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PROLETARI DIH TOATE ȚĂRILE, UtOȚlVA!

3090 de participași 

a caapioaatd asociației 

sportive Portul Constanța
Una dintre asociațiile spoar- 

ve constănțene în care mar
ile de membri UCFS sini an- 
renate în mod organizat și 
stematic în practicarea spor- 
ilui este „Portul11. Recent a 
icepul aici desfășurarea unei 
lari întreceri tradiționale: 
ampionatul asociației. Această 
ompetiție de mase, organizată 
i 9 ramuri sportive, angre- 
ează anul acesta în întreceri 
000 de persoane, eu 20 la suta 
lai mult ca anul trecut.

Asigurarea bazei materiale, 
•rin procurarea de echipament 
por tiv în valoare de aproape 
0 000 lei, înfrumusețarea bazei

Din viața
organizației noastre

sportive, popularizarea făcută 
?rin presă (ziarul „Portul 
Constanța11), la stația de am
plificare 
gazetele 
acțiunea 
plin.

Președintele asociației spor
tive, Grigore Cojocaru, ne-a 
spus : „A Vl-a ediție a cam
pionatului asociației Portul pe 
lingă faptul că are darul de a 
atrage mase largi în activita
tea competițională, contribuie 
efectiv și la mărirea număru
lui de membri UCFS. în urmă 
ou trei luni, cînd au început 
întrecerile, asociația noastră 
avea 1 800 de membri, iar acum 
numărul lor a ajuns la aproape 
6 000. De asemeni, prin orga
nizarea acestor campionate ur
mărim și depistarea unor ele
mente talentate care să ne re
prezinte mai tirziu în sportul 
de performanță. Pentru stimu
larea paxticipanțiHor la acest 
campionat vom distribui un nu
măr de 1000 diplome. Se va

și prin articole Ia 
de perete au făcut ca 
să aibă un succes de-

(Continuare în pag. a 2-a)

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R.P.Romîna

Două puncte între Rapid, prima 
clasată și Crișid Oradea, „tnclie- 
ietor de pluton", după două etape.

T'iste desigur capriciul oricărui 
început de campionat, dar iubito
rul de fotbal, făr-de echipa și deci

Golul al doilea al Rapidului. Ionescu a reluat balonul de la Năs- 
turescu și-., priviți fotografia!

Foto: St. Pctrică

Cum s-ar spune, duminica viitoare 
codașii de azi ti pot ajunge pe 
feroviari la număr de puncte, 
fruntașii actuali se pot trezi tn 
zona inferioară a clasamentului.

Finiș dramatic in campionatul mondial 
de șah pentru juniori

Florin Gheorghiu a cîștigat

la adăpost de emoții, gustă ase
menea răsturnări de situafii, care 
(de pildă) pe egalii primei etape 
i-a așezat, acum, la poluri opuse.

Firește, din ansamblul rezulta
telor înregistrate duminică, marile 
surprize s-au consemnat la Cluj 
și la Iași, unde Dinamo București 
și respectiv Steaua au pierdut 
ambele puncte puse ta joc.

La Brașov, Steagul roșu a cîști
gat la același scor (5—0) cu care 
pierduse cu 7 zile tn urmă la
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București, reintrînd repede 
drepturile pe care i le conferă 
loarea (cu mici retușuri în apă
rare) reală a jucătorilor.

In rest, victorii pe toată linia 
obținute „acasă", care pun în dis
cuție problema pregătirii morale și 
de voință la toate echipele. Ce va 
fi tn etapa a treia? Un cuplaj de 
mare atracție la București (Steaua 
—Rapid și l’rogresul — Dinamo) 

și partide de confirmări (sau in 
vers) în celelalte dispute. (G. N.)

irt
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(Continuare în pag. a 5-a)

ȘTIRI DE LA CORESPONDENȚI• »

NOI ASOCIAȚII SPORTIVE

BACAU. La gospodăria agri
colă de stat din Letea a luat 
ființă, de curlnd, asociația spor
tivă Recolta. La numai cîteva 
zile de la înființare cei 113 
membri și-au amenajat prin 
muncă voluntară un teren de 
volei, iar în curând vor fi gata 
terenul de fotbal, o groapă de 
sărituri și o bară fixă.

MIZIL. In satul Dulbanu, în 
sala căminului cultural, s-au 
adunat recent tinerii din G.A.C. 
Nicolae Bălcescu pentru a par
ticipa la înființarea asociației 
sportive Victoria. Astfel', în ra
ionul Mizil numărul asociațiilor 
sportive a ajuns la 69.

CALAFAT. Nu de mult mun
citorii, inginerii și tehnicienii 
stațiunii de mașini și tractoare 
din comuna Obîrșia de Cîmp au

participat la înființarea asocia
ției sportive Tractorul. Cei 
peste 370 de membri UCFS vor 
practica la început voleiul, fot
balul, tirul și șahul. Adunarea 
generală a hotărât ca în urmă
toarele zile să funcționeze două 
centre de inițiere — tir și na- 
tație — în care să-și desfășoare 
activitatea cel puțin 80 de copil 
și seniori.

Al. Bejan, M. Firoșca și
M. Carauleanu

ȘL AU AMENAJAT TERENURI 
SIMPLE

MUSCEL. Cu sprijinul sfatu
rilor populare în comunele Ro
dești, Rucăr și Dragoslavele 
s-au amenajat terenuri sportive 
simple, pe care se pot practica

(Continuare în pag. a 2-a)

Săptămâna viitoare

A Il-a ediție a „Cupei Mării Nttirc“
la baschet icminin

Săptănrina viitoare se va des
fășura la Constanța a doua ediție 
a „Cupei Udării Negre", competi-

Selecționata Sudanului

au sosit aseară in Capitală
După cntfi am mai anunțat, sta

dionul „23 August1* găzduiește 
joi 5 septembrie un cuplaj inter
național fotbalistic de mare atrac
ție. Este vorba de întîlnirile pe este o puternică echipă de club, 
care le vor susține echipele noastre 
Dinamo București și Petrolul 
Ploiești în compania formațiilor 
O.F.K. Beograd și — respectiv 
— selecționata Sudanului.

Echipele oaspe au sosit aseară 
în Capitală pe calea aerului. Fot
baliștii sudanezi evoluează pentru 
prima oară în țara noastră, dar 
jocul lor este cunoscut unora din
tre tehnicienii noștri care au în
soțit reprezentativa 
neret la începutul 
neul întreprins în 
dan. Cu acel prilej 
tri au apreciat jocul atletic, în

viteză, prestat de fotbaliștii care 
au alcătuit reprezentativa Suda
nului.

Cît despre O.F.K. Beograd, ea

ție la care participă 
vele feminine de 
R.P. Bulgaria, R.S- 
Franței și R.P. ~ 
Baschet a stabilit următorul pro
gram: vineri 13: Franța — R.S. 
Cehoslovacă, K.P. Romînă — R.P. 
Bulgaria ; sîmbătă 14 : R.P Bul
garia — Franța. R.P. Romînă — 
R.S. Cehoslovacă ; duminică 13: 
R.P. Romînă — Franța, R.S. Ce
hoslovacă — R.P. Bulgaria. Ga 
arbitri neutri vor funcționa : F. 
Petkey (R.P. Ungară) și M. K.U- 
may (R.P. Polonă).

reprezentati- 
baschet ale 
Cehoslovace, 

Romine. F. R.

7 recorduri republicane

noastră de ti*  
anului în tur- 
Etiopia și Su- 
antrenorii noș-

demnă reprezentantă a fotbalului 
iugoslav. Anul acesta Q.F.K. Beo
grad a ajuns pînă în semifinalele 
„Cupei Capelor44, cînd a pierdut, 
în fața formației engleze Totten
ham. în rîndurile formației iugo
slave activează o serie de jucători 
internaționali: Krivocucea, Antici, 
Cehinaț, Măriei, Luciei etc.

Programul cuplajului: ora
14,45-: Petrolul — sel. Sudanului 
ora 16,30: Dinamo — O.F.K. 
Beograd.

Selecționata Sudanului evoluează 
duminică la Sibiu și miercuri II 
septembrie, la Galați.

de juniori la haltere

întrerupta din ultima rundă, 
egalîndu-l pe Janata pe primul loc

campionului lumii se va juca un meci• Pentru desemnarea campionului lumii se va juca un meci 
de baraj de 4 partide • Meciul va avea loc la Belgrad la 
sfîrșitul lui noiembrie sau începutul luni» decembrie • în caz 
de egalitate. Florin Gheorghiu devine campion al lumii

Poate doar marile derbiuri fot
balistice au suscitat atîta inte
res în rîndurile iubitorilor sportu
lui ca arest final de turnuri — 
în aparență egal — din partida 
Zweig—Gheorghiu, ultima care 
mai rămăsese de discutat îi tur
neul final al campionatului mon
dial de șah pentru juniori.

Zeci și zeci de telefoane. Ace
eași întrebare, cu același timbru al 
îndoielii în voce, se auzea 
receptor:

— Ce ați mai aflat de 
Vranska ? Florin cîștigâ ?

Maestrul Uuseanu, secondantul 
său, fusese destul de sceptic du
minică. seara.

— E un final de turnuri care 
mi se pare egal. Na cred să se 
poată face mare lucru. 0-ricum, 
vom juca piuă cînd rămîn doar 
regii, pe tablă...

Partida eontiRua-... în acest răs
timp cehoslovacul Janata, care 
cîștigase la Bojkovici dintr-o po
ziție de sensibilă egalitate, se 
plimba prin sală zîmbind, gata 
să primească felicitări. Se consi
dera-, probabil, campion.

Rareori s-a Intîmplat ea într-im 
turneu de o asemenea anvergură 
șansa, să surîdă cu atîta bunăvo
ință unui singur concurent. în 
prea multe partide (cele cu Za
harov și Adamski fiind însă cu 
totul grăitoare),juniorul cehoslo
vac a obținut victorii din poziții 
inferioare, dacă nu chiar net pier
dute. Cronicarii și ziariștii, pre- 
zenți la Vranska, îl supranumiseră 
— mirați desigur și ei —, ncel 
protejat de zei**  cum fusese po
reclit Abile ba mitologie. (Deși,

în runda a Vi-a, Florin i-a gă
sit... căicîiul și l-a învins în 32 
de mutări).

Bucuria liderului n-a durat însă 
decît o... noapte. A doua zi, luni, 
analiza minuțioasă a lui Florin 
Gheoțgțjii^ a ;de«nonstrat (pentru ’ 
a cîta oară ?) că „finalume de 
turnuri egale în aparență" conțin 
foarte multe subtilități și că în 
realitate poziția SE CÎȘTIGĂ, și 
încă în mod matematic. Norvegia
nul Zweig, care nici el nu s-a 
bucurat de vise în noaptea aceea, 
ajunsese la o concluzie identică. 
Și, spre cinstea sa, n-a făcut de
ck oficiul cavaleresc de a semna 
fișa și de a felicita pe adversarul 
său pentru victorie.

Așadar, pentru prima oară în 
istoria campionatului mondial de 
șah pentru juniori sîntem martorii 
unei egalități pe primul loc la 
sfîrșitul turneului final. Florin 
Gheorghiu și Janata vor continua 
lupta pentru titlu, față în față, 
într-un meci de baraj de patru 
partide. Cel mai bun va învinge !

Ar fi fost desigur o mare ne
dreptate ca un nesperat șah etern 
pe care singaporezul Tan Lin l-a 
găsit într-un moment cînd nimeni 
nu se mai aștepta, ori o remiză 
smulsa în mod întîmplător de Lee 
(învins în. preliminarii) la Florin 
Gheorghiu (împotriva căruia s-a 
jucat de către toți concurenții cu 
maximum de forță și concentrare, 
fiindcă era și mare favarit și li
der) să «reiese rezultatul unui

VALERIU CHIOSK

(Continuare tn pag. a S-a)

In oarârul unul concurs de 
verificare a juniorilor desfă
șurat U Brașov s-au înregis
trat 7 recorduri republicane. 
Autorii lor slut Z. Fiat, F. Mar
ton și Gh. Miacu, care pentru 
rezultatele bune merită felici
tări. Z. Fiat, la categoria cocoș 
a împins 85 kg țv.r. 89 kg> și 
a aruncat 197,5 kg (v.r. 192,5 
kg) : F. Maxton, la categoria 
mijlocie a smuls 116 kg (v.r. 
105 kg) și a totalizat 342,5 kg 
la total (v.r. 335 kg) ; Gh. Mincu 
a împins 132,5 kg, a aruncat 
155 kg (v.r. 150 kg) și a reali
zat tOă kg la total (v.r. 395 kg). 
Rezultatul obținut de Mhh:u 
este valoros dar sperăm ca în 
scurt timp el să-și îmbunătă
țească din nou performanțele.

M tai

iu turnantă



ta orașe, o dată cu disputarea etapelor regionale, întrecerile Sparta- 
fchiadei de vară a tineretului au luat sfîrșit. Au rămas acum în întreceri 
sportivii din mediul sătesc care își dispută etapele raionale și regionale, 
nrmînd ea în perioada 14 septembrie și 6 octombrie să se dispute finala, 
etapa pe grupe de regiuni.

Iată cîteva din relatările corespondenților noștri despre concursurile
Spartachiadei:

BACĂU : Zilele trecute s-au des
fășurat în patru localități întreceri 
ale Spartachiadei. La Roman și-au 
dat întîlnire cei mal buni fotbaliști, 
jucători de popice și de oină din ra
ioanele regiunii. Primele locuri au fost 
ocupate de echipele Progresul-Poie- 
nari (popice), Biruința-Ghcirâiești 
(oină) și Avîntul-Corduni (fotbal). 
La Bacău au avut loc concursurile de

la asociația sportivă 
din Ferentari

Cu cîtăva vreme în urmă Ziarul 
nostru a consemnat vestea înființării 
unei noi asociații sportive: clubul 
Progresul din Capitală și comitetul de 
locatari de la cvartalul de blocuri din 
Ferentari, puseseră bazele unei activi
tăți sportive organizate, pentru loca
tarii blocurilor respective.

De curînd am vizitat din nou aso
ciația sportivă de la cvartalul de 
blocuri din Ferentari. Am putut con
stata, cu bucurie, că inițiativa de acum 
cîteva luni a rodit din plin. Numărul 
membrilor UCFS a crescut cu încă 
o sută. Ei au la dispoziție terenuri 
de volei, baschet, handbal și fotbal. 
In ultimele zile s-a început amenaja
rea unei piste de popice și a unui sec
tor pentru practicarea atletismului, 
care va cuprinde o groapă pentru să
rituri, locuri pentru aruncări, etc. In 
plus se cuvine relevată preocuparea 
consiliului asociației sportive în vede
rea procurării de materiale și echipa
ment sportiv, astfel ca membrii UCFS 
să aibă condițiuni cît mai bune de 
practicare a sportului. în această pri
vință, consiliul a fost sprijinit îndea
proape de către organizația de partid 
din cartier, care a îndrumat in per
manență activitatea sportivă. Un aju
tor prețios a fost primit și din partea 
comitetului de cvartal al cărui preșe
dinte, tovarășul Ion Rusu, nu precu
pețește timpul său liber și chiar zile
le de concediu, pentru a contribui la 
buna desfășurare a activității sporti
ve.

In prezent, în cadrul acestei asocia- 
: ții funcționează secții de volei, hand
bal, popice, șah, atletism, baschet și 
fotbal. Consiliul asociației se preo
cupă de organizarea în cele mai bune 
condițiuni a activității competiționale. 
In fiecare duminică terenurile de 
sport sînt arhipline. Pe lîngă sutele 
de copii, părinții se întrec aici în în
treceri de volei, handbal, baschet și 
fotbal. Copiii și-au constituit echipe 
pe blocuri. între ele se dă o aprigă 
luptă pentru întîietate urmărită cu 
drag de părinți.

A. CRIȘAN—coresp.
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In întreprinderile raionului Tg. Jiu gimnastica in producție este practicată de 
peste 7 000 de muncitori. Buna desfășurare a exercițiilor este asigurată de cei 
140 de instructori cu gimnastica în producție. In fotografie, pauza de gimnastică 
la fabrica de placaj a Combinatului de industrializarea lemnului din Tg. Jiu

(Urinare din png. 1)

fotbalul, voleiul, handbalul în 7 și 
atletismul.

DOROIIOI. Muncitorii ceferiști din 
cadrul complexului Dorohoi și-au 
amenajat prin muncă voluntară un 
teren de volei și o arenă de popice. 
Pentru munca depusă evidențiem în 
mod deosebit pe Ion Stoian, președin
tele asociației sportive, Vasile Buciu, 
Constantin Azoiței și Alexandru Her- 
țan.

TG. NEAMȚ. Conducerea asociației 
sportive Flacăra Brusturi se preocupă 
intens de asigurarea celor mai bune 
condiții pentru practicarea sportului de 
către membrii UCFS. Numai în acest 
an au fost amenajate prin muncă volun
tară mai multe terenuri sportive sim
ple. Printre acestea amintim : un teren 
de fotbal, mi teren de volei cu insta
lație pentru nocturnă, un teren de 
baschet, un teren de handbal în 7, □ 
groapă pentru sărituri, două sectoare 
pentru aruncări, paralele de gimnas
tică în aer liber. Consiliul asociației a 
primit un sprijin deosebit din partea 

'Iui M. Horia, președintele G.A.C. și 
,'I. Ciorobîtcă, președintele sfatului 
jpopular.

PLOIEȘTI. Membrii asociației spor- 
tlve Rafinorul au amenajat un nou 
tfi frumos teren de tenis de cîmp. Din
ii» numeroșii tineri care au contribuit

VESTI DIN TARĂ9 »

atletism și gimnastică la care spor
tivii din raionul Roman s-au dovedit 
a fi oei mai buni. Iată cîțiva dintre 
cîștigătorii probelor de atletism: 
I. Vasile — 100 m, V. Macovei — 
lungime, V. Tronciu — 100 m (se
niori) și 800 m, N. Marin (Bacău) — 
greutate, echipa raionului Roman — 
4x100 m, Rodica Comis — 100 m și 
înălțime, Susana Candis — lungime 
etc. Competiția gimnaștilor a fost 
cîștigată, atît la băieți cît și la fete, 
de echipa asociației sportive Lumina- 
Itești (Bacău). La P. Neamț s-au des
fășurat probele de ciclism, trîntă și 
volei. La trîntă primele locuri au fost 
ocupate de M. Munteanu (P. Neamț), 
I. Bădulescu (Roman), C. Rusu, C. 
Doroftei și G. Ionică (toți din raionul 
P. Neamț). La volei au cîștigat Re- 
colta-Dochia (P. Neamț) — băieți și 
Bradul-Pipiirig (Tg. Neamț).

GH. DALBAN-coresp.
DEJ : Peste 400 de finaliști din sa

tele raionului nostru s-au întrecut 
pe terenurile de șporț ale orașului. 
Dintre asociațiile sportive, cu par
ticipant în finală, rezultate remar
cabile au obținut Recolta-Recea 
Oristur, Unirea-Glod și Progresul- 
Cruzclioara. Menită să fie remarcați 
în mod deosebit tinerii atleți Silviu 
Gavriș — 6,25 m la săritura în lun
gime și Iuliu Ilieș — 4:35,0 pe 1 500 m. 
Iată cîțiva dintre cei clasați pe locu

la amenajarea lui s-au remarcat Ilie 
Dumitru, Ștefan Popescu, Radu Vasile 
și Ion Călinoiu.

Mircea Popescu, G. Damian, 
M. Grisariu, V. Popescu

CURSURI PENTRU PREGĂTIREA 
DE INSTRUCTORI SPORTIVI 

ȘI ARBITRI

FILIAȘI. Asociațiile sportive Știința 
Filiași, Progresul Filiași și Școala de 
meserii s-au preocupat încă de la în
ceputul anului de formarea de noi in
structori. Au fost înmînate un număr 
de 60 de carnete absolvenților cursuri
lor, care se vor ocupa de fotbal, volei, 
atletism, tenis de masă și gimnastică.

