de o călătorie în condiții mizerabile, 
sportivii noștri n-au putut trece de 
stadiul eliminatoriilor.

După Olimpiada din 1936 se seria 
în „Gazeta sporturilor": „Cu pregăti
rea pe care ă avut-o, cu „sprijinul" 
pe care statuii nu a înțeles să-l acorde, 
nici nu e de "mirare că expediția 
noastră nu se întoarce de la Berlin 
cu- prea multe succese. Jocurile Olim
pice devin din ce in ce mai preten
țioase și pentru a putea fi in ritmul 
lor trebuie să se întroneze in Rominia 
o altă concepție asupra sportului".

Și iată că Romînia a pășit în „rit
mul Jocurilor Olimpice", în ritmul 
marilor competiții mondiale și euro
pene. S-a petrecut aceasta în anii de 
după Eliberare. 27 de medalii olim
pice și alte medalii obținute la di
verse campionate, împodobesc pieptu
rile 
fac 
noi

sportivilor romîni. Iar acum se 
pregătiri intense pentru ca altele 
să vină să li se adauge...

VALERIU CHIOSE 
ROMEO VILARA

realitate o

Cu antrenorul japonez Hiroiumi Daimatsu

DESPRE CAMPIOANELE LUMII Șl PREGĂTIREA LOR
PENTRU J. 0. DE LA TOKIO

Apărută ca un bolid pe firmamen
tul voleiului mondial, echipa feminină 
a Japoniei, neînvinsă de doi ani și ju
mătate, este deținătoarea titlului su
prem. La Moscova, la ultimul campio
nat mondial, ea și-a întrecut catego
ric toate adversarele, pierzînd un 
singur set în fața echipei U.R.S.S. Și, 
rețineți, echipele care au făcut mai 
mult de 10 puncte într-un set, în fața 
japonezelor, pot fi numărate 
gete !

Cine sînt jucătoarele acestei echipe, 
cum se pregătesc ele — iată 
tul unei convorbiri purtate cu Hiro- 
fumi Daimatsu, antrenorul formației 
japoneze.

Reprezentativa Japoniei este alcă
tuită din voleibalistele echipei Nichi- 
bo, care reprezintă o fabrică de tex
tile, cu același nume, din Osaka. Me
dia lor de vîrstă este de 21 de ani. 
H. Daimatsu (fost jucător de prima 
categorie) se ocupă de pregătirea a- 
cestei echipe încă din 1954, cînd în 
Japonia se practica voleiul în 9 ju
cători (voleiul „în șase” a fost intro
dus de-abia în 1959).

întrebat asupra „secretului” victo
riilor echipei japoneze, Daimatsu a 
răspuns: „în primul rând disciplina 
și conștiinciozitatea acordată antrena
mentului. Fiecare jucătoare și-a dai 
asentimentul la planul de pregătire 
elaborat și participă conștient la toate 
lecțiile, cas'e — între noi fie vorba — 
nu sint de loc ușoare.

Ne antrenăm permanent, șase zile 
pe săptămină, câte 4 ore ! După cum 
vedeți este un volum de muncă foarte 
mare ou care organismul sportivelor 
a fost obișnuit treptat, de-a lungul a-

pe de-

subiec-

nilor. Chiar și în zilele în care avem 
meciuri — indiferent de importanța 
lor — efectuăm cel puțin 90 de mi
nute de antrenament, care departe de 
a ne dăuna obișnuiesc jucătoarele cu 
același regim de muncă”.

Ca o altă noutate în modul de pre
gătire al voleibalistelor japoneze am 
reținut faptul că obiectivele antrena
mentului sportiv nu sînt amestecate 
în cursul lecțiilor dintr-o săptămînă. 
Astfel, echipa japoneză se pregătește 
în decursul a șase zile din punct de 
vedere fizic, apoi în săptămînă urmă
toare numai din punct de vedere teh
nic ș.a.m.d. După cum ne-a declarat 
antrenorul japonez, în felul acesta, 
efectuînd un număr de repetări spo
rit în cadrul aceleiași săptămîni, ca
litățile fizice necesare și deprinderile 
tehnice se capătă mult mai repede. 
Totodată am reținut și faptul că Dai
matsu participă direct și activ la an
trenamentul elevelor sale, fapt care 
le ușurează mult munca de însușire 
a elementelor necesare.