CURTEA DE ARGEȘ. Pînă în pre
zent, 50 de tineri de la asociațiile 
sportive Știința și Foresta din locali
tate au primit carnete de instructori 
sportivi la atletism, volei, handbal și 
gimnastică în producție.

BRAILA. Nu de mult, în orașul 
Brăila, încă un număr de 123 de țineri 
au devenit instructori sportivi și arbi
tri. Ei își dau din plin contribuția la 
mobilizarea membrilor UCFS pentru 
organizarea unei activități continue.

ONEȘTI. Urmînd cursurile cu o du
rată de 6 luni, în orele libere, 35 de 
membri UCFS au devenit arbitri pen
tru diferite ramuri sportive. Numai 
pentru handbal în 7 au primit carnete 
24 de membri.

Gh. Gorun, N. CSrotoeea, G. Rizu 
și E. Sterescu , 

rile I : T. Cecan, Elisabeia Deneș (ci
clism), Era. Moldovan (haltere), Al. 
La.ru (natație), T. Takacs, Livia Mi- 
can, I. Petreanu, N. Ivaș (atletism). 
La jocuri sportive pe primele locuri 
s-au clasat : Avîntul Beclean (la 
handbal băieți și fete), Recolta-Recea 
(volei), Viitorul-Cășei (oină).

A. CONTRAI-coresp.
BUZĂU : Duminica trecută, orașul 

nostru a găzduit faza interraională 
a Spartachiadei de vară. La con
cursuri au fost prezenți sportivi din 
raioanele Mizil, Rm. Sărat și Buzău. 
Majoritatea locurilor fruntașe au re
venit reprezentanților raionului Buzău.

P. ANDREI-coresp.
SIBIU : Reprezentanții celor 13 223 

de sportivi, participanți la etapa de 
mase a Spartachiadei în raionul 
Sibiu și-au disputat întîietatea — zi
lele trecute — în faza raională. Au 
avut loc concursuri finale la 11 ramuri 
sportive. Iată cîteva din echipele ca
lificate pentru etapa următoare a 
Spartachiadei : Govorul-Săliște (volei 
fete), Carpați-Mîrșa (volei băieți), 
Păltiniș-Rășinari (handbal în 7), Re- 
colta-Porceșli (oină), Sticla-Avrig 
(fotbal), Știința-Săliște (gimnastică).

ILIE IONESCU-coresp.
★

în ultimele zile ne-au mai trimis relatări 
de ia întrecerile Spartachiadei de vara 
următorii corespondenți voluntari : Mircea 
îsttăiescu (Văleni de Munte), Vaelle Onaca 
(Cîiupia Turzii), V. Popescu și N. Iscru 
(C-lung. Muscel), Eliade Solomon (Bîrlad), 
Ioan Turjan (Sighișoara), Ion Simian 
(Deva), Ghearghe Fometescu (Tg. Jiu), Ion 
Suditu (Sinaia), B. Sloicu ți T. Lancea 
(Făgăraș), P. Lorlnc (Oradea), V. Tâmâțanu 
(Bogdănești), N. Cîrstocea (Filiași).

Bune și mai puțin... bune
De la asociația sportivă Flamura roșie Oradea

In ultimul timp, asociația sportivă 
Flamura roșie, de pe lingă fabrica de 
încălțăminte „Solidaritatea" din Ora
dea, a desfășurat o activitate fru
moasă. Membrii ei au participat la 
majoritatea competițiilor de masă, 
unde s-au clasat pe locuri fruntașe. 
De asemenea, cei 120 de membri din 
secțiile de popice, fotbal, tir, șah și 
tenis de masă au participat la campio
natele regionale și orășenești, obținînd 
o serie de rezultate remarcabile. De 
pildă, echipa masculină de popice, 
antrenată de maestrul sportului Gheor- 
ghe Endeli, s-a clasat pe locul 3 la 
campionatul regional, iar la întreceri
le din cadrul „Cupei 1 Mai" a ocupat 
locul 5 din 26 de echipe. Dintre com
ponență acestei echipe menționăm pe 
tehnidainuil I. Balasco și pe tînărul 
muncitor Ștefan Sandor, care, în luna 
iulie, a realizat planul de producție 
in proporție de 133 la sută.

asociației sportive
(Urmare din -pag. 1)

acorda o cupă acelei secții produc
tive oare va mobiliza cel mai mare 
număr de participanți, iar pentru cei 
mai buni conourenți am rezervat o... 
surpriză : o excursie pe mare cu vasul 
„NEPTUN".

SE ÎNTREC MARINARII

Pe mare sau pe uscat (in. timpul 
operațiunilor de încărcare-descărcare), 
marinarii flotei noastre comerciala 
participă cu mult entuziasm la între
cerile campionatului pe asociație. în 
„larg“ concursurile de șah sînt cele 
mai frecvente. în timpul staționărilor 
însă, se desfășoară întreceri și la alte 
ramuri sportive. După ce se întorc 
în patrie, la clubul internațional ma
rinarii joacă tenis de masă, iar pe 
baza sportivă a asociației — fotbal și 
volei. în condițiile uscatului sfera 
întrecerilor se mărește. încep între
cerile între vase. Și astfel s-a reușit 
ca pînă acum aproape 500 de mari
nari ai flotei comerciale să fie anga
jați în campionat. Cei mai mulți par
ticipanți au înregistrat — firesc — fișe
le de concurs la înot (228). în cursele 
de înot organizate în port la Dana 
O., pe echipaje între nave, disputa 
a fost foarte „dîrză". Victorioși au 
fost pînă la urmă marinarii navei 
„Galați" cu toate că au intrat în con
curs fără „antrenament" deoarece 
tocmai sosiseră din cursă.

La fotbal, volei și tenis de masă 
încă nu se cunosc campionii. După 
rezultatele de pînă acum pe primul 
loc se află „Transilvania" (fotbal), 
„Craiova" (volei) și „Mamaia" (tenis 
de masă).

V. Digulescu — coresp.

O frumoasă activitate desfășoară și 
echipa de fotbal, ca și membrii comi
siei de turism. în unele luni s-au or
ganizat mai multe excursii, la care au 
participat numeroși muncitori cu fa
miliile lor. în prezent, echipa de fot
bal activează în campionatul orașului 
Oradea, unde din 7 jocuri disputate a 
cîștigat patru, a terminat la egalitate 
două, și un meci l-a pierdut la limită. 
Mai amintim de secția de șah, cu 76 
de tineri. Dintre aceștia ee remarcă 
muncitorii .: Petru Fora și Vereș San
dor.

In activitatea asociației sportive 
Flamura roșie mai persistă, însă, și 
unele lipsuri. Acestea se datoreec fap
tului că conducerea asociației nu își 
desfășoară activitatea în baza unui 
plan bine alcătuit. Multe duminici trec 
fără să se organizeze vreo competiție 
sportivă pe plan local. Există o sla

Portul Constanța
LA START CONSTRUCTORII 

NAVALI

Numărul participanților la campio
nat, 600, vorbește de la sine despre 
popularitatea de care se bucură spor
tul în rîndurile muncitorilor de la 
Șantierul naval. întrecerile de fotbal, 
volei, atletism și tenis de masă au 
atras cei mai mulți sportivi, aproape 
400. întrecerile se apropie de sfîrșit 
și a început să se contureze forma 
finală a clasamentului. La fotbal, de 
exemplu, reprezentativa secției na
vale nu a suferit pînă acum nici o 
înfrîngere.

Competiția de tenis de masă se des
fășoară în sala de cultură, care a fost 
înzestrată cu materialele necesare 
bunei desfășurări a întrecerilor.

Voleibaliștii și-au început concursu
rile într-un cadru festiv, pe noul te
ren amenajat în cele 200 de ore de 
muncă voluntară. Apoi, cînd interesul 
spectatorilor a crescut, întrecerile au 
fost mutate la baza sportivă a aso
ciației unde este și instalație de noc
turnă.

Atletismul a atras, de asemenea, 
mulți participanți : peste 100. Primele 
diplome le-au obținut mecanicul Petre 
Mayer, 12,3 pe 100 m, constructorul 
naval Petre Panta, 13 m la greutate 
de 5 kg, desenatorul Aurel Glăvan 
5,18 m la lungime etc.

Docherii au intrat în întrecere încă 
în luna mai, participînd la campio
natul de fotbal, competiție la care 
sînt înscrise 11 echipe. Apoi și-au 
trimis reprezentanții la concursurile 
de atletism (100 m, 400 m, lungime, 
greutate și înălțime). Docherii iau 
parte în număr mare și la întrecerile 
de volei (180), șah (530), tenis de 
masă (415) și natație (273)

★
Pentru buna organizare a campio

natului asociației sportive „Portul" 
Constanța trebuie să evidențiem con
siliul asociației și cadrele tehnice, 
din rîndul cărora menționăm în mod 
deosebit pe Dumitru Iordache, Petre 
Damian, Cornel Dancu, ing. Radu Mi- 
halcea, Petre Vareș, Mihai Tudor ș! 
neobositul administrator al bazei spor
tive, Gheorghe Ionescu, care depune 
mult suflet în întreținerea bazei, a 
echipamentului și a materialelor spor
tive și, în general, în organizarea di
feritelor întreceri.

E. PETRE și L. BRUCNER 
corespondenți

A apărut

SPORT și TEHNICA 
Iir. 8

Din sumar :
— Itinerarii turistice ; Valea Te- 

leajenului.
— Cristalul minune („Laserul").
— Liber In aterizare.
— Tranzistorii cu joncțiuni.
— Motoarele supraalimentate.
— Batinauții.
— Automobil cu... picioare,
— Oameni*  in văzduh.
— Fotografierea electronică.
— „Garnizoana Băneasa” (schiță 

literară).
— YO3KAA pe vîrful Omul.
— Magazin, noutăți, cuvinte în

crucișate.

bă preocupare pentru împrospătarea 
secțiilor de performanța cu elemente 
tinere — și sînt foarte multe — care 
se remarcă în competițiile sportive de 
mase. De asemenea este foarte mic 
numărul tinerelor muncitoare care par
ticipă la activitatea sportivă.

în cadrul fabricii s-a amenajat un 
club, cu o frumoasă sală de șah. Dar, 
in ultimul timp, sala este folosită în 
alte scopuri. Și este regretabil că 
conducerea asociației sportive (preșe
dinte I. Tibor) a rămas pasivă față 
de această situație. Aceste lipsuri tre
buie să constituie obiectul unei analize 
temeinice din partea conducerii aso
ciației sportive, pentru a se lua mă
surile corespunzătoare. Trebuie să 
se acorde o mai mare atenție dez
voltării bazei material-sportive și în
ființării de noi secții sportive.

M. POP și I. BO1TOȘ 
corespondenți

La.ru


Un nou atac al Petrolului tn me
ciul cu Știința Timișoara (3—0). 
Va fi gol sau nu ? lată întrebarea pe 
care și-o pun Țurcan și Dridea I, ce 
urmăresc cu aceeași atenție faza pe
trecută In repriza a 11-a la poarta 
Științei. Dar și de data aceasta Urzi- 
ceanu va respinge balonul.

In ciuda celor trei goluri primite, 
Urziceanu, tn formă bună, a făcut 1° 
Ploiești o partidă excelentă. Ne gtn- 
dim mai ales la mingile șutate de A. 
Munteanu și Dridea I, dintre care 
3—4 păreau goluri gata făcute. Urzi
ceanu, Insă, la post, a apărat și a 
primit la scenă deschisă aplauzele 
spectatorilor.

Foto : M. Popescu — Ploiești

BULETINUL CATEGORIEI B
SERIA I

Echipele nu sînt 
la punct cu pregătirea. Jo- 
plăcut decît prin incursiu- 
două extreme ale Forester 
Anghel) și nenumăratele 

gol, din păcate, ratate de

(Foresta), Miu și Maksai 
dea și mai multă atenție 
echipelor lor. A condus 
Biolan — Tr. Severin.

ȘTIINȚA BUCUREȘTI - FORESTA 
FĂLTICENI (0-1). 
încă puse 
cui nu a 
nile celor 
(Bejan și 
ocazii de 
înaintașii Științei. Intr-adevăr, ne-am 
notat în carnet nu mai puțin de cinci 
faze în care mingea a lovit bara, 
uneori de cite 2—3 ori! Jucînd cu mai 
multă voință, Foresta a obținut vic
toria nesperată prin golul înscris în 
min. 76 de Anghel. Bucureștenii, prac- 
tjcînd un joc lent, nu puteau realiza 
mai mult. Este de dorit ca antrenorii 
E. Stepan 
(Știința) să 
pregătirilor 
corect M.
(M; T.).

METALUL TÎRGOVIȘTE - POIANA 
CÎMPINA (2—0). Joc de bun nivel teh
nic, disputat in limitele sportivității. 
Metalurgiștii au dominat mai mult și, 
cu toate că oaspeții s-au apărat supra- 
numeric, au reușit să străpungă de 
două ori sistemul defensiv al aces
tora prin Chiriță (minutul 58 și 70). 
(M. Avane — coresp).

ȘTIINȚA CRAIOVA - METALUL 
BUCUREȘTI (1-0). studenții au do
minat mai mult dar nu au putut în
scrie datorită apărării bine organi
zate a oaspeților. In general, joc 
de bun nivel tehnic, bărbătesc, cu o 
notă oarecum exagerată din partea 
metalurgiștilor. Singurul gol al par
tidei l-a înscris Anton (min. 66), iar 
Petca (Știința) a ratat un 11 m în min. 
80. Arbitrul Lazăr Nicolae — Petro- 
șeni - s-a achitat bine de misiunea sa. 
(S. Romică - coresp. reg.).

CHIMIA FĂGĂRAȘ - UNIREA 
RM. VÎLCEA (3—0). Chimia, în mare 
Vtfrt’ă de joc, a dominat tot timpul. 
De aceea, scorul este mic în raport 
cu ocaziile de gol create. Combina-

il) ajunul meciului
Beșiktaș Istanbul-

Rapid București
Corespondentă telefonică specială

pare că se- 
fotbal va fi 
toamna a- 

făcut acum

ISTANBUL 2. - Se 
zonul internațional de 
bogat la Istanbul în 
ceasta. începutul l-a
cîteva zile echipa Beșiktaș Istanbul 
care a jucat în cadrul turneului bal
canic, iar miercuri vor juca în ca
drul „Cupei campionilor europeni" 
formațiile Fenerbahce Istanbul cu 
Ferencvaros Budapesta. De aceea 
se pare că partida Beșiktaș—Ra- 

I pid București din cadrul turneului 
i balcanic va avea loc miercuri Ia
Ankara sau joi în orașul 
O hotărîre definitivă se va 
cursul zilei de marți.

în vederea partidei cu
antrenorii echipei nu s-au fixat 
asupra formației definitive, dar 
mai mult ca sigur că va fi aceeași 
din meciul cu Dinamo Tirana, 
adică : Ozcan — Ercan, Sabahattin, 
Necmi — Yuksel, Kaian — Ahmet, 
Svat, Giiven, Sânii, Rahmi.

nostru, 
lua în

Rapid,

SAMIN VARK

țiile înaintării au destrămat deseori 
apărarea oaspeților care cu greu a 
putut evita o înfrângere la scor, evi- 
dențiindu-se portarul Sanda. Din cele 
16 șuturi ale localnicilor, 13 au fost 
pe spațiul porții. In același timp oas
peții au tras numai de trei ori la 
poartă! Au marcat : Barac (min. 33), 
Maxim (min. 53 și 67). (B. Stolciu Și 
Tr. Lancea — coresp.).

ȘTIINȚA GALAȚI - FLACĂRA 
MORENI (5-0). Studenții au obținut o 
victorie meritată prin golurile în
scrise de C. Coman (min. 30, 42 și 63), 
Șerbănescu (min. 68) și Gh. Cristian 
(min. 89). Oaspeții au prezentat o a- 
părare foarte slabă. (Gh. Arsene și 
A. Sandu - coresp.).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ - TRAC
TORUL BRAȘOV (3-3). Peste 5 000 
de spectatori au asistat la un joc de 
nivel tehnic satisfăcător, încheiat cu 
un just rezultat de egalitate dacăa- 
vem în vedere perioadele de dominare 
ale celor două echipe. Astfel, in 
prima repriză, Ceahlăul și-a impus su
perioritatea, în timp ce Tractorul a 
dominat mai mult în a doua jumă
tate a meciului. De la început echipa 
locală atacă susținut și înscrie în min. 
5 și 9 prin Mangalagiu. Brașovenii 
joacă mai bine după pauză și mar
chează trei goluri la rînd prin Budai 
(min. 46), Binder (min. 62) și Laza- 
rovici (min. 74). Egalarea survine în 
min. 84: Meder transformă un 11 m. 
Trebuie semnalată atitudinea nespor
tivă a jucătorilor Ivăncescu și Roșea 
de la Tractorul care l-au bruscat pe 
arbitrul I. Gheorghiță — București cu 
ocazia acordării penaltiului. (C. Nem- 
țeanu — coresp.).

C.F.R. PAȘCANI - DINAMO BA
CĂU (2—0). Feroviarii au obținut o 
victorie prețioasă, pe deplin meri
tată, ca urmare a unui joc mai bine 
orientat tactic. In atac ei au acționat 
pe un front larg, întrebuințînd la 
maximum extremele. In schimb, Di
namo n-a corespuns pe deplin, apă
rarea fiind penetrabilă. Au marcat: 
V. Panait (min. 27) și Plugaru (min. 
78). S-au remarcat: Plugaru, Rozorea, 
Dascălu, V. Panait, Nedelcu (C.F.R.), 
Vătafu, Harșani, Publik (Dinamo). A 
arbitrat bine Gh. Hulpe - Cluj. 
(C. Enea — coresp.).

SERIA A H A

INDUSTRIA SÎRMEI C. TURZII- 
A.S.M.D. SATU - MARE (6-1). După 
cum arată scorul, meciul a fost la 
discreția gazdelor. Autorii golurilor: 
pentru învingători. Daraban (min. 30, 
44 și 59), Drăghici (min. 57 și 58) și 
Constantin (min. 83), iar pentru în
vinși Tiron (min. 88) din lovitură de 
la 11 m. (P. Țonea — coresp).

Egalii primei etape (Rapid și Crișul) la poluri opuse
(Urmare din pag. 1)

Cele două „vîrfuri*  ale Științei 
Timișoara

• Deși atacau în permanenta cu 5 și 
înaintași, ploicștciui n-au reușit să6 ■ ■ ■ ■

înscrie decît în min. 53. Știința Timi
șoara a știut să răspundă atacurilor re
petate ale Petrolului cu un joc precis 
în apărare dar, mai ales printr-un echi
libru bun între compartimente și prin 
claritatea acțiunilor inițiate. Tănase și 
Surdan au „lucrat" la mijlocul terenu
lui cu mult calm fiecare minge de unde 
deschideau cele două extreme. Remus 
Lazăr și mai ales Igna, prin viteza lor, 
prin centrări, au creat de fiecare dată 
panică la poarta lui Sfetcu și ocazii de 
gol care au fost însă ratate.

C.S.M. REȘIȚA - MINERUL LU- 
PENI (2—0). Peste 3000 de spectatori 
au aplaudat primul meci și prima 
victorie a formației reșițene în noul 
campionat. După prima repriză, care 
s-a încheiat cu un scor alb, gazdele 
atacă mai insistent obligîndu-i pe ad
versarii lor să se retragă în apărare, 
înaintarea, în special Sfîrlogea (au
torul celor două goluri — min. 50 și 85), 
Pătrașcu și Rednic au practicat un 
joc derutant, eficace. Oaspeții au ju
cat bine în cîmp dar nu au putut tre
ce de apărarea ermetică a C.S.M.- 
ului (I. Plăvițu — coresp.).

JIUL PETRILA - A. S. CUGIR 
(1—1). Joc de factură tehnică slabă, 
îndeosebi în prima parte a partidei 
cînd ambele formații au tras de pu
ține ori la poartă. Jocul se înviorează 
după ce oaspeții (în min. 58) deschid 
scorul prin Halasz. Pentru gazde a 
marcat Ciutac (min. 81). De semna
lat că Ciutac a ratat o lovitură de 
pedeapsă. (I. Zamora și S. Bălai — 
coresp.).

FLAMURA ROȘIE ORADEA - MU
REȘUL TG. MUJIEȘ (2-0). Cele două 
goluri le-au înscris Dulgheru (min. 23) 
și Arnoczki (min. 89). Nivelul jocu
lui nu a ieșit nici un moment din 
mediocritate. Pentru a scăpa de în- 
frîngere la scor mureșenii au 
la durități. In min. 62 Tujon 
șui) a fost eliminat din joc 
atitudine nesportivă. (I. Ghișa 
resp. reg.).

recurs 
(Mure- 
pentru
— co-

C.F.R. TIMIȘOARA - C.S.M. SI
BIU (1-0). Echipa locală a dominat 
timp de 70 de minute dar fără să pe
ricliteze poarta sibienilor. Atacul a 
manifestat o ineficacitate exasperantă. 
Unicul gol a fost marcat de stoperul 
Feniaț (min. 86) care a reluat cu 
capul o centrare a Iul Gherghel. Oas
peții s-au apărat organizat și au ata
cat rar, dar periculos. Jucătorul Și- 
bian Flichiș a fost eliminat de pe te
ren. (P. Velfan 
resp.).

și Șt. Marton — co

MEDIAȘ - ARIEȘUL 
Gazdele, deși au do- 

putut des-

GAZ METAN 
TURDA (2—0). 
minat tot timpul n-au 
chide scorul decît la jumătatea re
prizei a doua. Fotbaliștii din Turda 
au opus o rezistență dîrză tot timpul 
meciului. Primul gol a fost înscris de 
Dănăilă (min. 72) iar cel de al doilea 
de Kezdi, care a transformat o lo
vitură de la 11 m. In minutul 80. 
Al. Vădan de la Arieșul a fost elimi
nat din joc pentru lovirea intențio
nată a adversarului. (Z. Rișnoveanu- 
coresp.).

De ce a abandonat Știința acest joc 
în repriza a doua ? Iată un lucru pe 
care nu-1 înțelegem. Mingile au început 
să caute „vîrfurile" Ciosescu și Mano- 
lache (pînă a fost schimbat) pentru a 
fi de fiecare dată irosite. Ciosescu, lent, 
așa cum îl știm, iar Manolache care 
n-a reușit să-și coordoneze jocul, 
cheltuiește energia degeaba, sînt 
jucători cu stiluri de joc diametral 
se și, firește, randamentul lor nu poate 
fi cel așteptat. Credem că e necesar ca 
antrenorii Științei să găsească noi solu
ții în linia de atac a echipei. In special 
în jocul celor două „vîrfuri".

• Tot o problemă de tactică. Proas
pătul petrolist Juhasz e un jucător ta
lentat, cu frumoase perspective. In me-

încă 
»i-?i 
doi 

opu-

SERIA EST

DINAMO

RAPID MIZIL — METALOSPORT 
GALAȚI (3—0). Gazdele au cîștigat 
prin punctele realizate de Stoian (min. 
24), Sandu (min. 43) și Mihai (min. 
89). (M. Piroșca, coresp.).

UNIREA BOTOȘANI
SUCEAVA (0—1). Meci frumos. Gaz
dele au dominat în prima repriză și au 
ratat. După pauză, oaspeții au atacat mai 
mult și au înscris punctul victoriei prin 
Barta. (M. Criță, coresp.).

LAMINORUL BRĂILA — MOLDOVA 
IAȘI (5—1). Joc disputat. In repriza 
a doua execuțiile tehnice au fost mai 
bune. Au marcat: Coteț (min. 39 și 
85), Bogdan (min. 17), T. Vasile (min. 
22) și Balaban (min. 44) pentru gazde, 
respectiv Lovin (min. 30). (N. Cos tin, 
coresp.).

MOLDOVA MOINEȘTI — RAPID 
FOCȘANI (4—1). Joc de slabă factură 
tehnică. Scorul exprimă fidel raportul 
de forțe de pe teren. Au înscris: Su- 
cilă (min. 26, 42 și 44) și Gavrilă (min. 
75) pentru Moldova, Moldoveanu (min. 
80) pentru Rapid. (F. Prisecaru, coresp.).

RULMENTUL BIRLAD — FLAMURA 
ROȘIE TECUCI (2—1). Nivelul tehnic 
al jocului a lăsat de dorit. Punctele au 
fost realizate de Niculescu (min. 57) 
și Schloschi (min. 80) pentru Rulmen
tul, respectiv, Lehătuș (min. 64). (E. 
Solomon, coresp.).

CHIMIA ONEȘTI — TEXTILA BU- 
HUȘI (2—1). Peste 5000 de spectatori 
au asistat la un meci echilibrat, terminat 
cu victoria la limită a gazdelor. Au mar
cat : Anastasiadis (2) pentru Chimia, 
și Ursii pentru Textila. (A. Arominesei, 
coresp.).

Clasamentul: 1. Rapid Mizil - 
p (3—0) ; 2. Dinamo Suceava — 
(I—0) ; 3. Laminorul Brăila — 

M ol d o v a M o ine ști —

2
2
2

2
P
P
P

Clii-
Fia-

12.

(5-1); 4.
(4—1) ; 5—6. Rulmentul Bîrlad și 
mia Onești — 2 p (2—1) ; 7—8. 
mura roșie Tecuci și Textila Buhuși — 
0 p (1—2) ; 9. Rapid Focșani — Op 
(1—4); 10. Moldova Iași — Op (1—5); 
11. Unirea Botoșani — Op (0—1) ; 
Metalosport Galați — Op (0—3).

SERIA VEST

TR. 
au 

înscris :

TRACTORUL CORABIA — METALUL 
SEVERIN (6—0). Meci frumos. Oaspeții 
căzut spre slîrșitul partidei. Au 
Agaple (min. 4, 56 șl 84), Ene (min. 47), 
Oblemenco (min. 68) și Stingher (min. 82 din 
11 m.). (A. Ochea, coresp.).

PANDURII TG. JIU — SIDERURGISTUL HU
NEDOARA (6—0). Localnicii au dominat tot 
timpul. Au marcat : Melinle (min. 53 și 30), 
Vasllescu (min. 83 și 85), Băloi (min. 35) 
șl Chițu (min. 14). (Gh. Fometescu, coresp ).

C.F.R. ARAD — ELECTROPUTERE CRAIOVA 
(1—0). Feroviarii, deși au avut multe 
ocazii, n-au marcat decît în min. 89 prin 
Gali. (Șt. Iacob, coresp.).

STEAUA ROȘIE SALONTA — VAGONUL 
ARAD (3—2). Meci de uzură, cîștigat de 
echipa care a dominat mai mult. Punctele 
au fost realizate de Szatmari (min. 41) și 
Bagy (min. 75 și 77) pentru Steaua roșie, 
respectiv Toma (min. 5) și Macovei (min. 
42). (Gh. Codrâu și I. Negruțu. coresp ).

TEBA ARAD — VICTORIA CALAN (0—0). 
țoc echilibrat și terminat cu un just re
zultat de egalitate. (I. Șleian, coresp.).

ELECTROMOTOR TIMIȘOARA — MINERUL 
DEVA (2—2). In prima repriză gazdele au 
înscris de două ori (prin Popuța — in 
min. 2 și Barbu — în min. 35). După 
pauză, oaspeții au reușit să egaleze, prin 
Bejon (min. 60 și 62). (P. Velțan, coresp.).

Clasamentul : 1—2. Pandurii Tg. Jiu șl 
Tractorul Corabia — 2 p (6—0); 3. C.F.R. 
Arad — 2 p (1—0) ; 4. Steaua roșie Sa-

ciul cu Știința se poate spune că a jucat 
bine. Totuși, „furat" de ofensiva echipei 
sale, Juhasz a jucat în primele 45 de 
minute prea avansat, deși antrenorii nu 
i-au recomandat acest lucru. Urmarea : 
aglomerarea permanentă a jocului pe 
partea dreaptă, unde de fiecare dată erau 
cîte 5—6 jucători și micșorarea zonei 
de acțiune a extremei. Vrînd-nevrînd, 
Badea a trebuit să joace .pe un spațiu 
extrem de restrins și randamentul său a 
fost mai mic decît cel așteptat. După 
pauză Juhasz a jucat mai înapoi, astfel 
că Badea și Dridca I au avut un „cîmp" 
mai mare de manevră, colaborarea juhasz 
— Badea a început să se facă în scopul 
folosirii calităților lui Badea. Și golu
rile n-au întîrziat să apară.

C. ALEXE 

lonta — 2 p (3—2) ; 5—6. Teba Arad Șl 
Victoria Călan — 1 p (0—0) ; 7—8. Electro
motor și Minerul Deva — 1 p (2—2) ; 9 
Vagonul Arad —Op (2—3) ; 10. Electro- 
putere Craiova — Op (0—1) ; 11—12. Me
talul Tr. Severin șl Siderurgistul Hunedoara 
— Op. (0-6).

SERIA NORD

RAPID TG. MUREȘ — CHIMICĂ 
TIRNĂVENI (1—2). Echipele și-au îm
părțit perioadele de dominare. In prima 
repriză s-a remarcat Chimica, care a și 
marcat două goluri (I’ecser min. 21 și 
40), iar în cea secundă gazdele, cînd 
au fost la un pas de egalare. Pentru 
Rapid a înscris Varga în min. 75. (V, 
Radar — coresp.).

MINERUL BAIA SPRIE — META
LURGISTUL BAIA MARE (1—0). Deși 
scorul este strîns, cu toate acestea, lo
calnicii au dominat tot timpul. Nu au 
marcat decît un singur gol (Dorjanschi 
min. 45) deoarece au fost impreciși în 
șuturile la poartă. (Al. Domuță-coresp.).

FAIANȚA SICIIIȘOARA — UNIREA 
DEJ (1—2). Joc frumos, atractiv, în 
care oaspeții au pus mai mult dinamism. 
Goluri le au fost marcate de Bandi (min. 
o), Matușinca (min. 80) respectiv Se- 
trea (min. 20). (I. Turjan — coresp.).

GLORIA BISTRIȚA — DINAMO OR. 
Dr. P. GROZA (1—0). Joc de slabă 
factură tehnică. Unicul gol al partidei 
s-a marcat în min. 76 de Pîrvuleț la o 
greșeală a apărării adverse. (D. Deac —- 
coresp.).

SODA OCNA MUREȘ — RECOLTA’ 
CĂREI (1—2). Localnicii au pus foarte 
mult suflet în joc, au tras de 30 de ori 
la poartă dar slab sau imprecis. Recolta 
Cărei a cîștigat datorită plusului de ex
periență pe care o are în j'ocurile de 
campionat. Autorii golurilor: Petz și 
Hauler (min. 27 și 56) respectiv Ilișii 
(min. 24) din pcnalti. (Gh. 2'âutan — 
coresp.).

TEXTILA SF. GIIEORGIIE — ME- 
TROM BRAȘOV (1—0). Peste 2000 de ' 
spectatori au aplaudat victoria meritată 
a gazdelor. Unicul gol al acestui 
dinamic l-a înscris Csosz (min. 8). 
menționat cele două ocazii clare de 
ratate de Textila. A bitrul întîlnirii, 
Rădulescu (București), i-a eliminat

joc 
De 
gol 
A.

. ,, . ---------- în
min. 83 pe Saska (Textila) și pe Voinoiu 
(Metrom) pentru lovire reciprocă. (Gh, 
llriotu și Z. Papp — coresp.).

Clasamentul: 1—3. Minerul Baia
Sprie, Gloria Bistrița, Textila Sf. Gheof- 
ghe 2 p (1—0) ; 4—6. Chimica Tîrnă- 
veni, Recolta Cărei, Unirea Dej 2 p 
(2—1) ; 7—9. Faianța Sighișoara, Ra
pid Tg. Mureș, Soda Ocna Mureș 0 p 
(1—2); 10—12. Dinamo Or. Dr. P. 
Groza, Metalosport Galați, Metrom Bra
șov 0 p (0—1).

SERIA SUD

FLACARA ROȘIE BUCUREȘTI — C.F.R. 
ROȘIORI (0—1). Bucureștenii au ataca! 
mult în prima repriza, au dominat dar 
steril. Oaspeții au meritul de a fi obținut 
victoria (prin golul înscris de Chim în min. 
65) jucînd tot timpul în 10 oameni. Jucă
torii Iliescu șl Cristescu (CFR) au avut o 
atitudine reprobabila refuzînd să joace, 
deși au făcut deplasarea la București î

TEHNOMETAL BUCUREȘTI — ELECTRICA 
CONSTANȚA (2—1). Joc de bună calitate. 
Avînd meri multă finalitate în acțiuni, Teh- 
nometal a obținut victoria prin golurile în
scrise de Mehedințeanu (min. 35) și Stîncan 
(min. 75). Pentru oaspeți a marcat Rădu
lescu (min. 16). (A. Crișan, coresp.).

UNIREA RACARI — METALUL PITEȘTI 
(2—2). Meci frumos și record de spectatori 
pentru Răcari : 3000. Au marcat : Jangu
(min, 61) și Semenescu (min. 82) pentru 
Metalul, Dimar (min. 80 și 83) pentru Uni
rea (D. Dancu, coresp.).

PROGRESUL ALEXANDRIA — DINAMO 
OBOR (1—1). Mai bine pregătiți, oaspeții 
au dominat mai mult. Au marcat : Cimpoe- 
ru (P) în min. 55 (autogol) și Lalu (P) în 
min. 65. (P. Baicu, coresp.).

PORTUL CONSTANȚA — ELECTRICA FI- 
ENI (4—0). Echipa locală a fost superioară, 
înscriind prin Munteanu (3) și Ionescu. (L. 
Brucner, coresp.).

VICTORIA GIURGIU — MUSCELUL CIM- 
PULUNG (4—2). Joc specific de campionat. 
Au înscris : Ștefănescu, C. Stan (2) ‘ *•--
rea, respectiv Apostol (2). (Gh. 
coresp.).

Clasamentul î 1. Portul 2 p (4—0) ; 
2 p (1—0); 3. Victoria 2 p (4—2); 4. 
metal 2 p (2—1); 5—8. Metalul, _______
Obor, Unirea și Progresul toate cu cîte 1 
punct ; 9—10. Electrica C-ța (1—2) și Mus
celul (2—4) Op; 11. Flacăra roșie 0 p (0—1); 
12. Electrica Fieni 0 p (0—4).

șl Gro- 
Fiincu,

2. CFR 
Tehno- 

Dinamo-

De la I. E. B. S.
de fotbal PETROLUL — 
DINAMO BUCUREȘTI — 
de joi 5.IX. a.c., de pe 

,23 August', biletele se găsesc 
Ion

Pentru cuplajul 
SEL. SUDAN și 
O.F.K. BEOGRAD 
stadionul 
de vînzare la casele obișnuite : str. 
Vidu, Pronosport cal. Victoriei 2, Ag. C.C.A. 
Bd. 6 Martie, stadioanele «23 August', .Re
publicii', .Dinamo' și .Giulești'.

★
Cluburile și asociațiile sportive pot în

cheia contracte pentru rezervare de bilet© 
la jocurile de fotbal ce se vor organiza 
în acest an pe stadioanele .23 August' 
și Republicii, adresîndu-se la sediul între
prinderii str. Vasile Conta nr. 16 Serv. 
Manif. Sportive telef. 11.79.70 interior 116 
sau 186.



Cîteva constatări după prima etapă,
prin prisma

Ziarul nostru a anunțat în numărul 
său de ieri că la 15 decembrie va avea 
loc la Toulouse tradiționala întîlnire 
dintre reprezentativele Romîniei 
Franței. Desigur că 
eveniment 
cercurilor 
țări.

Rugbiștii

sportiv 
rugbistice

noștri au

meciului de la Toulouse
Finalele campionatului republican 

al seniorilor și senioarelor

Și 
acest Important 
reține atenția 
din cele două

reluat duminică

Ja centrul dinamovist Nica, la mij
locașii Giugiuc și Mateescu, ca și la 
înaintașii Zlătoianu, Tuțuianu, Preda 
și Ionescu. Dintre cei mai tineri se 
cuvin a mai fi urmăriți : Cîndea 
(centru), Dragomir și Popa (aripi), 
ca și pilierul Baciu. Corespondenții 
noștri din provincie ne semnalează 
de asemenea buna comportare a lui

înaintarea formației Dinamo tn plină acțiune. Se inițiază o grămadă spontană. 
De la stingă la dreapta dinamoviștii:

(tricouri
Sebe, Baciu, Stoica, Naghi și Floarea 
vărgate)

activitatea competițională. Firește, 
campionatul rămîne în continuare 
principala preocupare, dar pregătirile 
în vederea întîlnirii cu Franța, vor 
polariza, în mod normal, încă de pe 
acum gîndurile și atenția specialiști
lor, care se vor ocupa de acest pa
sionant meci. Și asta cu atît mai mult, 
cu cit la Toulouse vom avea de apărat 
un frumos prestigiu internațional, 
cucerit cu multă trudă, tocmai în în- 
tîlnirile cu redutabilul XV francez. 
Să nu uităm că ultimele confruntări 
ne-au fost favorabile : 11—5 în iu
nie 1960, 5—5 în deplasare la Bayon
ne, în noiembrie 1961 și 3—0, un an 
mai tîrziu. Sînt rezultate care obli
gă...

Iată motivul pentru care conside
răm acest început de sezon mai deose
bit, mai important, poate, ca altă dată. 
Din prima etapă deci ne-am îndreptat 
un „ochi exigent" asupra calității 
partidelor, și, bineînțeles, spre acei 
jucători susceptibili de a intra în ve
derile selecției. Aceasta pentru că 
considerăm că încă de pe acum e bine 
Să fie schițat viitorul XV reprezen
tativ, în așa fel îneît pregătirea și 
sudarea sa să se facă din timp, în 
mod judicios.

Ce am constatat 7 (Ne referim de
sigur la principalele partide ale etapei, 
cele din București). în primul rînd, 
jocuri de o calitate mulțumitoare (re
petăm, aprecierea are în vedere fap
tul că este vorba de etapa inaugurală 
a returului), care vădesc o lăudabilă 
tendință spre rezolvarea cu succes a 
unui capitol atît de mult discutat : 
JOCUL DESCHIS. Să sperăm 
pele următoare nu ne vor 
părerea. în al doilea rînd. 
înainte făcut de înaintările 
fruntașe (Dinamo, Steaua) în 
realizării unui joc mai grupat, mai 
complet, mai rapid și mai eficace. 
Așteptăm ca această constatare să fie 
întregită și de evoluția bună a gră
mezilor celorlalte formații de A, 
pentru ca mulțumirea să fie deplină. 
In al treilea rînd, jucătorii selecțio- 
nabili au dat, în general, satisfacție.- 
Ne referifn la Penciii, același valoros 
fundaș ofensiv, la Ciobănel și, par
țial, la Sava, două aripi impetuoase,

Irimescu (Grivița Roșie), a clujenilor 
Cordoș și Căliman, a timișoreanului 
Celea. Desigur, lista evidențiaților 
rămîne deschisă și urmează să fie 
completată și de alți jucători frun
tași. Noi nădăjduim ca ea să fie foarte 
bogată, astfel ca alegerea să se 
cit mai greu I

★
Iată în continuare și cîteva 

nunte, pe care din cauza orei

facă...

amă- 
întîr-

că eta- 
infirma 
un pas 
noastre 
direcția

ziate nu le-am putut insera în ziarul 
de ieri.