în încheierea discuției, H. Daimatsu 
ne-a oferit și un pronostic pentru vi
itoarele turnee olimpice de la Tokio: 
la fete principalele șanse le au Uni
unea Sovietică și Japonia, iar la 
ieți, R.P. Romînă 
tică.

bă-
și Uniunea Sovie-

A. VASILIU

ar fi în 1963
aEchipa de atletism a S.U.A. 

susținut în acest an patru întâlniri 
în Europa. Meciurile masculine 
le-a cîștigat, iar la femei le-a pier
dut net. Ziarul „L’Equipe" publi
că un bilanț al victoriilor indivi
duale repurtate de atleții americani 
(cu U.R.S.S. 12—8, cu Polonia 16—4, 
cu R.F. Germană 17—3 și cu An
glia 13—7) subliniind faptul că in 
ansamblu, echipa S.U.A. a decep
ționat ! Unii dintre campionii săi 
și-au pierdut forma, iar alții nu au 
obținut calificarea pentru echipă 
decît pe baza unei selecționări au
tomate, la un singur concurs (Cam
pionatele S.U.A.), sistem care, o 
dată în plus, s-a dovedit a nu fi 
cel mai bun.

Dacă Jocurile Olimpice ar avea 
loc în 1963 și nu anul viitor, nu 
este de loc sigur că americanii ar 
putea obține Ia Tokio victoriile la 
care se așteaptă. Ținînd seamă de 
ultimele sale evoluții, Bob Hayes 
(„halterofilul-sprinter", cum i se 
spune datorită staturii sale impre
sionante) este favoritul indiscuta
bil al cursei de 100 m, după cum 
colegul său Harry Carr întrunește 
sufragiile specialiștilor în a i se 
acorda prima șansă la 200 m și 
chiar la 400 m. La semifond însă 
americanii nu mai au nici un atlet 
de clasă excepțională, poate cu ex
cepția tânărului Tom O’Hara, care 
s-a impus anul acesta la 1500 m. 
Totuși, cu toată buna lui valoare, 
este greu de crezut 
putea impune într-o 
de Snell și Jazy. La 
m, Jim Beatty are o
dar nu suficientă pentru a-1 reco
manda ca favorit. Cît privește cursa 
de 10000 m, cea de maraton și 
cele două de marș, nici discuție 
pentru un loc de frunte.

La 110 mg Hayes Jones este in
discutabil cel mai bun, dar meciul 
de la Moscova a dovedit că nu 
este imbatabil! în schimb la 400 
mg, probă considerată pină nu de 
mult ca apanajul americanilor, 
atleții de peste ocean găsesc astăzi 
în europeni adversari foarte puter
nici, capabili să-i învingă.

La lungime, Ralph Boston se 
menține încă la o valoare ridicată, 
dar Ter Ovanesian oricînd îl poate 
întrece, săritorii în înălțime sint 
departe de Brumei, la triplu nimic 
în perspectivă, iar la prăjină cu 
„supraelasticele" nu se poate spune 
nimic sigur, deși Pennel deține re
cordul lumii. Dintre aruncători, 
discobolii (Oerter, Sylvester, Babka 
etc.) au cele mai bune rezultate, 
sulițașii au o valoare medie, cei 
de la greutate — cu performanțe 
le 19 m — nu mai pot fi siguri de 
succes, iar la ciocan doar de la 
Connolly nu se poate aștepta to
tuși prea mult, mai ales că 
ghiarul Zsivotzki dovedește o 
loare constant ridicată.

Este drept, pînă la Tokio 
sînt încă atîtea luni, dar nu
buie omis faptul că nici atleții din 
celelalte țări nu stau degeaba !

că el se va 
finală alături 
fond, la 5000 
valoare bună

ma-
va-

mai 
tre-

De pretutindeni... de pretutindeni.

J

Conferința

MOSCOVA (Agerprcs). — In cadrul 
unei conferințe de presă, președin
tele Comitetului Internaționul Olimpic 
(C.l.O.), A. BRUNDAGE, aflat la Mos
cova cu prilejul Spartachiadei popoare
lor U.R.S.S., a subliniat că problema 
principală care stă în fața Comitetului 
Internațional Olimpic este de a nu ad
mite sub nici o formă discriminarea și 
de a feri pe sportivii amatori de profe
sionism.

Brundage a declarat că C.l.O. inten
ționează să ceară guvernelor tuturor sta
telor să nu facă discriminări față de 
sportivii altor țări, acordindu-le vize de 
intrare pentru participare la competiții.

In legătură cu aceasta, a spus pre
ședintele Comitetului Internațional Olim
pic, dreptul de organizare a Jocurilor 
Olimpice va fi acordat numai țărilor ale 
căror guverne vor prezenta garanții se
rioase pentru acordarea de vize sporti
vilor oricărei țări".

Refcrindu-sc la discriminarea rasială 
din Republica Sud-Africană, Brundage 
a menționat că C.l.O. va aplica ccic mai 
serioase sancțiuni în cazul cînd Comite
tul Olimpic național al acestei țări nu 
va putea convinge guvernul Republicii 
Sud-Africane asupra promovării egali
tății în drepturi dintre sportivii negri 
și albi.

• Lotul R. S. Cehoslovace pentru Jocurile Olimpice de la Inns
bruck va cuprinde 40—45 de sportivi. Punctul forte al echipei ceho
slovace îl constituie formația de hochei pe gheață 
de la care se așteaptă

Gaston Roelants, 
campionul european 
al probei de 3000 m 
obstacole, este marca 
speranță a belgieni
lor pentru Jocurile 
de la Tokio. Ultimul 
său rezultat este la 
0,8 sec. de cele 8:30,4 
ale recordului mon-

citeva medalii...
și patinatorii artistici,

dial deținut de polo
nezul Krzyszkowiak. 
Dorința lui Roelants 
este nu numai victo
ria olimpică, dar și 
aceea de a se prezen
ta la Tokio în pos
tură de recordman 
al lumii în proba de 
3000 m obstacole.

Pentru aceasta el se 
pregătește cu asidui
tate, își îmbunătățeș
te mereu „platul" și 
exersează trecerea 
obstacolelor și a gro
pii cu apă, de unde 
se pot „scoate" zeci
mi de secundă pre
țioase.

Sven OlafAlergătorul suedez
Laraso-n pășește cu hotărâre pe ur
mele marilor săi înaintași Haegg, 
Andereeon, Strand, Waem, foști 
recordmani ai lumii. în luina mai 
Lansson a împlinit 25 de ani. De
butul atletic l-a făcut în 1957. Ac
tualele sale recorduri (pemsonale) 
sânt: 800 m - 1:50,9; 1000 m — 
2:22,2; 1500 m - 3:43,2; 3000 m

m — 13:49.2. Larsson a7:58,8; 5000
participat, în acest an, la intîlnirea 
dintre echipele Balcani — Scandi
navia. La 1500 m s-a clasat al trei
lea, după Salonen și Vamoș. Pen
tru Jocurile Olimpice el se pregă
tește să concureze la cursa de 
5000 m, probă în care a doborât re
cent vechiul record al lui Gunda r 
Haegg.