Făiră îndoială că marea surpriză 
a etapei rămîne rezultatul de la 
Bîriad. Ce s-a întîmplat acolo 7 Se 
pare că foștii campioni, surprinși de 
replica dîrză a bîrlădenilor, au fost 
incapabili să găsească o tactică co
respunzătoare pentru a depăși o apă
rare fermă. Acest rezultat marchează 
in continuare — și lucrul nu poate 
scăpa atenției unui observator obiec
tiv — declinul de formă al rugbiști- 
lor grivițeni, ale căror rezultate slabe 
din tur par a nu fi luat sfîrșit.

La Iași — după cum ne informează 
corespondentul nostru Gheorghe Va- 
siliu — rugbiștii de la C.S.M.S., încă 
insuficient pregătiți, au suferit o ca
tegorică înfrîngere în fața Progresu
lui, care a dovedit o mulț mai bună 
legătură între compartimente și o 
pregătire fizică superioară. La reali
zarea rezultatului (13—3) au contribuit 
însă și greșelile elementare comise 
de cei doi fundași ieșeni Săndulescu 
și Cihodaru, care au „servit" bucu- 
reștenilor trei încercări la centru, 
realizate de Georgescu, Anastasiu și 
Ghiuzelea (a transformat de două ori 
Negulescu). Pentru ieșeni a realizat 
Vizitiu o lovitură de picior căzută.

Dificultăți mari întîmpină în mo
mentul de față echipa Farul. Cons- 
tănțenii au fost nevoiți să joace la 
Timișoara cu șase juniori și, în plus, 
căpitanul echipei, Stanciu s-a acciden
tat după primele zece minute. în 
asemenea condiții, nici nu e de mi
rare că ei au părăsit terenul învinși 
(3—0). Nu înțelegem de ce jucători 
de valoare ca Doiciu si Barbu nu au 
făcut deplasarea la Timișoara, 
dem că echipa de rugbi din 
tanța, care a intrat în prima 
gorie anul acesta după mari
duințe, ar merita mai multă atenție 
din partea conducerii clubului și 
organelor sportive locale.

D. CALLIMACHI 
N. BĂRBĂUȚEAN

Ore- 
Cons- 
cate- 
stră-

a

Au început întrecerile celor mai buni juniori și copii
18 terenuri de la bazele sportive din 

Capitală (centrul de antrenament nr. 2, 
Politehnica și Știința — lingă ștrandul 
Izvor) găzduiesc de cîteva zile întrecerile 
de tenis ale speranțelor. Este vorba de 
campionatul republican de copii și juniori 
la care participă peste 170 de tineri 
tenismani din Arad, Cluj, Timișoara, 
Oradea, Tg. Mureș, Brașov, Iași, Cra
iova, Hunedoara, Ploiești, C. Turzii, 
Cîmpina, Baia Mare, Satu Mare, Sibiu 
și București. Și, intr-adevăr, încă din 
primele zile au putut fi remarcate o se
rie de elemente talentate, cu o pregă
tire corespunzătoare, sportivi cu per
spective. lată numai cîteva nume din 
cele evidențiate pînă acum : Negru, Co
vaci, Vera Rado. Agneta Kuhn, Lucia 
Tănăseseu (Cluj), Glterecheș, Marcu, Du
mitrescu, Ileana Finichiu, Felicia Bucut 
(Brașov), Balog, Fodor, Precup, Ovici 
(Tg. Mureș), Mureșan, Sânte, Giurgiu, 
Letiția Man, Ileana Vaida (C. Turzii), 
Albert (Arad), Ilie Năsfase, Dimache, 
Niculescu, Iudit Dibar, Caria Klalire, 
Florica Butoi (București).

Competiția continuă azi șî mîine pe 
aceleași terenuri de la ora 8 și ora 
15,30.

Dintre rezultatele înregistrate în întâl
nirile de sîmbătă, duminică și luni, sînt 
de men(ionat următoarele :

SIMPLU FETE, cat. 11—12 ani (20 
de concurente), turul I: Liliana Cobzuc 
— Cristina Bădin 2—0, Felicia Bucur — 
Adriana Călin 2—0 ; cat. 15—16 ani 
(26 de jucătoare), turul I: Vera Rado

— Irîna Viziru 2—0, turul IT: Daniela 
Sotiriu — Elena Bărbulescu 2—0; cat. 
17—18 ani (24 de participante), turul 
II: Letifia Man — Eva Zipser 2—0, 
Marta Sarkadi — Gabi Voinescu 2—0.

SIMPLU BĂIEȚI, cat. 11—12 ani 
(29), turul II: Hărădău — Preda 2—0, 
Hulpe — Tendler 2—0, Chivaru — Blum 
2—0; cat. 13—14 ani (32), turul 11: 
Marcu — Boldor 2—0, Ovici — Mitra- 
che 2—0, Giurgiu — Vuza 2—0, Na- 
vrotki — V. Sotiriu 2—0, Gros — Cis- 
madia 2—0, Dumitrescu — Lazarov 
2—0.

duminică, ștrandul Ti- 
găzdui ultimul și cel

De joi pînă 
neretului va 
mai important concurs al sezonului 
de înot în aer liber: finalele cam
pionatului republican al seniorilor și 
senioarelor. Vor participa 90 de spor
tivi (62 bărbați și 28 femei) de la 
Dinamo, Steaua, Rapid, Clubul spor
tiv școlar (toate din București), 
Olimpia șî S.S.E. Reșița, S.S.E. Arad, 
S.S.E Timișoaira, Știința și C.S.M. 
Cluj, Harghita Tg. Mureș și S.S.E. 
Sibiu, care și-au îndeplinit norma de 
participare în cadrul concursurilor 
anterioare.

Probele finalelor sînt : 100 m liber, 
200 m liber, 400 m liber, 1 500 m liber, 
4x100 m liber, 4x200 m liber, 100 in 
fluture, 200 m fluture, 100 m bras, 
200 m bras, 100 m spate, 200 m spate, 
400 m mixt, 4x100 m mixt la bărbați 
și 100 m liber, 209 m liber, 409 m 
liber, 4x100 m liber, 100 m bras, 200 m 
bras, 100 m fluture, 100 m spate, 
400 m mixt și 4x100 m mixt la femei.

SProgramul se va desfășura astfel: 
joi de la ora 18 ; vineri • de la ora 
9,30 și 19,30 ; sîmbătă de la 9,30 și 
19,30; duminică de la ora 19,39.

„CUPA TINERETULUI * A FOST CUCERITĂ DE S.S.E. Nr. 2
voința Cluj continua să conducă in campionatul 

de caliiicarc la polo
„Cupa tinere- 

desfășurat la ștrandul Tine- 
din Capitală, a oferit o luptă 
pentru cucerirea trofeului 

reprezentanții Școlii sportive

© Concursul pentru

retului 
strînsă 
între 
de elevi nr. 2 și ai cluburilor spor
tive Steaua și Rapid. Pînă la urmă, 
victoria a revenit tinerilor înotători 
de la S.S.E. nr. 2 cu 69 p, urmați de 
cei de la Steaua cu 65 p și Rapid cu 
62 p. Concursul, deși nu s-a bucurat 
de o 
(Clubul 
a avut 
semnat 
Rapid, 
fi de dorit ca astfel de concursuri, 
rezervate juniorilor și copiilor, să 
fie inițiate cit mai des.

Cîștigătorii probelor : 
100 m ~ “
1:30,5 ;
(Rapid) 
bras : 
1:34,1 ;
mionescu (Rapid) 1:31,7 ; 100 m liber: 
Cristina Ursu (S.S.E. 2) 1:20,1 ; BĂ
IEȚI : 50 m spate : VI. Belea (Cen
trul „23 August") 39,1 ; 50 m bras : 
St. Vizitiu (Rapid) 41,0 ; 50 m fluture: 
N. Popescu (S.S.E. 2) 36,0 ; 50 m liber: 
V. Costea (Dinamo) 28,6 ; FETIȚE : 
50

400 m liber : Vasilica Rotaru (Dinamo) 
5:34,0 ;
ceanu
beas :
1:28,9 ;
(S S.E.

100 m liber ; Mihaela Tărnău- 
(Cl. sp. școlar) 1:16,6 ; 100 m
Sanda Grințescu (Dinamo)
100 m spate ; Sanda Tudora 

2) 1:29,5

etapa a Il-a a returului cam-

CONCURSURI... REZULTATE...
PREGĂTIRI PENTRU BALCANIADĂ

Peste cîteva zile se vor desfășura 
la Sofia întrece,rile ediției a XXII-a 
a Jocurilor Balcanice.. în vederea 
acestui important eveniment atleții 
noștri, se pregătesc cu sîrguință. Iată 
cîteva rezultase înregistrate la un re
cent concurs de verificare, desfășurat, 
la Poiana Brașov. BĂRBAȚI : 100 m: 
C. Stroe 11,0 ; H. Albrecht 11,1 ; lun
gime, : H„ Albrecht 7,17 ; A. Samungi 
7,01 ; I. Meșaroș 5,92 ; ciocan : V. Ți- 
bulsqhi 50,79 — rec. personal ; FEMEI: 
100 m : M. MHiadis 12,3 — rec. pers.; 
Ol. Borangic 12,5 — rec. pers. ; 80 mg; 
M. Budan 11,3; L. Jung 11,5 ; lun
gim? : V. Viscopoleanu 5,95 ; M. Mi- 
li-adls 5,73; M. Budan 5,57,

EUGEN DUCU A ClȘTIGAT 
„CUPA DE VARĂ"

Trecînd peste ștacheta- înălțată la' 
2,02 m, Eugen Ducu (Steaua) a ob
ținut. cel mai mare punctaj după ta
bela internațională. în felul acesta 
el a cîștigat trofeul cu care a fost 
dotat concursul organizat de clubul 
Metalul. Cele mai bune rezultate : 
BĂRBAȚI : 100 m: Gh. Zamfirescu 
10,9 (HC. Zamfirescu și Al. Tudorașcu 
10,8) ; 200 m : Tudorașcu 22,6 ; 300 m: 
V. Niculescu 39,3 ; 1500 m: N. Si- 
minoiu 4:04,0 ; lungime : M. Zaharia 
6,62 ; FEMEI : 60 m : El. Stănescu 
8,3 ; 200 m: M. Nicoară 26,9 ; greu
tate : L. Mapoliu 13,12. (N. D. NICO- 
LAE-coresp.).

participare prea numeroasă 
sportiv școlar, de pildă, nu 
nici un reprezentant), a în- 
o acțiune pozitivă a clubului 
organizatorul întrecerilor. Ar

• în
pio-natului de calificare la polo s-au 
înregistrat următoarele rezultate : 

Tintișoara — Construed o»ruft 
3—3 (1—0, 0—1, 1—1,
Oradea — Voința Cluj 

2—1, 0—2, 1—0). Meciul 
București — Olimpia 
fost amînat.

C.S.O 
Lugoj 
Rapid 
(9—1, 
greșul
Mare a

1-1).
3—4 

Pro- 
Baia

Clasament la zi :

JUNIORI :
1 (Steaua) 

Pantazi
100 ni 

(Steaua)

bras: Gh. Klein
100 m liber: V.
1:06,9; JUNIOARE:

Anca Mărdărescu
100 m spate: Alexandra Si-

Nicorovici 
bras : Cristina 

și Anca Geor- 
50 m fluture : 
2) 53,0 ; 50 m 
(S.S.E. 2) 35,8.

1. S.S.E. 2

m spate : Carmen 
(S.S.E. 2) 46,9 ; 50 m 
Ștefănescii (Dinamo) 
gescu (Steaua) 44,0 ; 
Rodica Safir (S.S.E. 
liber : Viorica Peicu

Clasament pe echipe :
69 p ; 2. Steaua 65 p ; 3. Rapid 62 p; 
4 Dinamo 24 p ; 5. Centrul „23 August" 
21 p.
• întrecerile etapei a Il-a a fazei 

orășenești a campionatului republican 
de înot pentru seniori și senioare, 
disputate la ștrandul 
desemnat următorii 
probe : MASCULIN : 
St. Ionescu (Știința 
400 m 
4:57,8 ; 
namo) 
Fiilop

Tineretului, au 
cîștigători de 
1500 m liber,- : 
Cluj) 20:42,9 ;

liber : D. Nagy (Dinamo) 
400 m mixt : Al. Popescu (Di- 
5:34,9 ; 100 m fluture : Fr.
(Steaua) 1:08,0 ; FEMININ :

1.
2.
3.

ClufVoința __ ,
Progresul București 
Rapid Oradea

4. Constructorul Lugoj 
C.S.O. Timișoara 
Olimpia Baia Mare

5.
6.

7
6
7
7
7
6

1 0 
0 2 
0 3
3 3
2 4
0 5

48:15 
32: 7 
28:23 
16:30 
21:45 
13:38

13
8
8
5
4
2

următoarele
C.S.O. Timi-

Duminică se dispută 
partide : Voința Cluj — 
șoara. Constructorul Lugoj — Pro
gresul București, Olimpia Baia Mare 
— Rapid Oradea.

Galii de astă-scară
stadionul Dinamo, 

avea loc prima 
în cadrul Cupei

Astă-seară, pe 
la ora 19,30, 
reuniune de box 
Metalul. Tradiționala competiție va 
reuni în jurul ringului boxeri din 
Capitală de cat. I, a Il-a și a IÎI-a. 
Următoarele gale se vor desfășura 
in zilele de 5, 7, 10 și 12 septembrie.
• înscrierile pentru campionatul 

individual de box, faza de zonă, ce 
se va desfășura între 1—6 octombrie 
se fac pînă la data de 10 septembrie, 
în acest sens, pînă la această dată, 
cluburile și asociațiile vor trimite 
Federației romîne de box tabelul no
minal al boxerilor particlpanțl.

va

PRONOSPORT @ PRONOEXPRES9 PRONOSPORT
Concursul Pronosport ur. 36, etapa, din 

8 septembrie, prezintă la 
întîlnirile primului cuplaj 
tean :

1. Rapid — Steaua — 
deschis. Steaua va căuta 
înfrîngerea suferită în „Cupa 
a fost un accident, iar Rapid 
dui să o reediteze.

2. .Progresul — Dioa mo
Deși „șansele hîrtiei" indică ______ _
echipa dinamoviș'tîlor, totuși Progresul 
știe să joace în as-t fel' <le 'întâlniri și un Cîîi 
meci egal este foarte plauzibil.

3. Cri șui — PetrcduL Ținînd seama că 
Petrolul se descurcă mai greu- în depla*  
sare și că după acest meci urmează să 
joace în deplasare în „Cupa Cupelor" 
înclinăm spre un meci egal.

4. Știința Țimțșoara — Steagul roșu. 
Avîn’d o Corn*  sub posibilități în 
deplasare; echipa^'uirf' Brașov nu poate 
emite prea multe pretenții în, această 
întîlnire.

5. G.S.MkS. ; Iași “ Știința Cl&f? 
C.S.M.S., folosind terenul propriu va 
căuta să reediteze victoria obținută în 
detrimentul echipei Steaua.

6. Farul — Diiiamo Pitești. T____
seama de valoareâ formațiilor și de avan
tajul terenului indicăm pe constănțeni . 
,ca favoriți. ......

7. Siderurgistul

8. Flacăra Morerii — Știința București. 
Petroliștii din Moreni sînt greu de învins 
pe teren propriu. Studenții bucureșteni 
pot spera cel mult la un meci egal.

9. Arieșul Turda — Jiul Petrila. Gaz
dele joacă deștul de bine acasă și pot 
„scoate" un rezultat egal.

10. A.S. Cugir — C.F.R. Timișoara. 
Feroviarii timișoreni reușesc partide de

București, calitate în deplasare. Deci au șanse de 
ca favorită victorie,^, . ,

11. G.S.M. Cluj' Industria Sîrmci 
Jîmpia Turzii. In derbiul de la Cluj 
C.’S.M. se prezintă ca favorită.

12. Mureșul Tîrgu Mureș —• Minerul 
Baia Mitre? Mincirul" poate spera într-o 
victorie?

loc fruntaș 
intcrbucureș-

meci foarte 
să arate că 

Eliberării” 
se va stră-

’ j/' . . . *
NOU LA PRONOSPORT

. . 100.000 l<ji
plafonul maxim al unei variante

< ■premiate

Începînj cu concursul nr. 36 din 8 
septembrie 1963 — concursul "acestei săp-‘ 

Ținînd tămîni — plafonul maxim al premiului 
• care se*  atribuie „ pentru o variantă pre

miată se majorează la 100.000 iei.
Se menține aceeași formulă tehnică 

7. Siderurgistul — U.T.Â. Gălățenii de-atribuire a premiilor pe 3 categorii 
care luptă cu multă dîrzenie și știu să fixe (12/11 $i f0 rezultate exacte), iar 
joace acasă pot spera în victorie. sumele ' tămase nedistribuițe se repor*

ULTIMELE ZILE LA TRAGEREA SPECIALA LOTO CENTRAL

tează la concursul următor la aceeași 
categorie.

Repartiția . fondului de premii rămîne 
neschimbată (25% categoria I, 30% 
categoria a Il-a, 45% categoria a'III-a).

La concursurile la care se omologhea
ză premii la o categorie numai pe bule
tine zecimale, fondul categoriei respec
tive se împarte la numărul de premii 
obținut la acea categorie pe buletine 
zecimale, cdnsiderîndu-se fiecare cotă 
de 10% un buletin zecimal, deci și cu 
un buletin zecimal șe poate obține pre
mii pînă Ia 100.000 lfei.

La buletinele combinate (colective) 
suitele de premii se calculează separat 
de plafonul maxim, calculul premiilor 
făcîndu-se 'separat pentru fiecare vându
tă câștigătoare. "'**  ■....

Tragerea specială Loto-Ccntral din 6 
septembrie se apropie de închidere, joi 
5 septembrie fiind ultima “zi cîhd 'se mai 
pot proertra bilete?

Nu neglijați! Procurați-vă din timp 
*biletele. ’
PREMIILE CONCURSULUI PRONO- 
EXPRES NR. 35 DIN 28 AUGUST 1963

Categoria a Il-a 11 variante a 
4.634 lei ; Categoria a IlI-a 57 va
riante a 963 lei ; Categoria a IV-a 
384 variante . a 1,83 lei; Categoria a 

j V-a 1.102 variante a 64 lei ; ~ 
a Vi-a 5.078 variante a 28

Tragerea următoare va 
miercuri 4. septembrie a.c., 
rești, . grădina din calea . 
nr. 117/119, ora 19.
Rubrică rejdiactată de Loto-Pronospori

Categoria 
lei.
avea loc 
în Buou- 
Victoriel



File de vacanfa DE LA 50 LA 1000 DE MEMDRI ICES
De la munte la mare - 

sport și voie bună!...
Chimia Govora o asociație sportivă in plină dezvoltare

• Ce frumos e la 2 200 de metri înătf’me ! • 2 000 de elevi se zben- 
guiesc îa Năvodari, în apa marii. .. • 32 de echipe participă zilnic la o veri
tabilă „spairtachiadă“ 1 ® Mulfttmim di-n mimă pariidulu.»

Ce mult se bucură copiii de vacantă ! 
Și e firesc să fie așa. Vacanta cu toate 
frumusețile ei constituie un minunat pri
lej de a călători, de a cunoaște frumu
sețile patriei, de a petrece zile de neui
tat în tabere, la munte sau la mare. Cite 
activități nu sînt organizate în tabere: 
concursuri cultural-artistice, „focuri de 
tabără*  și, bineînțeles, întreceri sporti
ve. Căci sportul — ca și în timpul anu
lui școlar — rămîne un bun prieten al 
elevilor...

★
zi de activitate în tabăra 
de la Novaci. Ionel Țevi

întrecerilor. Sînt programate concursuri 
atletice, meciuri de rolei, handbal și fot
bal. 0 ,,spartachiadâu pionierească în 
toată puterea cuvîntului. Cu sute de par- 
ticipanți și alto sule de spectatori. 
Printre aceștia din urmă, doi ne atrag, a- 
tenția, în mod deosebit, prin îmbrăcă 
mintea lor pitorească, prin grai.