Un succes strălucit al sportivilor romîni 
la Campionatele mondiale și europene de caiac-cano
• 6 titluri de campioni ai lumii și ai Europei • 4 medalii de argint • O medalie de bronz

• Republica Populară Romînă pe primul loc în clasamentul general pe națiuni

Sporturile nautice ne-au adus dea lungul anilor un șir 
de strălucite succese. Cine poate uita minunatele biruinți 
de pe apele lacului Itallarat, din Australia, repurtate la 
Jocurile Olimpice din 1956, victoriile răsunătoare obținute 
la campionatele mondiale și europene, la marile regate 
desfășurate in anii din urmă. Faima sporturilor nautice 
din Romînia a înconjurat de multe ori pămîntul I

Și iată că stmbătă și duminică ziarele și agențiile In
ternaționale de presă s-au ocupat din nou, pe spații largi, 
despre noile victorii ale canoiștilor și caiaciștilor romîni 
La Jajce, în Iugoslavia, el au realizat o nemaiîntîlniti 
ispravă: AU CÎȘTIGAT .ȘASE TITLURI DE CAMPIONI 
Al LUMII. PATRU MEDALII DE ARGINT ȘI O 
MEDALIE DE BRONZ. CEEA CE LE-A ADUS PRIMUL 
LOC IN CLASAMENTUL GENERAL PE NAȚIUNI.

Bravo băieți ! Ați dorit prin comportarea voastră să 
cinstiți de-acolo de departe marea sărbătoare națională a 
poporului nostru, ziua de 23 August, să răspundeți con
dițiilor minunate ce v-au fast create de partid și guvern 
pentru practicarea sportului preferat, pentru desivtrși'rea 
măiestriei. Ati reușit pe deplin! Vă dorim acum noi și 
răsunătoare succese pentru gloria sportivă a patriei dragi.

Felicitările noastre calde se adresează, tn același timp, 
antrenorilor care v-au pregătit cu grijă, care n-au precu
pețit nici un efort tn misiunea lor frumoasă, de o deo 
sebită răspundere.

N-au fost de loc ușoare victoriile pe care le-ați obținut 
în această mare întrecere. Dar munca, seriozitatea pe 
care ați arătat-o la antrenamente, puterea de luptă, dorința 
de a învinge, patriotismul înflăcărat v-au dat aripi, v-au 
înzecit puterile.

Succesul pe care îl salutăm cu inimile pline de bucuri*  
să însemne pentru voi și pentru ceilalți sportivi ai tării 
un puternic imbold tn muncă, în ridicarea necontenită a 
măiestriei sportive. Să constituie un îndemn pentru inten
sificarea eforturilor care trebuie făcute, în așa fel ca la 
Jocurile Olimpice de la Tokio drapelul patriei să fluture 
din nou pe catargul cel mai înalt.

Marile victorii creează mari îndatoriri. Iată de ce succe
sul de astăzi obligă la o muncă neobosită, și mai hotărltă 
și mai perseverentă. In toată pregătirea și comportarea 
de viitor să vă caracterizeze ca și pînă acum pasiunea, 
modestia, dorința de a ridica continuu nivelul sportului 
nostru, de a cinsti patria cu noi și strălucite victorii.

TELEGRAMĂ
Uniunea de Cultură Fizică și Spo 

din Republica Populară Romînă
Lotul sportivilor romîni participanji la campionatele mondiale de cai 

canoe de la Jajce raportează cu bucurie că în întrecerile cu cei mai b 
sportivi ai lumii reprezentanții Republicii Populare Romîne au cucerit 6 t 
dalii de aur, 4 de argint ți 1 de bronz, ocupînd primul loc în clasamei 
general pe nafiuni.

închinăm aceste victorii zilei de 23 August, marea sărbătoare najior 
a poporului romîn.

Mulțumim din inimă partidului iubiit pentru condițiile minunate de pre 
tire ți perfecționare sportivă create, grafie cărora am putut realiza ace 
performante.

Ne luăm angajamentul că vom munci cu ți mai multă însuflețire per 
a aduce noi ți noi succese scumpei noastre patrii.

Trăiască Republica Populară Romînă I
LOTUL DE SPORTIVI AL R. P. ROMlNE PARTICIPANT 
CAMPIONATELE MONDIALE DE CAIAC-CANOE.

JAJCE 25 (prim telefon). La cele mai 
mari întreceri de caiac-canoe din atest 
ah, sportivii romîni au obținut în fina
lele celor mai multe dintre probe suc
cese strălucite, care confirmă grăitor 
prestigiul internațional cîștigat de 
sportivii romîni î.. ultimii ani. Sîntem 
fericiți să transmitem rezultate care 
dovedesc că loturile noastre s-au pre
gătit cu temeinicie pentru această edi
ție a campionatelor mondiale, ani
mați de dorința de a lupta cu toate 
forțele lor pentru obținerea unor re
zultate cit mai valoroase.

Așteptînd legătura telefonică cu 
Bucureștiul, am avut prilejul să ascult 
cu mîndrie frînturi din declarațiile 
trimișilor speciali ai ziarelor daneze, 
franceze și din alte țări. Am auzit 
nu o dată transmițîndu-se : „ROMINII 
S-AU ÎNTRECUT PE EI ÎNȘIȘI", 
„ROMINII SINT CU DOUA CLASE 
SUPERIORI"...

După finale care au reunit la start 
cele mai valoroase echipaje ale lumii, 
sportivii noștri au realizat un bilanț 
care răsplătește eforturile depuse în 
fiecare probă, lupta lor epuizantă pen
tru fiecare zecime de secundă. Un 
efort colectiv încheiat cu LOCUL I 
PE NAȚIUNI (1. R. P. ROMINA 121 p,
2. U.R.S.S. 116 p. 3. R. D. Germană 
86 p.) cu LOCUL I ÎN CLASAMEN» 
TUL PROBELOR DE CANOE (1. R ,P. 
ROMINA 47 p, 2. U.R.S.S. 39 p, 3. 
R. D. Germană 36 p.). cu locul II în 
clasamentul probelor de caiac. Domi- 
nînd cu autoritate întrecerile de la 
Jajce. canotorii romîni au cucerit 6 
MEDALII DE AUR, 4 DE ARGINT și 
1 DE BRONZ, ocupînd astfel șl PRI
MUL LOC IN CEEA CE PRIVEȘTE 
NUMĂRUL MEDALIILOR ACOR
DATE ÎNVINGĂTORILOR.

Impresionante prin dirzenia și va
loarea deosebit de ridicată, întrecerile 
finale ale campionatului mondial și 
european de la Jajce au reliefat exce
lenta pregătire a sportivilor noștri, 
pregătire realizată sub conducerea pri
cepută a antrenorilor RADU HUȚAN 
și NICOLAE NAVASART, care de mai 
mulți ani își închină cu pasiune și ab
negație munca pentru recrutarea și 
pregătirea la nivel superior a sportivi
lor care ne reprezintă în diferitele 
competiții internaționale.

Firește, finalele de la Jajce reclamă 
un comentariu larg. Deocamdată însă, 
pe scurt, despre probele cuprinse în 
programul acestei mari întreceri, des
pre... învingători.

LA CAIAC DUBLU 10.000 proba a 
revenit echipajului maghiar Fabian- 
Timar 41:30.0. La această întrecere noi 
nu am participat. Proba de CAIAC I 
10.000, a fost cîștigată de germanul 
Briei cu 45:18,36 probă în care Ștefan 
Pocora s-a clasat pe locul 6 cu 45:35,51. 
A urmat proba de CANOE DUBLU 
FOND, în care reprezentanții noștri 
au avut o comportare meritorie, reu
șind să ciștige medalia de bronz. Iată 
clasamentul probei : 1. Geister — Ma
karenko (U.R.S.S.) 46:33,90 ; 2. Melberg 
— Ulrich (R. D. Germană) 46:35.59; 3. 
CALINOV — ICHIM LIPALIT 
46:43,70.