— Potiă nu vă place sportul?
— D-a păi cum nu ? 1 Insă om gătat 

Acu privim o țir...
— De unde sînteti ?
Cei doi se privesc Nu știe care să 

înceapă.

ca-

tn-

...O nouă 
pionierească 
din sec;ia de turism a Palatului pionie
rilor din Capitală este inc.ului : face
parte din cei șaptezeci de turiști care, 
peste cîteva ore, vor pleca într-o frumoa
să excursie de două zile. Unde ? La 
bana Rinca din masivul Paringului. 
poate, și mai sus... Ce-ar fi să-i 
solim ?

Trenulețul forestier șerpuiește alene, 
pe malul cu meandre al Lotrului, printre 
brazi maie.stuoși. Dar nu pentru mult 
timp, fn curînd începe urcușul. Adrian 
Burinaru este cap de coloană. A mai 
urcat in masiv. Cunoaște drumurile. Și-a 
potrivit pasul și acum „trage*  după el 
întreaga expediție. Sînt patru ore de 
mers. Dar cirtlecul și voia bună fac ca 
timpul să treacă repede.

La un moment dat, Gabriel Popescu 
dă semne de neliniște:

— Fraților, ce foame îmi este!..,
J-— .Și mie !... Și mie !...

Tocmai atrinci insă, Florin Anastasiu 
antinfâ victorios :

— Ura... Priviți: se zărește cabana !...
Cu cită poftă au mîncat micii noștri 

excursioniști, să nu ne întrebați !
Dar nu-i timp de reflecții. Să vedem 

ce-an făcut mai departe.
Mai tulii — somn obligatoriu tn pri

ciurile odihnitoare de la Rinca. Apoi, la 
deșteptare, program de jocuri distrac
tive. Fruntașă — secția de volei. Seara
— nelipsitul foc de tabără. Sclipirile lui 
roșietice luminează de aici, din înălțimi
— ne aflăm la o altitudine de aproape 
1600 m — piuă hăt, departe. In jurul 
focului, pionierii etntă, dansează, spun 
ghicitori

A doua zi, drumul continuă. Princi
patul obiectiv r vtrful Păpușa. Altitu
dine: 2 200 m. Urcușul nu-i ușor. Insă 
nimeni nu dă înapoi. Nici chiar 
dru Diratian care, la Rinca, la 
declarase mulțumit:

— Eu mi-am făcut porfia de
La întoarcere, cea mai înaltă șosea al

pină din țară, Sebeș—Novaci, le stă la 
dispoziție. Culmea însă 1 Micii turiști 
preferă tot scurtăturile l

Florin Anastasiu a rămas mai tn urmă 
Se gindește : ce s-o fi tntimplat, in lipsa 
noastră, in tabără ? Să-i sattsfacem cu
riozitatea..

In fața școlii din Novaci a apărut, 
chiar în dnpă-amiaza plecării excursiei, 
un anunț : „Mline la ora 15, meci de fot
bal intre selecționata taberei de pionieri 
și eeliipa școlii din Novaci".

Nu era primul. Bogatul program de 
activități sportive al taberei a cuprins, 
aproape zilnic. întilniri de volei, hand
bal tn 7, gimnastică, concursuri de orien
tare turistică, întreceri de șah. 0 intllni- 
re însă, de mai mare... anvergură nu 
mai avusese declt o dată, la volei. Și 
tot cu elevii din localitate. Atunci câști
gaseră novăcenii. Totuși, o victorie la 
fotbal, parcă spune mai mult. De a- 
ceea, echipa taberei a dorit cu ardoare 
să învingă. ,. ,

Așa s-a făcut că la înapoierea tn ta
bără a excursioniștilor, aceștia au fost 
întimpinați cu o adevărată surpriză:

— Știfi cu cît am bătut ? Cu 5—0!— 
Felicitări adresate fotbaliștilor și sea

ra, la cină, o porție tn plus de fort...
...E frumos, tn tabără, la munte. In

să nici la mare nud rău.
Să luăm deci trenul, de aici, din No

vaci-^istă‘he oțirim tn...'orășelul copiilor 
de fie'malul mării, la Năvodari.

De' la' gară ('„gara pionierilor*),  pri-' 
mul drum la plajă. Sint acolo peste 
2 000 ' de pionieri beaifi din întreaga 
țară ■ ■ ' ’

Am sosit bine, ' în plină lecție de ini- 
țiere'tti Inot.'Ffofesarul Gheorghe Pop'ovict 
este insă pulilT necăjit. Dintre cei 
30 de elevi ai săi, numai Crăița Crasie- 
ru nu s-a acomodat încă cu apa.. 
I'e cît de ușor aleargă și sare, pe atit 
de greu se hotărăște să învețe cel mai 
simplir stil din notație, brasul.

—*Hai;  să mai încercăm, Crăița, o în
deamnă, cu răbdare, .profesorul. Mai în-- 
tii, pluta..,,A,Ș4;.. , E bine.., Și acuui, .în
cearcă singură... Cu mai mult curaj !

Pe mal, colegele ei de grupă nii mai 
contenesc cu îhdemiiurile.

—‘ *Așa,  Crăița I... Bine ! .
După-atniază, centrul de greutate al 

activității sportive se mută, sus, tn ta
bără. 32 de echipe așteaptă începutul

—• Eu mî-s de Ia Certeza, din Țara 
Oașului, ne spune Gheorghe Ciocan.

—• Iar eu îs tot oșan. dar de la Tiri- 
șolț, completează Dumitru Torz.

Au venit pentru prima dată în aceas
tă tabără și au învățat să joace șah, 
volei și handbal. Ne vorbesc de succesele 
detașamentului din care fac parte : două 
victorii la handbal, un campion la aler
gări și, decomadatâ, situație neclară la 
volei și fotbal. Dar, piuă la finale...

Ne-am despărțit prieteni. Noi, fâctn- 
du-le o fotografie, ei invitindu-ne să-i 
ascultăm, seara, la serbarea 
cum se „țîpuresc*.  Am rămas, 
riozitate. Și nu ne-a părut rău. 
in ansamblul artistic al taberei 
cunoscut foarte multi dintre „eroii' 
trecerilor sportive desfășurate tn cursul 
zilei, l-am văzut și pe cei doi omuleți 
din Țara Oașului. S-au „tipărit fain*,  
cum ar spune ei, cu un cîutec bisat. Ut 
cinice de pe plaiuri maramureșene. Un 
adevărul imn adresat făurarului vremu
rilor noastre — Partidul l

Era toamnă tîrzie, cu ploi dese și 
noroi din belșug — cind am vizitat 
pentru prima oară, în 1959, șantierul 
uzinelor de produse sodice din Go
vora. Mii de muncitori constructori 
se străduiau să dea cit mai curînd 
în exploatare uzina de Iîrtgă Rîmnicu 
Vîicea. Venisem pe șantier cu sco
pul de a scrie un reportaj despre ac
tivitatea sportivă a constructorilor. 
Dar, în 1959, sportul riu-și găsise încă 
un loc bine stabilit în viața cotidiană 
a uzinei, 
fotbal 
raional

S-uu 
uzinele 
au apărut asfaltul și straturile cu 
flori multicolore produse de sera pro
prie a uzinei; prin conductele argin- 

gonească, zilnic, 
și caustică. 

Acum se poate scrie și un reportaj 
despre viața sportivă a uzinei...

„Trăia” doar prin echipa de 
care activa în campionatul

schimbat multe, din 1959, la 
din Govora. In locul noroiului

tii au început să 
tone de sodă calcinată

*

Alexau- 
cabanâ,

urcuș...

I

taberei, 
din cu- 
Fiindcă 
am re- 
•’T“ tn-

Cincizeci de membri și o secție 
ramură de sport : fotbal — iată 
a avut la înființare asociația spor
tivă Chimia Govora. Noua asociație, 
născută prin contopirea a două aso
ciații mici, pornea la un drum destul 
de greu. Trebuia acționat rapid. Cu 
sprijinul comitetului de partid, al 
conducerii întreprinderii, cei mai vechi 
sportivi ai uzinei, printre care Mihai 
Smeureanu, Vasile Săvulcscu, 
dru Teodorescu, Gheorghe 
Radu Licea ș.a. au muncit 
cu folos pentru dezvoltarea < 
ții sportive.

Cîteva cifre comparative, în 
privință, sînt elocvente :

pe 
ce

Alexan- 
Belcic, 

mult și 
activită-

această

najării unor terenuri de sport în 
incinta întreprinderii. N-a fost nevoie 
de multă „muncă de lămurire" cu 
membrii asociației. Cind s-a organi
zat prima „ieșire" pentru începerea 
lucrărilor de amenajare a terenurilor 
de volei, baschet, fotbal și handbal 
redus, aproape toți membrii asocia
ției Chimia au luat sapa și tîrnăco- 
pul și au început munca plini de 
avînt. Zi de zi, puteau fi văzuți pe... 
noul șantier sportivii fruntași 
Ursa, Maria Hodorog, Miliai 
rescu. Vasile Marcu și alții.

★

Grigore
Cov-

Chim'aIn viața asociației sportive 
Govora, promovarea echipei de fotbal 
în campionatul regiunii Argeș re
prezintă un even’ment de primă im
portanță. Ne vom opri puțin asupra 
acestui eveniment care a produs iu
bitorilor de sport din Govora o mare 
bucurie.

înființată în 1961 și participantă la 
întrecerile Spartachiadei de vară din 
acel an (alături de alte, formații de 
fotbal din uzină), echipa „secției 
caustice”, care azi reprezintă între
prinderea în campionatul regional, 
a mers din succes în succes. S-a cla
sat pe locul I pe asociație, a fost 
înscrisă în campionatul raional edi
ția 1962—1963. unde n-a cunoscut ce-i 
înfrîngerea. Spre fotbaliștii „Secției 
caustice” se Îndreptau cu curiozitate, 
cu admirație, tot mai multe priviri. 
Mergînd decisă spre... campionatul re
gional, Chimia Govora bine pregătită 
de instructorul Anton Almaș, a ter
minat neînvinsă „în raiorri, ocupind 
locul I în clasament, la cinci puncte 
diferență de a doua clasată, Fores
tierul Bâbeni. „Barajul- pentru pro
movarea in campionatul regional a 
fost trecut cu succes: 2—1 cu Petrolul 
Potcoava, 3—0 cu Unirea Horezu și 
4—1 cu Victoria Grădinari! Un amă
nunt semnificativ: toți fotbaliștii de 
la Chimia sînt muncitori de nădejde 
în întreprindere.

membri UCFS 
secții sportive 
echipe angrenate în 
competiții oficialeTIBERIU STAMA

Și
RADU BOGDAN Nu de mult s-a pus problema

Să nu ne mulțumim cu puțin!
După cum se știe, ediția din acest 

an a campionatelor europene de tir 
a fost găzduită de R.S. Cehoslovacă, 
Suedia și Norvegia. Țara noastră a 
participat la probele de pistol viteză, 
pistol precizie, pistol calibru mare, 
talere și skeet. Nu am participat Ia 
probele de armă de la Oslo, deoarece 
țara organizatoare nu a dat viză de 
intrare sportivilor din R.D. Germană. 
La Oslo nici nu au avut loc, de fapt, 
campionatele europene, ci s-a desfă
șurat un concurs internațional obiș
nuit, întrucît nu au participat cei 
mai buni trăgători de armă din Eu
ropa, sportivii 
Romînă, R.P. 
slovacă etc.

Concomitent 
Oslo, trăgătorii 
tîlnire amicală
mană. Cu acest prilej Traian Cogut 
a înregistrat o performanță deosebit 
de valoroasă : 1160 puncte, care cons
tituie un nou record al țării și e 
superioară recordului lumii. Recordul 
republican a fost depășit, de aseme
nea, la 40' focuri culcat - și de echipă 
pe trei poziții. La armă 60 de focuri 
culcat, I. Sîrbu a reconfirmat norma 
olimpică totalizînd 592 puncte. Mai

cu trăgătorii japo- 
noștri I. Sîrbu, N. 
și M. Fereeatu au 
cu mult sub poși- 
aitfei, N. Rotaru a 
accentuată lipsă de

din U.R.S.S., 
Ungară, R.S.

R.P. 
Ceho-

de lacu concursul 
romîni au avuț o în- 
cu cei din R.D. Ger-

slab s-a prezentat T. Ciulu și M. 
Fereeatu, care nu au reușit să se în
cadreze în prevederile graficului de 
pregătire pentru perioada respectivă. 
Ne-a surprins însă faptul că la în
trecerea amicală 
nezi, concurenții 
Rotaru, T. -Ciulu 
obținut rezultate 
bilitățile lor. De 
dat dovadă de o
răspundere trăgînd cele 60 de focuri in
tr-un. timp foarte scurt, iar M. Fere- 
catu a dovedit lipsă de concentrare, 
fiind prezent pe standul de tragere 
doar cu... numele. Este timpul ca fe
derația de specialitate să-și pună în
trebarea dacă M. Fereeatu față de 
rezultatele lui din ultima vreme mai 
poate fi selecționat pentru J. O.

în probele de pistoale și îndeosebi 
la viteză, nu sîntem satisfăcuți cu 
o medalie de bronz, pe echipe. Po
sibilitățile trăgătorilor noștri în 
această probă erau cu mult mai mari. 
Și, fără îndoială că ne-am fi clasat 
mai bine dacă Șt. Petrescu nu ar fi 
scăpat o siluetă iar M. Dumitriu ar 
fi daț dovadă de mai multă concen
trare și stăpînire de sine. Singurii 
care au scos rezultatele scontate au

„Cupa Met aiul “
în organizarea clubului sportiv Meta-

pentru juniori
în organizarea clubului sportiv Meta- Iată rezultatele: armă liberă calibru 

Iul, sîmbătă și duminică, pe poligonul ‘redus 3x20 focuri, JUNIOARE: 1. Cris- 
de la stadionul Tineretului, s-a desfă
șurat un interesant concurs de tir rezer
vat juniorilor. Inițiativa clubului spor- Tilvăneseu (Metalul) 517 p; 4. Rodica 
tiv Metalul merită lăttde dacă ținem sea- Gorgoi (Steaua) 506 - p; 5. Margareta 
ma de faptul CS în perioada actuală, Niculescu (Olimpia) 193 p. Pe echipe: 
pentru juniorii, bucureșteni a<i texistă >1. METALUL 1593 P. NOU RECORD 
alte concursuri de verificare înaintea AL R.P.R., 2. Steaua 1443 p, 3. (Mini
campionatelor republicane! Era însă pia 075 p; JUNIORI: 1. I. Olteanu 
mult mai bine dacă se trăgea proba <te ‘(Dinamo) 530 p; 2. N. Sahaidac (Me

talul) 522 p; 3. K.- Așani (Steaua) 520 
p; 4. M. Axi'nte ,(Olimpia) 5J7 p; 5. 
M. Fota (Dinamo) 510 p. Pe echipe: 
I. Dinamo 1544 p; 2. Steaua 1508 p; 3. 
Olimpia 1495 p; 4. Metalul 1292 p. 
Pistol sport 30-f-30 focuri: 1. N. Vlail 
(Olimpia) 542. p.;.,2. Gh- Limbqșanu 
.534 p; . 3. .AJex. Gerec (Metalul) 533 
p; 4. P. Vpchijoaia(Metalul) 505 p; 
5. V. Mfltcriu (,Metajul). .465 p. Pe

tina Dumitriu (Metalul) 538 p ; 2. Geor- 
geta Pineta (Metalul) 538 p; 3. Petruța

Gorgoi (Steaua) 506 p; 5. Margareta

3x30 -focuri-în loc de 3x20, la > armă 
liberă calibru redus,- probă tn. care își 
vor demonstra măiestria sportivii par- 
ticipanți la campionatele țării. Remarcăm 
cu acest prilej forma bună a .junioarelor 
în proba de armă, probă in care Cristina 
Dumitriu (Metalul) și. Georgeța Pineta 
(Metalul) au totalizat cite 538 puncte, 
ajutînd astfel echipa clubului din care 
fac parte- să corecteze recordul : repu
blican. Ar fi : nimerit dacă în^onoirșuț,, echipe: 1. Metalul 15Q.3 p; 2. Olimpia 
din această săptămînă clubtd Olimpia ar. 1076 ,p ; 3.. Dinamo 354 p.
prevedea și proba ■ de care am amintit • Clasament .general: ,1. Metalul 6 p; 
mai sus. Pentru juniorii bucureșteni-a- . 2. Oljmpia Șț, p ; 3, Sț.eaua 8 p; 4. Di- 

de folositor: uau»o 8 p. .cest lucru ar fi ■ deosebit

fost L Tripșa și V. Atanasiu. Antre
norii trebuie să fie însă mult mai 
exigenți cu acești trăgători. în ulti
mul concurs internațional, V. Ata- 
nasiu a dovedit că nu cunoaște regu
lamentul probe:, iar I. Tripșa a pă
răsit standul de 
multe ori, ratînd 
numeroase puncte 
patru secunde. G.
au dat tot ce au putut la pistol pre
cizie. în schimb, T. Jeglinsehj și N. 
Bratu au fost de nerecunoscut. Co
legiul de antrenori trebuie să găsească 
neîntîrziat cauzele care țin în loc 
această probă.

La Brno, în R.S. Cehoslovacă, s-au 
desfășurat probele de talere și skeet. 
Reprezentanții noștri D. Danciu, B. 
Marinescu și într-o oarecare măsură 
Gh. Enache, de la care pretindeam 
mai mult, au ocupat locuri bune în 
clasament. Este inexplicabil 
faptul că maestrul emerit al 
lui I. Dumitrescu a tras ca 
cepător, ocupind locul 61. De 
nea, federației de specialitate 
să-i dea de gîndit faptul că la skeet 
rămînerea în urmă se face tot mai 
vizibilă. I. Albescu șl St. Popovici 
au scăpat nepermis de multe talere, 
situîndu-se pe locuri necorespunză
toare. In ultima vreme trăgătorii 
acestor două probe reclamă uzura 
prea mare a aparatelor de aruncat de 
la poligonul Tunari. Considerăm că 
este de datoria federației și adminis
trației poligonului să reverifice aceste 
instalații și dacă este posibil să mă
rească viteza de lansare a talerului, 
ținînd seama de faptul că în vederea 
J.O. trăgătorii trebuie obișnuiți cu 
condiții de concurs mai .grele.

în concluzie, se poate spune că la 
recentele campionate europene și 
concursul amical din R.D. Germană 
trăgătorii noștri au obținut unele 
succese care confirmă eficiența mă
surilor tehnico-organizatorice luate 

• de federație la începutul anului. Dar 
nu este -mai puțin adevărat că com
ponență lotului nostru olimpic aveau 
posibilități să scoată rezultate și mai 
bune. Nu ne putem mulțumi 
mai ales că se apropie 
Olimpice. .

Ne mai desparte puțin 
campionatele republicane, care se vor 
desfășura în aceeași lună a anului ca 
și Jocurile Olimpice de anul viitor. 
Este, deci, o perioadă care corespunde 
celei mai ridicate forme sportive. Aș
teptăm cu încredere rodul pregătirii 
din cursul acestui an.

V. GODESCU

tragere de foarte 
din această cauză 
în ultima serie de 
Maghiar și I. Nițu

însă 
sportu- 
un în- 
aseme- 
trebuie

in

cu puțin, 
Jocurile

ț
Și formația de volei este binectfS 

noscuta în raionul Rm. Vîicea. Prir.tr» 
performantele realizate de voleibaliști*  
notăm locul I în campionatul raio
nal (ediția 1961—1962) și locul secunzi 
în cel regional (1962—1963).

★

Ar fi greșit însă să se creadă că 
consiliul asociației Chimia își axează 
activitatea în exclusivitate pe fotbal 
și volei. Competiți'le sportive de 
mase, la care iau parte mulți din cei 
1 000 de membri ai UCFS, sînt in a- 
tenția conducerii asociației. întrece
rile din etapa I a ediției din acest 
an a Spartachiadei de vară a tinere
tului au dat loc unor dispute spor
tive extrem de dirze la fotbal, volei, 
atletism, baschet, popice, tir și hand
bal. Fruntași în aceste dispute au fost 
sportivii din secțiile calcinată (fotbal)» 
causf'că (volei), termocentrală (atle
tism, tir, popice), administrativ (hand
bal). In etapa raională, care a avut 
loc de curînd Ia Rm. Vîicea, echipele 
de volei și fotbal au ocupat locul I.