Așteptăm cu emoție și nerăbdare 
evoluția sportivilor noștri în probele 
următoare,' convinși că desfășurarea 
finalelor va consemna valoarea cano
torilor romîni. Și într-adevăr, în 
PROBA DE FOND rezervată canoiști- 
lor reprezentantul nostru IGOROV se 
clasează pe locul 2 cu 52:30,86, după 

sovieticul Zamotin 52:13,70 și înaintea 
germanului Muller 52:37,69. Leon Rot
man ocupă locul 7 cu 53:58,64.

După o cursă în care a făcut dovada 
tuturor calităților și a puterii lui de 
luptă, calități pe care le va dovedi cu 
prisosință și în proba de ștafetă, AU
REL VERNESCU obține cel mai bun 
timp în proba de CAIAC SIMPLU 500 
m 1:51,88, cucerind medalia de aur 
în proba oare l-a consacrat la edi
ția trecută a campionatelor euro
pene de la Poznan. Pe locurile urmă
toare : Hansen (Danemarca) 1:54,57 și 
Kovacs (R.P.U.) 1:55,74. Victoria lui 
Aurel Vernescu la o apreciabilă dife
rență de timp în fața unor adversari 
de valoarea celor care s-au prezentat 
la startul probei reprezintă un succes 
de prestigiu.

La CAIAC I 500 FETE locul I a 
revenit sovieticei Șubina cu 2:08,29. 
Și din nou doi sportivi romîni vor 
urca podiumul învingătorilor.

Clasamentul medaliilor și punctajul general pe națiuni 
al campionatelor mondiale și europene de caiac-canoe.

AUR ARGINT BRONZ PUNCTE

R. P. R. 6 4 1 121
IJ. R. S. S. 3 4 3 116
R. D. G. 2 3 — 86
R. P. U. 2 — 4
In total au participat la campionate 477 sportivi din 25 de (ări.

La sfîrșitul probei de CAIAC DU
BLU 500 m, NICOARĂ și IVANOV 
primesc medalia de aur a cîștigăto- 
rilor. Ei au ocupat primul loc cu 
1:42,43. De remarcat faptul că în a- 
ceastâ atît de disputată probă locul 
2 a fost de asemenea ocupat de spor
tivii romîni. AUREL VERNESCU și 
’ IIRCEA ANASTASESCU au realizat 
1:42,72 făcînd împreună cu cîștigă- 
torii o cursă îndelung aplaudată de 
spectatori. Pe locul 3 Bueker—Sander 
(R.F.G.) 1:43,73.

O luptă care, fără exagerare, a ri
dicat tribunele în picioare a fost pri
lejuită de proba de CAIAC 4x 1000 m. 
Simpla lecturare a timpurilor reali
zate subliniază apropierea de valoare 
între primele, două echipaje, dîrzenia 
cu care a fost disputată această probă 
în care sportivii noștri au ocupat lo
cul secund după ce au depus eforturi 
epuizante pentru a cîștiga primul loc. 
Clasament : 1. R. D. Germană (Perle- 
berger, Krause, Rosberg, Lange) 
3:14.60 ; 2. R. P. ROMÎNĂ (Artimov, 
Conțolenco, Ivanov, Nicoară) 3:14,80 ; 
3, U.R.S.S. 3:17,37. La caiac . 4 fond 
s-au înregistrat următoarele rezultate: 
1. R.P.U. 36:22,23 ; 2. R.D.G. 37:29,33 ;
3. R.P.U. II 37:44,37. Echipajul nostru 
format din Andrei, Zaharenco, Timo- 
fan și Husarenco s-a clasat pe locul 
6 cu 37:57,60.