Nu se terminaseră bine întrecerii» 
etapei I a Spartachiadei și iată ca 
consiliul asociației s-a gîndit la orga
nizarea unei noi competiții menite să 
umple „golul" pînă la întrecerile da 
mase ce se vor disputa în sezonul 
sportiv de toamnă. Astfel a apărut 
în planul de muncă al consiliului a- 
sociației sportive competiția denumită 
„Cupa sodistului". Startul s-a dat la 
9 august (prima etapă s-a disputat 
între 9—22 august, iar cea de a doua*  
se va încheia la începutul lunii no
iembrie. în prima fază sportivii au 
participat la întreceri de atletism, șah*  
tenis de masă, tir și popice — în ca
drul secțiilor de producție, rar în cea 
de a doua eehipele 
trec la fotbal, volei, 
popice.

calificate se w>- 
handbal în 7 șl

★ • i

Asociația sportivă
n-a împlinit 4 ani de existență. Dar 
în acest scurt răstimp, multe lucruri 
au înfăptuit inimoșii sportivi din. 
uzină. Și, ținînd seama de faptul 
„treburile” sportive merg 
toate motivele să sperăm 
asociației Chimia Govora 
pe viitor succese și mai

Chimia Govora

că 
bine, avem 
că membrii 
vor obțin» 

frumoase.

R. cAlArâșanu
«

pe Valea Lotrioarei

timp de "

Cu două săptămîni înainte un afiș 
mare și frumos domina panoul de la 1 
ieșirea din uzina de Arcuri elastice 
din Sibiu: EXCURSIE LA LOTRI- 
OARA... Era prima excursie organi
zată în acest sezon de comitetul , 
U.T.M. și asociația sportivă a uzinet 
la care aveau să participe peste 125 
de muncitori,

...La ora 5 
cu mașinile

Am lăsat în 
spre Cisnădie 
Ioanelor de mașini și motociclete, cu ! 
oameni ai muncii de la diferite uzina j 
din orașul Sibiu, care mergeau în 
excursii la Făgăraș, Brașov sau pe1 
Valea Oltului.

Apoi am trecut prin comunele Tăl- 
maciu, Boița și pe lîngă ruinele ve- ■ 
chiului Turn, astăzi „Tumul Roșu", l ‘ 
După încă o oră de mers, iată-ne a- ‘ 
junși la Valea Fratelui.

Apa Lotrioarei ne îndemna de pe 
acum la un duș, dar răcoarea dimi- ' . 
neții ne-a dat de înțeles că este 
prea devreme. Cu toții am pornit i>e : 
firul văii, și măi cu gluma, mal cil'1 
cîntecele, iată-ne ajunși la funfcu- 
larul parchetului forestier. într-o 
poiană frumoasă s-a întins masa, ra- ( 
dioul portativ a început să cînte. 
și după o vreme, fiecare Și-a ales 
sportul preferat. Unii au jucat șah*  
însă cei mai mulți și-au disputat în-, , 
tîietatea la volei, fotbal și trintâ*'  
în a cărei finală s-au întrecut t’taă-' 
.rul Liphard și maistrul NicuLaie ■ 
Dancu. învingător a ieșit utemistul 
Liphard. Ce să-i faci, tinerețea și-a. 
spus cuvîntul! .

S-au maj organizat, de asemenea* ’ 
Și întreceri interesante de ...moto- 
cros. Dintre cdticurenți cel rhai â- 
plaudat a fost arcurarul-Seri dom, ■ 
care a făcut o spectaculoasă cursă.---- ,

— A fost o zi de neuitat - re
marca cineva. .■■-■■■.- ••

— Mergem și duminica viitoare .l 
adăugă altul. , ■:

De data aceasta Pe Valea Sadului.2 '

IL1E IONESCU-coresps

tineri și vîrstnici. 
dimineața am plecat 

spre Selimbăr. 
dreapta drumul ce duce 
și ne-am alăturat co-



RODUL
AL 7-LEA DIN LUME

Bizim reapare pe lista celor mai 
Buni aruncători de suliță din lume. 
Recentul său record de la Oslo îl si
tuează pe locul 6 în Europa și pe locul 
7 în lume, fiind o promisiune pentru 
viitoarele concursuri și mai cu seamă 
pentru anul olimpic 1964.

Multă vreme, un accident la cot și 
de aci inconstanța în rezultate, l-a ți
nut departe de marile victorii, de ma
rile performanțe. Ne amintim de pildă 
supărătorul „clacaj" de la campiona
tele europene din 1962 cînd Alexandru 
Bizim nu a putut realiza standardul 
de calificare în concurs. Numai cîteva 
zile mai tirziu același atlet, în aceeași 
formă, realiza Ia „internaționalele" de 
la București, un surprinzător record 
de 80,60 m, fiind al 10-lea performer 
al lumii din acel an. Se crease la un 
moment dat impresia că Bizim este 
j,inapt" de mari performanțe peste ho
tare, că are un adevărat „complex" 
față de alte stadioane decît cele de 
acasă, binecunoscute.

SSlițașul nostru n-a fost de acord, 
se pare, cu această apreciere prea pu
țin măgulitoare pentru un atlet de va
loarea sa și a ținut să demonstreze 
contrariul. Ocazia i s-a ivit la recentul 
meci Norvegia—R.P. Romînă de la Os
lo. Rezultatul obținut pe stadionul Bis- 
let este și mal valoros dacă ținem sea
ma că Bizim a avut printre învinși 
pe Terje Pedersen, creditat anul acesta 
puțin înaintea meciului, cu un excep
țional rezultat de 83,90 m — a doua 
performanță mondială a sezonului. Și 
tot atît de remarcabil ni se pare amă
nuntul că sulița lansată de Bizim a 
eterizat de trei ori peste 77 de metri, 
dar nu s-a înfipt. Așadar, un punct 
principal spre care trebuie îndreptată 
atenția la viitoarele antrenamente.

Actualul record, care întrece norma 
olimpică cu peste 3 m, trebuie să fie

BILANȚ MONDIAL 1963
86,63 Pauli Nevala (Finlanda)
83,90 Terje Pedersen (I-orvegia)
83,65 Ianis Lusis (U.R.S.S.)
82,27 Janusz Sidlo (Polonia
82,19 Heiman Salomon (R.F.G.)
81,46 Larry Stuart (S.U.A.)
81,21 Alexandru Bizim (Romînia)
80,97 Willy Rasmussen (Norvegia) 

ț 80,81 Frank Covelli (S.U.A.)
80,68 Janusz Glogowski (Polonia) 

' 80,29 Gergely Kulcsar (Ungaria)

pentru Bizim un punct de plecare. 
Considerăm că forța sa, calitățile lui 
fizice remarcabile, tehnica modernă pe 
care și-o apropie tot mai mult, îi vor 
permite aruncări constante peste 83 
de metri. Plafonul performanțelor 
mondiale ne îndeamnă să bănuim că 
la Tokio, pe stadionul Național, nu se 
va putea ocupa un loc în finală, cu 
un rezultat mai mic de 80 de metri. 
Deci, o dată cu felicitările cuvenite 
Un îndemn : din nou la muncă !

30 DE MINUTE ÎN PRIMA 
CURSĂ PE 10000 METRI!

Performanța pare de necrezut Ia 
prima vedere ! $i totuși pe foaia de 
concurs, in dreptul numelui lui Nico- 
lae Mustață, scrie clar 30:02,0. Senza
țional este faptul că la Oslo, Nicolae 
Mustață a alergat prima cursă de 
10 000 metri din viața sa. 25 de ture 
de pistă reprezintă o grea încercare 
chiar și pentru un fondîst cu expe
riență, darmite pentru un începător. 
Și totuși alcătuindu-i-se un grafic 
de cursă bine studiat, condus cu 
grijă de pe margine, Mustață a tre
cut cu succes un examen de deose
bită însemnătate.

Fără îndoială că în fața tînărului 
atlet dinamovist se deschide un viitor 
plin de speranțe. Foarte puțini din
tre marii atleți ai lumii se pot

SPORTUL POPULAR
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STRĂDANIILOR
mândri cu un asemenea start în ac
tivitatea competițională de perfor
manță. Anul trecut Nicolae Mustață 
era complet necunoscut cercurilor 
atletice din țara noastră. Antrenorul 
Mihai Tintorescu i-a remarcat cali
tățile cu prilejul unei competiții de 
mase. Antrenamentele metodice, fă
cute în această iarnă, au găsit un 
teren prielnic la Nicolae Mustață.

CEI MAI BUNI ALERGĂTORI ROMÎNI

29:24,4 C-tin Grecescu 1962
29:48,8 Ovidiu Lupu 1963
30:02,0 Nicolae Mustață 1963
30:04,2 Vasile Weiss 1959
30:34,8 Nicolae Bunea 1957
30:40,6 Ion Veliciu 1962

i 30:45,4 Toma Voicu 1961
30:46,6 Nicolae Nicolae 1958
30:55,4 Ion Pricop 1959
30:59,0 Cristea Dinu 1956

El a intrat în echipa reprezentativă, 
după primul concurs oficial al anu
lui (campionatele de cros de la Cra
iova), a participat la crosul balcanic 
de la Istanbul, iar apoi, pe pistă, a 
alergat prima sa cursă de 5000 m în 
mai puțin de... 15 minute !

Și iată că acum ni se dezvăluie 
cea de a doua vocație a lui Nicolae 
Mustață — 10 000 m, probă în care 
poate smulge, timpului de la Oslo, 
încă multe secunde dacă nu chiar un 
minut întreg. Considerăm că primul 
obiectiv în planul de perspectivă a 
acestui alergător trebuie să fie apro
pierea de recordul pe 10 000 m (29: 
24,4), după aceea, poate va intra în 
discuție și norma olimpică pe 1964. 
Sint desigur obiective extrem de di
ficile, dar avem mare încredere in 
posibilitățile lui Nicblae Mustață.

CEL MAI RAPID CAIACIST

„Caiacistul-rachetă" sau „vrăjito
rul apelor"... Iată cum i s-a spus la 
Jajce lui Vernescu, după excepțio
nalele sale performanțe la campio
natele mondiale de caiac-canoe de la 
Jajce, unde tinărul nostru reprezen
tant a adăugat bogatului său palma
res două medalii de aur și două de 
argint in întrecere cu elita caiacului 
din 25 de țări ale lumii.

Calitățile sale de vitezist au im
presionat pe specialiști și numai amă
nuntul că la ștafeta 4x500 m, unde 
a concurat în ultimul schimb al echi
pei romîne, a reușit să recupereze 
un handicap de aproape 4 secunde, 
este grăitor...

Vernescu are 24 de ani. Cu toate că 
este atît de tinăr, el are „în spate* * 
nu mai puțin de zece ani de acti
vitate de caiacist. Încă înainte de a 
avea 14 ani, el a început activita
tea sportivă, făcînd atletism. Proba 
lui preferată : 100 metri. Calitățile

și rezistență. Dorința maestrului eme
rit al sportului Aurel Vernescu este 
ca la Tokio să urce pe podium.

Și țintește nu numai podiumul ci... 
cea mai înaltă treaptă a sa!

Ii dorim din toată inima succes !

R. U.

• Intr-o scrisoare adre- 
ată comitetului de or
ganizare a .Săptămînii 
sportive la Tokio' (n.n. 
întrecerile preolimpice 
care vor avea loc în 
toamna acestui an la

lui de vitezist l-au îndreptat spre 
această probă de sprint și fără în
doială că dacă azi, la caiac, se dis
tinge prin viteză, antrenamentele de 
atletism au și ele o însemnată parte 
de contribuție. In 1953, Vernescu a 
început să îndrăgească sporturile 
nautice și a făcut „primii pași" în 
practicarea caiacului in secția de la 
„Tinărul dinamovist". Chiar din pri
mul an de activitate, a înregistrat 
un timp de sub 2 minute și 10 se
cunde, performanță care — la vre
mea respectivă — avea o certă va
loare pe plan național. In anul ur
mător, la 15 ani, Aurel Vernescu câș
tigă prima sa medalie sportivă, acea 
care avea să inaugureze un șir im
presionant de succese și trofee: de
vine campion național la caiac sim
plu 500 metri juniori. Anul 1955 este 
anul consacrării sale in caiacul ro
mânesc : devine campion al țării atît 
la juniori cit și la seniori. Iar în 1956, 
la 17 ani, participînd la meciul bila
teral R.P. Română — R.D. Germană 

de pe lacul Snagov, se clasează pe 
locul II la 500 m iar în cadrul ace
luiași meci, in proba de ștafetă ob
ține prima sa victorie internațională.

In 1963, Vernescu a avut ca obiec
tiv de pregătire proba de 500 m și 
de aceea a lucrat numai pentru vi
teză. Dorea să-și confirme victoria 
obținută în această probă acum doi 
ani, la „europenele*  de la Poznan. 
Deși nu s-a pregătit și pentru 1000 m, 
el a concurat excelent la Jajce, cla- 
sîndu-se pe locul 2, la numai 2 su
timi de secundă de învingător și 
realizînd cu acest prilej și norma 
olimpică pe această distanță. Cum în 
programul J. O. de la Tokio figurează 
doar proba de 1000 m, Vernescu va 
lucra de acum înainte și pentru forță

1956 : prima victorie internațională, 
în meciul R.P.R. — R.D.G.

1957 : medalie de argint la Festivalul 
de la Moscova, unde a fost întrecut 
numai de triplul campion european 
Naumov.

1958 : învingător în «Regata Snagov'
1960 : component al ștafetei R.P.R’., 

calificată în finala olimpică de la 
Roma.

1961 : campion european la caiac 
simplu 500 m la Poznan.

1962 : victorii internaționale în Rega
tele de la Stockholm și Piaga.

1963 : învingător în Regata Snagov, 
dublu campion mondial la Jajce, unde 
realizează și norma olimpică pe 1000 m.

Antrenat de antrenorul emerit Radu 
Huțan.

• Toate ziarele care au apărut în Japonia a doua zi după întîlnirea de notație 
cu S.U.A., au scos în evidență severa înfrîngere suferită, la Tokio, de înotătorii 
japonezi din partea celor americani. Ziarele subliniază faptul că acest eșec are 
loc cu numai un an înaintea Jocurilor Olimpice și tocmai la o disciplină sportivă 
la care japonezii se consideră foarte puternici. Amintind că niciodată in ultimii 30 
de ani, de cînd participă la întreceri internaționale, înotătorii japonezi n-au su
ferit o asemenea înfrîngere, presa scrie că ,.ultimele speranțe ale notației Japo
neze pentru J. O. s-au stins*.  In sfîrșit, ziarul Mainichi, scoțînd în evidență vîrsta 
medie a echipei americane (18 ani și șase luni) și a celei japoneze (21 de ani), 
cere guvernului nipon să anuleze măsura care interzice elevilor din școlile primare 
să participe la concursuri de înot.

Tokio), Comitetul olim
pic național italian a 
protestat împotriva nein- 
vitării atlețiloi italieni la 
această manifestare 
sportivă. După ce a 
amintit că Italia are at-

Complexul sportiv Komaaewa din Tokio se află în plină 
construcție. El va cuprinde sala unde vor avea loc între
cerile de lupte, stadionul de fotbal unde se vor desfășura

și antrenamentele aileților. Iată o vedere panoramică a 
acestei importante baze olimpice.

5 minute cu Enrique Figueroia
Enrique Figueroia este un nume 

cunoscut în arena internațională a 
sprinterilor. Autor a nenumărate re
zultate de 10,2—10,3, studentul Facul
tății de Energie electrică din Havana 
este cîștigătorul probei de 100 m la 
Jocurile panamericane din acest an. 
Figueroia este, fără îndoială, cel mai 
valoros atlet al Cubei. Pe acest sim
patic atlet de culoare, l-am întîlnit 
recent la Praga, după ce cîștigase 
suta de metri din cadrul „Memo
rialului Rosicki". Am profitat de 
această împrejurare cerîndu-i un 
scurt interviu.

CARE SÎNT FAVORIȚII DV. 
PENTRU TOKIO ?

— Vă referiți desigur la 100 m, 
pentru că această probă mă intere
sează în mod deosebit. In ceea ce mă 
privește, doresc să intru în finală 
și să reeditez, cel puțin, locul IV 
ocupat la Roma. Sper să reușesc 
acest lucru... dacă voi alerga 10,2— 
10,3. Deocamdată, în discuția pentru 
primul loc pot intra Robert Hayes, 
Gamper, Piquemal. Dar intr-un an. 
se mai pot schimba multe. De alt
fel, la 100 m nici cînd nu poți da un 
pronostic... exact. Totul e în funcție 
de forma pe care o are un atlet în 
acel moment.

CUM VĂ ANTRENAȚI PENTRU A 
VĂ MENȚINE FORMA ?

— Anul acesta m-am antrenat mai 
ușor și aceasta din cauza numeroa
selor concursuri la care am partici
pat. Ciclul meu de antrenamente, pe 
o săptămină, a cuprins doar 4 zile : 
luni: alergări cu 3/4 de forță, cite una 
pe 250 m, 150 m, ISO m și 120 m; 
marți: exerciții de start; miercuri : 
o singură alergare pe 120 m ; joi : 
de 2x100 m, 2x150 m și 2x120 m toate 
cu s/4 forță. Vineri și simbătă sint 
zile de odihnă și control medical. Ca 
sport complimentar practic baschetul 
și alte jocuri sportive. Acum obiec
tivul meu cel mai important este 
cîștigarea probei de 100 m la Univer
siada de la Porto Alegre.

Dc pretutindeni... de pretutindeni...

leți de valoare ca Mo
rale, Ottolina, Beiruti și 
Lievore, C.O.N.I. speră 
ca această scăpare din 
vedere, care a provocat 
o mare decepție în 
cercurile sportive din 
Italia, va fi reparată.

DORIȚI SA TRANSMITEȚI CEVA 
SPORTIVILOR ROMÎNI ?

— Multe urări și succese în viitori 
Le cunosc bine pe Io landa și 
Pe Maria Diaconescu, de la recenta 
lor vizită în Cuba. Atletele noastre 
au avut mult de învățat de la re
numitele sportive romince. Am fi 
bucuroși să ne viziteze tara și semi- 
fondiști romîni. La semifond stăm 
deocamdată slab. In ce mă privește, 
aș vrea să alerg la București să fac 
cunoștință cu spectatorii dv. despre 
care am auzit numai lucruri frumoase. 
De altfel, am și fost la București - 
prin trecere — Și orașul in plină în
noire mi-a lăsat o excelentă impresie.

Interviu luat de
ION DRAGU

• In urma convorbirilor care au avut 
loc acum cîteva zile la Lausanne, sub 
conducerea Iul A. Brundage, președinte
le C.I.O., a fost realizat un acord între 
cele două comitete olimpice germane 
în vederea alcătuirii unei echipe unice. 
Fiecare federație Ișl va alege orașul 
cu aprobarea ambelor comitete olimpi
ce în care vor avea loc probele de se
lecție. Tot la Lausanne s-a discutat, cu 
participarea delegațiilor comitetelor o- 
lîmpice ale B.P.D. Coreene și Coreei de 
sud, organizarea unei echipe olimpice 
unite a Coreei. Pînâ în prezent nu s-a 
decis nimic. .



PREGĂT
Handbalul în 7 a căpătat o largă 

răspîndire, mai ales în rîndurile tine
retului, și a început să fie tot mai 
mult gustat de spectatori.

Această popularitate face ca fie
care ediție a campionatului să fie aș
teptată cu mult interes, așa cum se 
întimplă în prezent, cu ediția 1963— 
64. Și — după cum am mai subliniat 
— acest interes este sporit de faptul 
că anul viitor se va disputa campio
natul mondial, unde handbalul romî- 
nesc are de apărat titlul cucerit la 
Dortmund.

SPERANȚELE ANTRENORULUI 
FEDERAL

Ce se așteaptă de la acest campio
nat republican ?

Iată întrebarea pe care i-am adre- 
sat-o antrenorului federal N. Nedef, 
unul din antrenorii lotului reprezenta
tiv.

— Va fi un campionat disputat. Cred 
că vor fi mai multe echipe care vor 
lupta pentru locuri fruntașe decit 
pentru evitarea retrogradării, ne-a 
spus N. Nedef. Și un astfel de cam
pionat ne poate oferi jocuri echilibra
te care să permită o mai bună urmă
rire și verificare a elementelor din 
loturile reprezentative. Aștept o com
portare bună din partea jucătorilor 
fruntași și afirmarea unor elemente ti
nere care au dovedit că au perspective. 
In legătură cu aceasta trebuie să sub
liniez Insă, faptul că este necesară o 
muncă de instruire mai atentă in clu-

= iȘternrji m i: i <i i.. =
înaintea primei etape

IRI Șl SPERANȚE...
buri și asociații sportive, pentru că 
numai printr-o pregătire temeinică 
poate crește valoarea campionatului, 
iar sarcinile de selecționare și pregăti
re a loturilor pot fi ușurate.

Nu trebuie uitat nici un moment de 
acum înainte că în fața inoastră stă 
un obiectiv de frunte: campionatul 
mondial din 1964.

PREGĂTIRI, PREGĂTIRI...

Sâptâmîna aceasta se încheie pregă
tirile echipelor pentru prima etapa. Nu
meroase au fost cele care au folosit ulti
ma perioadă pentru a disputa jocuri ami
cale, iar altele au făcut un bun antrena
ment, mai ales fizic, susținînd partide în 
campionatul republican de handbal în 11 
(toate echipele participante la turneele fi
nale, dintre care Steaua a luat parte și 
la ,,Cupa Neuer Weg", pe care a și cîști- 
gat-o).

® Șase echipe feminine (Faianța Sighi 
șoara. Banalul Timișoara, Tractorul Brașov, 
CSM Sibiu, Rulmentul Bîrlad și SSE Plo
iești) au participat la a V-a ediție a «Cu
pei Eliberării", organizată la Brașov. La 

DUPĂ FINALA FEMININĂ...
Inițiativa Federației romîne de 

handbal de a organiza turneul final 
feminin al campionatului republican 
de handbal în 11 la Suceava se cu
vine subliniată în mod deosebit. Evo
luția în localitate a unor sportive 
fruntașe — maestre emerite și maestre 
ale sportului — a stîrnit un mare 
interes printre oamenii muncii din 
această regiune, care au avut satis- 

i tacția să asiste la întreceri dispu-

aceeași competiție au fost prezente și for
mațiile masculine Rafinăria Teleajen, Di
namo Brașov, Voința Sighișoara, Dinamo 
Bacău și Tractorul Brașov. Jocurile au fost 
extrem de utile pentru completarea pregă
tirii sau verificarea stadiului de antrena
ment. Dintre rezultate notăm : Faianța—Trac
torul 8—4, Faianța—Banatul 9—8, Rulmen
tul—SSE 17—1, Tractorul—CSM 5—4 la fete. 
Recolta Hălchiu (echipă regională) — Ra
finăria 14—14, Dinamo Brașov—Dinamo Ba
cău 14—14, Rafinăria—Dinamo Brașov 17—8 
Dinamo Bacău—Tractorul 18—14 la băieți. 
Competiția a fost cîștigată de Faianța și 
Raf. Teleajen (C, Gruia, coresp. reg.)
• Trei din echipele feminine de mai sus

(Banatul, Tractorul și CSM Sibiu) au luat 
parte și la ,,Cupa Voința", desfășurată la 
Odorhei. Cupa a fost cîștigată de Voința 
Odorhei (16—5 cu CSM, 8—3 cu Tractorul 
și 10—13 cu Banatul). Celelalte rezultate : 
Banatul—Tractorul 8—5, CSM—Tractorul
11—10, CSM—Banatul 7—4. (B. și I. Bartha, 
coresp.).
• Știința Tg. Mureș a susținut o serie de 

partide amicale cu Dinamo Bacău, Voința 
Sighișoara, Textila Si. Gheorghe, Voința 
Tg. Mureș etc., folosind un lot mult îm
prospătat prin promovarea unei serii de 
tineri. In prezent, media de vîrstă a echi
pei este de 19 ani. Cel mai tînăr jucător; 
M. Farcaș (16 ani).

siunea apărărilor. în această privință, 
Știința și Rapid au jucat mai orga
nizat, mai variat. Un aspect negativ 
l-a oferit Constructorul Timișoara, 
care s-a prezentat în acest turneu 
doar cu 9 jucătoare, ceea ce a redus 
potențialul de joc al echipei.

Colectivul de arbitri (C. Căpățînă- 
Buzău, Gh. Nenciu, Gh. Popescu și

0 problemă „cheie“ în activitatea baschetului: 
depistarea și pregătirea jucătorilor pivoți!

a urmare a aplicării indicațiilor 
rinse în documentele Conferinței 
țară a UCFS, în baschet au fost 
inute în ultima vreme unele re
date pozitive. Astfel, a crescut sim- 
r numărul celor ce practică cu 
olarltate acest joc sportiv, au fost 
«unătățite formulele de desfășu- 
î a competițiilor interne (campio- 
ele de juniori, campionatele de ca- 
:are ș.a.), iar echipa reprezentati- 
femmină a realizat cea mai bună 
formanță a baschetului romînesc, 
fieîndu-se în turneul final al 
ipionatului european — 1962.
u toate acestea, performanțele ob- 
ite de echipele reprezentative și 
• de club nu sînt încă la nivelul 
dițiilor de pregătire ce au fost 
ite. A devenit deci evidentă nece- 
tea unei cotituri radicale în acti- 
tea-federației, a colegiului de an- 
lori, a antrenorilor.
oncluzia principală care se des- 
ide din analiza ultimelor insuccese 
echipelor de seniori și de seni- 

î este că, în vreme ce jucătorii 
cîmp au un nivel corespunzător 
nțelor pe plan internațional, pi- 
i sînt departe de a satisface în 
crile inter-țări sau inter-cluburi. 
st fapt a reieșit, de pildă, în 
iul turneului masculin de la Cluj, 
e ,-— după ce realizase o victorie 
fa(a selecționatei R. F. Bulga- 

eohipa noastră reprezenta- 
a suferit două înfrîngeri conse- 

ve din partea echipelor R. P. Po- 
i și R. S. Cehoslovace, tocmai din 
că că doar Iloria Demian (în 
>inuă creștere valorică) a cores- 
s. Al doilea pivot, Aurel Popoviei, 
>st și continuă să fie nepregătit, 
altfel, acest sportiv are rezultate 
itisfăeătoare și la învățătură, fapt 
a determinat federația să-l scoa- 

lin lot și să-1 suspende din for- 
ia Științei Timișoara.
5 lîngă pivoți, antrenorii echipelor 
dre fruntașe au neglijat însă și 
'ătirea jucătorilor cu talie înaltă 
tu postul de jucător de colț. S-au 
t unele încercări cu Giurgiu, 
, la Dinamo București, Gh. Va- 
l și Cîmpeana la Steaua, Stănes- 
a Rapid, dar valoarea lor tehnică 
tisfăcătoare ne duce la condu
că și metodica antrenamentelor 
tor jucători n-a fost corespunză- 

im se prezintă situația în lotul fe- 
n ? .
ipă multe eforturi în pregătire, 
pa a reușit în ultimul timp per- 
lanțe tot mai bune. De la locul 
supat la campionatul european din 

a ajuns la locul VI și apoi la 
I IV, situîndu-se în fruntea gui
de echipe cu valoare apropiată, 
care mai fac parte R.P. Polonă, 
L Iugoslavia si R.P. Ungară. A- 
;ă performanță a fost obținută 

fără aportul deosebit al pivoților. De 
altfel, însăși tactica echipei a fost 
astfel stabilită îneît să suplinească 
tocmai această lipsă.

Putem spera, oare, că în actuala 
componență a echipei, ne vom afir
ma în grupa fruntașelor baschetului 
european și mondial, alături de re
prezentativele Uniunii Sovietice și 
R. S. Cehoslovace ?

Răspunsul n.i-1 dă comportarea repre
zentativei noastre la recentul turneu 
din Sicilia, unde am luptat din greu 
tocmai cu echipele din grupa noastră 
valorică și am pierdut surprinzător 
în fața echipei Italiei. Cauza ? Ace
eași ca și la lotul de seniori: slabul 
aport adus de pivoți. Elena Ivano- 
vici este inegală în comportare, Irina 
V asii eseu se accidentează cu ușurin
ță în turneele grele, iar Dorina Ma
rian, Hanelore Spiridon și Ana Ha- 
ralambie sînt prea mici pentru jocul 
sub panou atît în atac, cît și în apă
rare și din această cauză majoritatea 
mingilor sînt recuperate de adversare.

Colțul specialistului

tinerilor cu talie înaltă și cu calități 
atletice, pe care cluburile să-i Înca
dreze în primele lor echipe. Pe de 
altă parte, F. R. Baschet trasează ca 
sarcină specială pregătirea pivoților, 
următorilor antrenori: Constantin He- i 
void (Steaua), Dan Niculescu (Dina
mo), Alexandru Popescu și Sigismund 
Ferenț (Rapid), Elcmer Sarosi și 
Vasile Geleriu (Știința Cluj). Stimu
larea acestor antrenori și aprecierea 
muncii lor va depinde de îndeplinirea 
cantitativă și calitativă a cifrelor cu 
privire la pregătirea pivoților pentru 
echipele reprezentative. Această sar
cină revine, de altfel, tuturor antre
norilor de baschet. F. R. Baschet îi 
va stimula pe toți antrenorii care se 
vor ocupa și vor obține rezultate po
zitive în rezolvarea unei probleme atît 
de importante a baschetului nostru.

Antrenorii loturilor reprezentative 
vor consacra o bună parte din munca i 
lor perfecționării jocului pivoților și 
vor urmări, împreună cu colegiul 
central de antrenori și eu antrenorul 
federal, acțiunea de selecționare și 
de pregătire a jucătorilor cu talie 
înaltă.

Colegiul central de antrenori va a- 
naliza de urgență felul în care s-a 
asigurat pregătirea jucătorilor înalți 
la echipele de club și la echipele re
prezentative și va elabora un material 
metodic orientativ care să fie pus 
imediat la îndemîna antrenorilor.

Toți activiștii sportivi, profesorii de 
educație fizică din școli și membrii 
comisiilor regionale, raionale și orășe
nești, au datoria să sprijine din toate 
puterile această acțiune de depistare 
a tinerilor și tinerelor cu talie înaltă 
și de îndrumare a lor spre o activi
tate atletică și baschetbalistică orga
nizată.

OCTAV DIMITRIU 
secretar general al F. R. Baschet

Echipele de tineret au jucat in R. P. Polonă
Recent, echipele masculine și femi

nine de volei-tineret ale R.P. Romîne au 
întreprins un turneu în R.P. Polonă, 
disputînd cite trei jocuri în compania 
selecționatelor corespunzătoare ale aces
tei țări.

Primele partide au avut loc Ia Tarnow, 
unde echipa noastră masculină a pierdut 
cu 3—0, iar cea feminină cu 3—-2. 
Turneul a continuat cu meciurile de ia 
Boluiia, unde din nou jucătorii noștri au 
fost învinși, cu același scor de 3—0; 
în schimb echipa feminină a ciștigat eu

Echipa Științei București, campioana R.P.R. pe 1962—63

tate, în general, cu multe faze spec
taculoase.

Analizind în ansamblu turneul final, 
sub aspectul calității, trebuie spus că 
partidele Rapid—Progresul și Știința 
—Progresul au fost mai spectacu
loase, au oferit mai mult „handbal", 
decît chiar finala. Aceasta s-a dispu
tat într-o notă de mare tensiune; 
decidea — doar — echipa campioană. 
De aceea nu a reușit să ofere spec
tacolul așteptat. Alte jocuri (Știința 
— Constructorul și Rapid — Mure
șul) au subliniat decalajul valoric 
existent între echipe. Știința și Ra
pid au ciștigat la scor fără să se în
trebuințeze.

Unele echipe (Mureșul, Progresul, 
Constructorul) au manifestat incon
stanță de la un meci la altul, iar 
din punct de vedere tactic cele mai 
multe echipe și-au concentrat acțiu
nile de atac pe centru, ușurînd mi-

3—2. Ultimele meciuri an avut loc la 
27 august la Cracovia (2—3 la băieți 
și 1—3 la fete).

Cu toate eă formațiile noastre erau 
alcătuite din jucători și jucătoare cu 
mai putină experiență internațională și 
de joc, ne așteptam la o comportare 
mai frumoasă, pe măsura condițiilor de 
pregătire create. O comportare mai bună 
au avut în acest turneu doar Cornelia 
Lăzeanu și Helga Schreiber din echipa 
feminină, Porojnicu, Seheitzner, Smere- 
cinschi și Ardelea din echipa masculină.

Foto : I’. Brătănescu — Suceava
Gh. Vișan — toți din București și L 
Marconi-Timișoara) a contribuit 18 
reușita turneului. Unele scăpări a 
avut I. Marconi în partida Rapid — 
Mureșul,

C. ALEXA-coresp. reg.

ȘTIRI, REZULTATE...
PRIMELE CUPLAJE LA BUCU

REȘTI

In prima etapă a campionatului ca
tegoriei A la handbal în 7, patru par
tide se vor disputa la București, far- 
mînd două cuplaje care stîrnesc un 
deosebit interes. Programul lor a fost 
astfel alcătuit :

Terenul (eantral) Progresul, ora 18: 
Confecția București—Rulmentul Bra
șov ; ora 11.85 : Progresul București— 
Faianța Sighișoara (in cadrai campio
natului feminin).

Terenul Giulești, ora 18: Steaua 
București—Tractorul Brașov ; ora 17.15: 
Rapid București—Rafinăria Teleajen 
(campionatul masculin).

Ambele cuplaje ee vor desfășura du
minică 8 septembrie.

„CUPA UCECOM" LA HANDBAL 
IN 7

Faza de zonă a campionatului coope- 
rației meșteșugărești la handbal în 7, 
desfășurată la Sebeș, s-a încheiat cu 
victoria echipelor Voința Agnita la 
băieți și Voința Sighișoara la fete, 
care s-au calificat pentru finală. In 
partidele decisive, Voința Agnita a 
dispus de Unirea Sebeș cu 16—14 (8—5) 
iar Voința Sighișoara de Voința Cra
iova cu 6—5 (2—3). (N. Apolzan-coresp.)
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Pe de altă parte, jucătoarele de 
cîmp nu mai au curaj să arunce la 
coș de la semidistanță, deoarece nu 
au siguranța că, în caz de nereușită, 
mingea va reintra în posesia echipei. 
La echipele fruntașe pe plan interna
țional, dacă nu „merge“ jocul în 
„cîmp", punctele sînt realizate de 
pivoți și invers. La echipa noastră 
sînt perioade de 5—10 minute în care 
nu se marchează nici un punct sau 
sînt înscrise maximum 1—2 puncte 
din aruncări libere. Fotografia de mai 
sus demonstrează categoric eficacita
tea unei jucătoare cu talie înaltă și 
slabele resurse ale unei apărări 
scunde. Pînă și echipa Italiei a avut 
o jucătoare de 1,86 m, care a recupe
rat majoritatea mingilor la panou și 
care are perspectiva de a deveni un 
bun pivot.

Reoent, loturile de juniori și-au 
confruntat valoarea în compania re
prezentativelor U.R.S.S., R.P. Bulga
ria și R.P. Polonă, obținînd locurile 
II în turneele de la București (băieți) 
și de la Ploiești (fete). Dar și aici 
s-a observat aceeași serioasă defi
ciență semnalată în rîndurile de mai 
BllS.

Ce trebuie făcut ?
Pornind de la constatarea că în mo

mentul de față punctul vulnerabil al 
echipelor noastre îl prezintă jocul pi
voților și că pregătirea lor a fost ne
glijată, federația își propune să con
tinue cu mai multă energie — îm
preună cu secțiile fruntașe de 
baschet — acțiunea de depistare a



Turneul zonal feminin de șah

Margareta Tcodorcscii in fruntea clasamentului
LODZ, 2 (prin telefon). — In runda 

a 7-a a turneului, Margareta Teodorescu, 
cu albele, a înlîlnit-o pe cunoscuta ju
cătoare poloneză Miroslava Litmanowicz. 
După ce în deschidere reprezentanta tării 
noastre a reușit să obțină un mic avan
taj, în jocul de mijloc, partenera sa s-a 
apărat cu precizie, astfel tacit ta în
chiderea timpului de control a rezultat 
o poziție ta eare șansele păreau egale. 
La reluarea partidei. Margareta Tcodo- 
rescu a găsit însă o ingenioasă cate de

Florin CheorgliiH a eîșhgat

(Urmare din pag. 1)

ctștig, la capătul căreia a și obținut 
victoria. In același timp, Eva Karakaș, 
egala sa de după primele șase runde, 
părăsea învinsă sala de concurs, o dată 
cu încheierea partidei cu Koaarkowska.

0 evoluție dramatică a avut partida 
Nicolau—Eretova. După încercări ne
reușite de o parte și de alta de a obține 
avantaj în jocul de mijloc, la întreru
pere situația era egală. La reluare, 
Nicolau a refuzat remiza propusă de 
partenera sa, a forțat cîștigul și... a 
pierdut. In celelalte partide ale rundei 
a 7-a s-au consemnat rezultatele: Pere- 
voznic—Vuorenpăa */ 2—'/j (jucătoarea 
noastră a avut avantaj, însă a scăpat 
eiștigul), Veselă — Nowara 0—1, Kra-

atz — Haahr 0—1 (rezultat surpriză, 
în urma căruia jucătoarea daneză obți
ne primul său punct Ia acest concurs).

Iată configurația clasamentului la în
cheierea primei jumătăți a turneului: 
MARGARETA TEODORESCU Kve- 
ta Eretova 5, Eva Karakaș, Waltraud

4, 
Ho

Nowara 4l/a, Alexandra 
Henrietta Koaarkowska, 
luj, Evetta Kraatz 3*/^,  
revoznic 2l/2, Miroslava 
Liisa Vuoreapăa l1/». 
Inna Veselă 1 punct.

Față de jucătoarele situate ta clasa
ment înaintea sa, Alexandra Nicolau -are 
o partidă mai puțin jucată.

Nicolau
Kristhina 
Margareta Pe- 
Litmanowicz 2, 
Merete Haahr,

Sezonul internațional de fotbal in Europa
• Evenimentele dominante in toamnă : „Cupa Europei", preliminariile 
olimpice și meciul Anglia — echipa F.I.F.A. » întâlniri amicale de mare 

interes

Viitorul sezon internațional al fot
balului european se anunță mult mai 
interesant decit prima parte a anu
lui. Și ne referim numai la jocurile 
interțări. Dac nu trebuie să uităm 
și pe cele intercluburi, din cadrul 
unor competiții oficiale de mare ră
sunet („Cupa campionilor europeni", 
„Cupa 
auri-).

cupelor”, „Cupa orașelor-tîr-

CE A FOST...

mai întîi să ne aruncăm o 
privire retrospectivă asupra

campionat mondial. Departe de noi gîn- 
dul că Florin este dinainte cîștigător ta 
barajul cu Janata. Dar, pînă acum el 
rămîne singurul care termină neînvins 
această grea întrecere, cu un scor de 10 
VICTORII ȘI 4 REMIZE DIN 14 PAR
TIDE, adică cu un procentaj de PES1E 
85 LA SUTĂ.