Este greu de apreciat spectaculozi
tatea și dinamismul probelor, dar 
fără îndoială că întrecerea din cadrul 
probei de CAIAC 1 1000 m merită o 

atenție cu totul deosebită. Danezul 
Hansen a obținut victoria cu o foarte 
mică diferență de timp. El a terminat 
proba în 3:56,30 iar locul secund a 
revenit excelentului nostru caiacist 
AUREL VERNESCU cu 3:56,32. Pe 
locul 3 Rotfert (R.D.G.) 3:59,12. La 
CAIAC DUBLU 500 m FETE a cîști
gat echipajul german Zimmermann— 
Esser cu 1:54,51. Caiacistele noastre 
Sideri—Laurer s-au clasat pe locul 5 
cu 1:59,06.

O NOUA VICTORIE ROMÎNEAS- 
CA! în proba de CAIAC DUBLU 
1000 m NICOARĂ și IVANOV cuce
resc pentru a doua oară medalia de 
aur după o cursă în care au avut 
tot timpul inițiativa. Timpul realizat : 
3:35,11.

Concurînd excelent — rezultat al 
unei sîrguincioase pregătiri făcută în 
ultima vreme — cunoscutul canoist 
SIMION ISMAILCIUC și-a înscris 
din nou numele pe lista campionilor 

mondiali. EL A CÎȘTIGAT PROBA 
de SIMPLU VITEZA cu 4:33,85 urmat 
de Lewe (R.F.G.) 4:34,05 și Muller 
(R.D.G.) 4:36,34.

Și in această entuziastă atmosferă 
prilejuită de excelenta comportare a 
canotorilor noștri, iată că avem pri
lejul să aplaudăm din toată inima 
performanța realizată de alți doi 
membri ai delegației noastre : IACO- 
VICI și SIDOROV, ÎNVINGĂTORI ÎN 
PROBA DE CANOE DUBLU VITE
ZĂ (4:02,35) care au întrecut echipa
jele Uniunii Sovietice șl R. P. Un
gare, clasate pe locurile următoare cu 
4:04,84 și respectiv 4:05,79.

Așteptată — ca Ia fiecare din marile 
competiții — cu "urî interes deosebit, 
PROBA DE ȘTAFETĂ a prilejuit 
spectatorilor satisfacția unui spectacol 
sportiv de cea. mai înaltă calitate. 
Sîntem mîndri că la reușita acestui 
spectacol caiăciștii romîni și-au adus 
cea mai însemnată contribuție. ECHI
PAJUL NOSTRU ÎN CARE FIECARE 
COMPONENT — DAR ÎN SPECIAL 
AUREL VERNESCU — A DEPUS 
TOATA PUTEREA SA DE LUPTĂ 
PENTRU. A CUCERI VICTORIA. Și, 
a reușit. La sfîrșitul probei arbitrii 
consemnau o nouă victorie de presti
giu, ștafeta romînă obținind medalia 
de aur. Iată clasamentul probei : 1. 
R. P. ROMÎNĂ (Aurel Vernescu, Ni
coară, Ivanov, Ivăneecu) 7:43,59 ; 2.
U.R.S.S. 7:43,60 ; 3. R. D. Germană 
7:44,05.

AȘADAR, ȘASE CAMPIONI MON-

Jajce, R. S. F. Iugoslavia — 2S.VIII.1963

S. ISMAILCIUC

V. NICOARÂ II. IVANOV

DIALI, PATRU VICECAMPIONI ȘI 
O MEDALIE DE BRONZ. Sînt suc
cese pe care sportivii romîni le-au 
obținut după întreceri în care au fă
cut dovada unei excelente pregătiri 
și a unei voințe extraordinare de 
luptă. Sînt succese pe care membrii 
delegației canotorilor romîni parti- 
cipanți la campionatele mondiale de 

la Jajce le închină din toată inii 
zilei de 23 August, angajîndu-se ca 
viitor să lupte cu același patrioti 
pentru a reprezenta cu toată cinst 
culorile sportive ale patriei pe tot 
meridianele lumii.

GH. GIURCĂNEANU 
antrenor federal
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