★
Iată acum rez.ultatele tehnice ale 

ultimelor runde:
RUNDA A VIII-A: Gheorghiu—Lee 

*/2—*/ 2, Adamski—Janata 0—1, Zaharov 
— Kurajica l/2—'/2, Bojkovici— Veste- 
rinen 0—1, Tan — Zweig l/2—'/j- RON 
Da A IX-A: Zweig — Gheorghiu 0—1, 
Janata — Bojkovici 1—0, Lee—Zaha
rov 1—0, Kurajica — Adamski 1—0. 
Vesterinen — Tan 1—0.

CLASAMENTUL FINAL (la punctai 
egal ordinea este dată după sistemul 
coeficienților Sonneborn—Berger): 1—2 
GHEORGHIU, Janata 7‘/2 p. (din 9 po 
sibite), 3. Kurajica 4*/ 2 p., 4—8. Lee, 
Tan, Adamski, Zaharov, Zweig 4 p., 
9. Pesterinen 3 p., 10. Uojkotici 2l/2 p.

★
După cum se comunică de la Vranska 

Banja, MECIUL DE BARAJ FLORIN 
GHEORGHIU — JANATA VA AVEA 
LOC LA SF1RȘITUL LUNII NOIEM
BRIE SAU ÎNCEPUTUL LUNII DE 
CEMBRIE LA BELGRAD. Data defini
tivă a taltlntrti o va stabili Federația 
Internațională de Șah (F.I.D.E.). Con
form regulamentului, IN CAZ DE EGA
LITATE, FLORIN GHEORGHIU INTRĂ 
ÎN POSESIA TITLULUI deoarece » 
avut ta turneu! final un punctaj al 
coeficienților mai bun.

Florin Gheorghiu și secundantul său 
V. Urseanu pleacă de la Belgrad miercuri 
Mupă amiază urmtad Să sosească la 
București in dimineața zilei de joi.

Intre 11 — 17 septembrie Ia „Tineretului”

Un mare turneu internațional de polo
Ștrandul Tineretului din Capitală 

va găzdui intre 11—17 septembrie cel 
mai important turneu internațional 
de polo organizat vreodată în țara 
noastră, la care vor participa repre
zentativele R P. Ungare (de mai multe 
ori campioană olimpică și europeană), 
Uniunii Sovietice (medaliată olimpică

si europeană), Olandei, R.D. Germane, 
Suediei, R.P. Romîne — seniori și 
R.P. Romîne — tineret. Această com
petiție reprezintă un mare eveniment 
pentru iubitorii sportului din țara 
noastră, iar pentru echipele partici
pante un fericit prilej de verificare 
a forțelor cu un an înaintea Jocuri
lor Olimpice de la Tokio.

De pe pistele de atletism
• lată cîteva rezultate din ultima 
a campionatelor R. D. Germane, 

femei : Renate Garisch
zi
Greutate
17,32 m (a doua performanță mon
dială a anului).
Preussger 4,85
Alte rezultate :
Erbstosser 21,6;
52,0; 809 m Matushewski 1:49.0 ; 1 500 
m Kruse 3:46,2:
Doemer 8:41,4; i 
disc Milde 55,84 
7,64 m; înălțime

Femei: 200 m
Schmit 55,4; 800
lungime Balzer 6,15 m ;
53,99 m.

Manfred
R.D.G.)
200 m

Prăjină : 
m (record 

bărbați: 
400 m garduri Singer

t; 3 G00 m obstacole
5 000 m Janke 14:04,2; 

m ; lungime Kluge 
Duerkop 2,07 m.
Raepke 24,2; 400 m 
m Kaufman 2:08,5;

disc Lotz

MOSCOVA : Ponomareva 53,06 m la 
disc; Karașev 18,60 m, Lipșnis 18,40 m 
la greutate; Osipov 8:38,6, Narodicki 
839.6, Alekseenas 8:40,6, Komarov 
8:40,8, Siromolotov 8:42,0, Dmitriev 
8:42,0 la 3000 m obstacole; Bolșov, Șav-

lakadze, Valciuk 2.05 Ia înălțime; Bar- 
kovski 7,70 m, Vaupsas 7,59 m la lun
gime; I. Press 10,9, Bistrova și Koșeie- 
va 11,0 la 80 m garduri ; Kozar 6,26 m 
la lungime; Sastitko 53,60 m, Visoțka- 
ia 51,46 m la suliță; Krivoșeev 1:47,9, 
Telp 1:47,9, Savinkov 1:48,2 la 800 m; 
Bakarinov 66,29 m, Klim 64,93 m la 
ciocan; Paama 78,90 m, Kuznețov 77,34 
m la suliță; Fadeeva 54,7, Marocikina 
55,0, Suhanovskaia 55,1 la 400 m; Iva
nov 13:49,2, Samoilov 13:49,4, Efimov 
13:53,2, Dmitriev 13:57,6, Orentas 
13:58,8, Potobin 14:03,8 la 5000 m; 
Skobțeva 2:06,2, Babințeva 2:06,5, Gu- 
revici 2:06,9, Krivoscekova 2:08,1 la 800 
m; T. Scelkanova 4863 p (cea mai bună 
performanță mondială a anului), Kar- 
das 4652 p, Bistrova 4641 p, Tihomi
rova 4601 p, I. Press 4512 p la penta

Karaulov 3:46,7
la 1500 m; Ovseenko 7839 p, 
ko 7370 p, Lusis 7342 p la

Dar, 
scurtă 
activității internaționale de pe con
tinentul nostru din primele șapte 
luni. S-au disputat peste 150 de în
tîlniri interțări, dintre care 47 între 
reprezentative A, 21 între echipe B 
și de tineret, peste 50 intre juniori 
șl 12 în care s-au întîlnit formații 
olimpice. La aceste jocuri au parti
cipat 30 din cele 33 de țâri afiliate la 
U.E.F.A. Doar Islanda, Malta și Ci
pru n-au susținut nici un joc. Cele 
mai multe meciuri le-au jucat: An
glia 6, Scotia 5, Ungaria, Franța și 
Olanda cite 4 etc Mai multe reprezen
tative au 
lanțului 
Finlanda, 
Polonia,
Galilor. Recordul, ca să spunem așa 
- îl deține Italia. care a disputat 3 
jocuri și le-a cîștigat pe toate. In 
schimb, Elveția, Irlanda de Nord, 
Norvegia, R.F.G., Spania, Turcia etc. 
n-au obținut nici o victorie. De no
tat că echipa cehoslovacă, vicecam- 
pioană a lumii, n-a reușit — în prima 
parte a anului - nici un succes in 
cele 5 partide susținute, ca și R.D.G. 
în 3 întîlniri. Ca rezultate 
sebite notăm:
Maroc
1-2, Olanda—Franța 1-0, Portugalia- 
Brazilia 1—0, Belgia—Brazilia 5—1, 
Austria—R. S. Ceh. 3-1, Olanda—Bra
zilia 1—8, Suedia—Ungaria 2—1, Ita
lia—Brazilia 3—0, Cehoslovacia—An
glia 2—4, Spania—Scoția 2—6, Austria— 
Italia 0-1.

ficarea pentru sferturile de finală: 
a învins cu 4—0 pe Albania. Celelalte 
două întîlniri terminindu-se la egali
tate în prima ediție (lugoslavia-Suedia 
0—0 și Spania—Irlanda de Nord 1—1), 
asigură mai multe șanse în retur echi
pelor gazdă (Suedia și Irlanda de 
Nord).

„Grosul" etapei (13 jocuri) se va 
desfășura în toamnă: Luxemburg— 
Olanda la 1MX și 30.X; Bulgaria- 
Franța Ia 29.IX și 27. X; Austria— 
Irlanda la 25.IX și I3.X; Suedia— 
Iugoslavia la 18.IX; R.D.G.—Ungaria 
la 20.X și 3.XI; U.R.S.S—italia la 13.X 
și 10.XI; Irlanda de Nord—Spania la 
26.X Și Albania—Danemarca la 10.XI.

în general, jocurile sint echilibrate 
și de aceea 
nostic.

SITUAȚIA

tlon; Bielițki 3:45,3,
Storojen- 
decatlon.

e greu de dat un pro-

ÎN PRELIMINARIILE 
OLIMPICE

Numeroase întîlniri sint programate 
în toamnă în cadrul celuilalt eveni
ment dominant al sezonului: 
minariile turneului olimpic.

Jocurile mondiale universitare
cîștigată de echipa R.P. Ungare în 
4:52,5. Pe locul doi s-a clasat Franța 
cu 5:25,0. Rezultate in turneul de 
polo : U.R.S.S. — Japonia 7—2 ; Bra
zilia — Africa de sud 6—3.

S-au disputat incă două întîlniri în 
turneul masculin de volei : U.R.S.S.

• Meciul de atletism R. 
slovacă — R.S.F. Iugoslavia 
Ljubljana s-a încheiat cu 
oaspeților la scorul 124—87 
Iată cîteva rezultate: ciocan 
șec (R.S.C.) 65,25 m; disc 
(R.S.C.) 58,68 m; 3000 m 
Span (iugoslavia) 8:40,5.

S. Ceho- 
de la 

victoria 
puncte. 
Matou- 
Danek 

obstacole

încheiat prima parte a bi
fară nici o înfrîngere: 
Irlanda, Italia, Iugoslavia, 

România, Suedia Și Țara

mai deo-
Franța-Anglia 5—2, 

Elveția 1-0, Anglia-Scoția

...ȘI CE VA FI ÎN TOAMNĂ

Prin ce se caracterizează sezonul 
de toamnă ?

El va fi dominat de trei eveni
mente: „Cupa Europei” interțări (op
timile de finală), preliminariile tur
neului olimpic (cine va merge la To
kio?.-) și meciul jubiliar Anglia— 
echipa F.l.F.A. Acesta din 
programat la 23 octombrie 
dra cu prilejul sărbătoririi 
ani de la înființarea federației 
tanice de fotbal — este așteptat 
mult ca o curiozitate decit ca 
autentic eveniment fotbalistic;

urmă — 
la Lon- 

a 100 de 
bri- 
mal 

un

,CUPA EUROPEI" PE PRIMUL 
PLAN

Desigur că în primul rînd suscită 
interes optimile „Cupei Europei", 
care trebuie încheiate în toamnă. 
Dintre reprezentativele care au și sus
ținut primul meci, doar Danemarca 
și-a asigurat in bună măsură cali-

RIO DE JANEIRO 2 (Agerpres). 
Ziua a treia a Jocurilor mondiale uni
versitare de la Porto Alegre (Brazilia) 
a coincis eu începerea competițiilor de 
înot și polo pe apă. Proba de 100 metri 
liber-bărbați a revenit înotătorului 
german Hans Klein în 56,2. El a fost
urmat de japonezul Fukui — 56,4 și — Uruguay 3—0 (15—5, 15—0, 15—5); 
maghiarul Dobay — 56,8. La 200 m 
fluture pe primul loc s-a clasat Va
lentin Kuzmin (U.R.S.S.) 2:16,0 urmat 
de Denerlein (Italia) 2:16,8, Na- 
kajima (Japonia) 2:18,6. Proba de șta
fetă 4X100 m mixt femei a fost

R. S. Cehoslovacă — Argentina 3—0 
(15—5, 15—2, 15—2).

In finala probei de floretă femei 
s-au calificat 3 scrimere maghiare : 
Szalontcy, Sakovits și Mendelenny și 
sportiva franceză Level.

preli- 
Dupâ 

cum se știe, jocurile primei faze a 
acestor preliminarii trebuie disputate 
pînă la 31 martie, iar cele ale fazei a 
doua pină la 30 iunie 1964.

Pînă acum s-au jucat următoarele 
partide: Bulgaria — Albania 1—0 și 
1—0, U.R.S.S.—Finlanda 7—0 și 4—0,
Danemarca — Rominia 2—3 și Ungaria- 
Suedia 4—0. Așadar, două calificate 
pentru faza următoare (U.R.S.S. și 
Bulgaria) și două pe jumătate cali
ficate (echipa noastră și Ungaria). 
Dintre partidele fixate în toamhâ 
notăm: Cehoslovacia—Franța la 28.IX 
și 27.X, Rominia — Danemarca la 
3.XI și Suedia—Ungaria la 27.X.

ALTE ÎNTÎLNIRI

Desigur că întîlnirile cu caracter 
oficial atrag atenția în primul rînd. 
Nu-i mai puțin adevărat, însă, că în 
toamnă se vor disputa și o serie de 
meciuri amicale care constituie ade
vărate puncte de atracție. Dintre ele 
reținem (în ordine cronologică): 
U. R. S. S. — Ungaria (22.IX, la 
Moscova), Iugoslavia — Ungaria (6.X, 
la Belgrad), Ungaria — Austria (27. X, 
la Budapesta), Iugoslavia — Cehoslo
vacia și Suedia — R.F.G. (3.XI, la 
Belgrad și respectiv Stockholm), 
Italia — Austria (15.XII, la Napoli) și 
Franfa — Belgia (25.XII, la Paris). 
Programul de toamnă este completat 
cu partide în cadrul unor competi
ții așa-zise zonale: cinei jocuri în 
„Cupa Nordică sau Scandinavă" (la 
care iau parte Suedia, Danemarca, 
Norvegia și Finlanda), iar alte cinci 
în campionatul britanic (cu participa
rea Angliei, Scoției, Irlandei de Ne'.d 
și Țării Galilor).

Mai notăm că vor evolua și forma
țiile secjjnde și de tineret ale țărilor 
europene. Azi se pune mare accenl 
pe întîlnirile de tineret, care „rodează" 
Pe viitorii titulari ai primelor repre
zentative.

NA TATI A PEu

• ORAȘUL OLANDEZ Soest a găz
duit un mare concurs internațional 
de înot. Cu acest prilej s-au remarcat 
înotătoarele olandeze, care au stabi
lit un record mondial și unul euro
pean.

Recordul mondial a fost realizat 
de Ada Kok la 100 m fluture cu 
timpul de 1:06,1. Vechiul record de
ținut de înotătoacea americană Ellis 
era de 1:96,5. în proba de 290 m spa
te, Korve Winkel a doborît, cu 
timpul de 2;32,3, recordul european, 
detinut de sportiva franceză Chris
tine Caron (2:33,5).

Iată și alte rezultate înregistrate 
în acest concurs : temei — 100 m bras 
Bimolt (Olanda) 1:20,3; 400 m mixt
Henkels (Olanda) 5:36,4; bărbați : 400 
m liber : Bontekoe (Olanda) 4:31,6; 
100 m fluture Jiskoot (Olanda) 1:00,4 ; 
200 m spate Van Hosch 2:22,0.

în același oraș s-a disputat o du
blă întîlnire între echipele de polo 
pe apă ale Olandei și Iugoslaviei. 
Primul meci s-a terminat la egalitate 
(1-1), iar cel de-a! doilea a revenit 
jucătorilor iugoslavi cu 4-1.

• MILANO : Bianchi 56,8 la 100 m

CONTINENT
liber; Spangaro 4:32,2 la 400 m li
ber ; Rora 1:03,0 la 100 m spate ; De
nerlein 2:15,2 la 200 m fluture; Ben- 
neck 1:04,5 la 100 m liber și 5:05,71a 
408 m liber.

• BIELSKO ; Campionatele R. P. 
Polone. Stankiewicz 1:03.3 la 100 m 
fluture ; Salamon 57,8 la . 1001. m liber; 
Kedzia 18:54,8 la 1509 m liber; Stan
kiewicz 2:26,8 la 200 m fluture.
• MOSCOVA. înotătorii sovietici au 

înregistrat în ultima vreme o serie
de rezultate 
2:36,2, Funikov 
2:36,7, Safronov 
2:37,7, la 200 m

bune. Kolesnikov 
2:36,5, Parafonov 
2:37,0. Tutukarev 

bras; Beliz-Goyman
4:26,5 — nou record, Pikalov 4:27,9, No
vikov 4:28,5, Paramonov 4:28,7, la 400 
m liber; Pikalov 17:44,8 — nou record; 
Beliz-Goyman 17:49,5 la 1.500 m li
ber; Mazanov 2:17,9, Krejs 2:18,7, 
Muronkin 2:19,6 la 200 m spate; 
Parafonov 1:09,6 ia 100 m bras —
nou record european; Paramonov 
2:04,8 la 200 m liber — nou record ;
Kuzmin 2:14,9, Fotin 
2:18.8 la 200 m fluture.

2;18,7, Bure

DINAMO MOSCOVA DIN NOU 
ÎNVINGĂTOARE

Partidele desfășurate în cea de-a 
24-a etapă a campionatului unional 
de fotbal s-au soldat cu următoarele 
rezultate : Pahtakor — Dinamo Mos
cova 0—4 ; Spartak Moscova — Mol
dova Kișinău 3—0 ; Aripile Sovie
telor — Torpedo Kutaisi 3—0 ; S.K.A. 
Rostov pe Don — Zenit Leningrad 
1—3; Neftianik Baku — Dinamo 
Minsk 0—4 ; Dinamo Tbilisi — Ararat 
Erevan 2—2 ; Dinamo Leningrad — 
Dinamo Kiev 1—5 ; Lokomotiv 
Moscova — Șahtior 2—2; Torpedo 
Moscova — Kairat 3—0 ; T.S.K.A. —> 
Avangard Harkov 0—0.

în clasament conduce Dinamo Mos
cova cu 33 puncte, urmată de Dinamo 
Tbilisi — 31 puncte, Zenit Leningrad 
— 30 puncte, Spartak Moscova — 
29 puncte, Dinamo Minsk — 28 puncte.

UJPESTI DOZSA ÎN FRUNTE

în etapa a IV-a a campionatului 
maghiar cea mai mare surpriză s-a 
înregistrat în partida dintre Gyor șî 
Vasas Budapesta, în care victoria a

revenit formației din Gyor cu 4—0. 
Ujpesti Dozsa se menține pe primul 
loc în urma victoriei repurtate cu
2— 1 în fața formației Dorog. Sur
prinzător, Csepel a cîștigat cu 2—1 
meciul cu M.T.K., iar campioana 
Ferencvaros a cîștigat net în fața 
echipei din Debrețin (5—1). Alte re
zultate : Komlo — Diosgyor 1—0, 
Tatabanya — Honved 1—1, Szeged — 
Pecs 2—1. Clasament : Ujpesti Dozsa 
7 p, Gy8r 6 p.

START ÎN CAMPIONATELE 
FRANȚEI ȘI AUSTRIEI

în campionatul austriac rezultatele 
primei etape sînt normale: Simme
ring — Rapid 1—1, Vienna — Dorn
birn 4—0, F.C. Austria — S.V.S. Linz
3— 2, Schwechat — Wiener Neustadt 
3—1, Grazer A.C. — Kapfenberg 
2—0, Wiener Sport Klub — W.A.C. 
2—0, L.A.S.K. — Admira 4—2.

★
în campionatul Franței (tot prima 

etapă) s-au înregistrat rezultatele: 
Stade Francois — Angers 2—2, Reims

— Racing Club 3—2, Lyon — Len 
2—1, Monaco — Rouen 2—1, S' 
Etienne — Valenciennes 1—1, Stras 
bourg — Bordeaux 3—1, Rennes - 
Nîmes 0—0, Nantes — Sedan 2—! 
Toulouse — Nice 4—2.

EVERTON ÎNVINSA LA SCOR

în etapa a doua a campionatul!
Angliei campioana țării, Everton, 
fost învinsă cu 5—1 de Manchesti 
United. Iată celelalte rezultate 
Aston Vila — Blackburn 1—2, Boite
— West Bromwich Albion 1— 
Burnley — Sheffield Wednesday 3— 
Fulham — Birmingham 2—1, Le 
cester — Arsenal 7—21, Sheffie 
United — Chelsea 1—1, Tottenham 
Nottingham 4—1, Wolverhampton 
Stoke City 2—1, Liverpool — Blao 
pool 1—2.

• Miercuri șe dispută mai mul 
meciuri internaționale, dintre ca 
amintim întîlțiirea de la Scaec: 
dintre reprezentativele Poloniei 
Norvegiei.
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