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l!n eveniment important in viața organizației noastre

Organizarea „Spartachiadei Republicane", a „Parăziî 
Sporturilor" și introducerea „Concursului 

pentru Insigna de Polisportiv"
arile succese obținute de 

harnicul nostru popor, 
condus cu înțelepciune de 

partid, pe drumul dezvoltării 
economici și culturii socialiste, 
au transformat profund viața 
milioanelor de cetățeni ai pa
triei noastre. Creșterea per
manentă a nivelului de trai, 
dezvoltarea științei și înflorirea 
activității culturale care se 
desfășoară azi in toate colțu
rile țării, au deschis oameni
lor muncii perspective noi și 
luminoase. In condițiile aces
tui avînt un rol tot mal im
portant în viața de zi cu zi 
a oamenilor muncii din ora
șele și satele patriei noastre, 
în întărirea sănătății lor, în 
creșterea unei generații vi
guroase capabilă să îndepli
nească mărețele sarcini ale 
desăvîrșirii construcției socia
liste îl au exercițiile fizice și 
sportul. In ultimul timp, or
ganele și organizațiile UCFS 
conduse și îndrumate de partid 
șl cu sprijinul organizațiilor 
U.T.M. și sindicale au muncit 
eu un avînt sporit pentru ca 
activitatea sportivă să cuprin
dă un număr din ce în ce mai 
mare de oameni ai muncii, a- 
sigurind traducerea în viață a 
sarcinilor cuprinse în documen
tele Conferinței pe tară * 
UCFS.

Datorită măsurilor luate de 
către consiliile regionale și ra
ionale UCFS, de cluburile și 
asociațiile sportive s-a reușit 
ca în prezent gimnastica în
producție să fie introdusă în 
peste 2 400 de unități cuprin- 
zind aproape 900 000 de parti
cipant și avînd peste 23 000 de 
instructori voluntari. Numai în 
primele șase luni ale acestui 
an gimnastica în producție s-» 
introdus în mai mult de 1200 
d<e unități, angrenînd aproape 
400 000 de noi participant 1* 
gimnastica în producție și for- 
mîndu-se peste 11000 de noi 
instructori voluntari.

Crosurile au șl ele farmecul 
lor. Alergările In mijlocul na
turii, tn păduri, pe aleile 
parcurilor atrag tn acest gen 
de competifii an de an sute 
Șl sule de mii de tineri attt de 
la orașe cît și de la sate.

Printre probele obligatorii 
ale „Concursului pentru Insig
na de Polisportiv* figurează 
șl proba de alergări pe teren 
variat, crosul.

Drumeția, mișcarea in aer 
liber, o dată cu satisfacțiile pe 
care ti Ie oferă pitorescul pei
saj al patriei noastre au prin» 
a se împleti eu sportul, cu 
Întrecerea recreativă, izvor 
de sănătate și voioșie. In a- 
ceastă direcție un ajutor pre
țios și-a adus și organizația 
noastră, care a contribuit în 
acest fel la folosirea in med 
util și plăcut a timpului liber 
de către masele de oameni ai 
muncii. Numai pină la 1 iulie 
s-au desfășurat peste 17 000 
acțiuni turistice la care au 
participat aproape 1 800 000 de 
oameni ai muncii.

Creșterea nivelului 
și cultural de viață al 
lor muncii de la sate 
nit desfășurarea unei 
activități sportive, în 
accent deosebit s-a pus pe for
mele simple și recreative de 
practicare a exercițiilor fizice 
și sportului. In viața nouă a 
satelor patriei noastre spor
tul, exercițiul fizic, devine un 
element obișnuit, mai ales tn 
zilele de odihnă cînd au loc ma
nifestațiile cultural-sportive, care 
se bucură de multă apreciere 
din partea oamenilor muncii 
din satele patriei noastre.

In prima jumătate a acestui 
an, au fost organizate peste 
10 000 „duminici cultural-spor
tive" cu peste 1400 000 de par
ticipants ; Rod bogat pentru 
mișcarea sportivă...

material 
oameni- 
a înles- 
rodnice 

care un
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în ziua de 4 septembrie 
a avut loc plenara Consi
liului General al UCFS. La 
plenară au participat mem
bri și membri supleant! ai 
Consiliului General al UCFS, 
reprezentanți ai Consiliului 
Central al Sindicatelor, 
Uniunii Tineretului Muncitor 
și ai altor organizații ob
ștești ți de stat. Au mai asis
tat președinții consiliilor re
gionale UCFS, secretari ai 
cluburilor sportive și alți ac
tiviști ai mișcării sportive.

Plenara a analizat mun
ca desfășurată de către 
organele și organizațiile 
UCFS în domeniul activită
ții sportive de mase și a 
stabilit măsuri în legătură 
cu organizarea în 1964 
„Spartachiadei 
ne", a „T

a 
Republica- 

.jParozii Sporturilor" 
și cu introducerea „Con
cursului pentru Insigna de 
Polisportiv".

De asemenea, plenara a 
analizat felul cum se înde
plinește planul de măsuri 
elaborat de Biroul Consiliu
lui General al UCFS cu pri
vire ia îmbunătățirea acti
vității fotbalistice și a luat 
măsuri corespunzătoare.

Analizînd în lumina acestor 
rezultate stadiul de dezvoltare 
al activității sportive de mase 
din țara noastră, recenta ple
nară a Consiliului General al 
UCFS a discutat și a elaborat 
măsurile ce urmează să le ia 
organele și organizațiile UCFS 
pentru asigurarea succesului: 
„Spartachiadei Republicane", 
„Parada Sporturilor" și „Con
cursului pentru Insigna de Poli
sportiv". Mari manifestații spor
tive de mase „Spartachlada Re
publicană", „Parada Sporturilor" 
și „Concursul pentru Insigna 
de Polisportiv" se înscriu pe 
linia traducerii în viață a ho- 
tărîriloT de partid, prin care se 
manifestă permanent grija lui 
pentru dezvoltarea tot mai lar
gă a activității sportive de 
mase, pentru creșterea armo
nioasă a tinerei generații.

Organizarea primei ediții a 
„Spartachiadei Republicane" șl 
a „Parăziî Sporturilor", pre
cum și introducerea „Concursu
lui pentru Insigna de Polispor
tiv" sînt sarcini de mare răs
pundere ce revin Uniunii de 
Cultură Fizică și Sport. între
gul activ al mișcării sportive 
trebuie să fie conștient de 
acest lucru. Flecare activist, 
trebuie să simtă răspunderea 
pe care o are în îndeplinirea cu 
succes a acestor mărețe sarcini, 
în -realizarea cărora nu trebuie 
precupețit nici un efort. Pe

•oara-n
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Dinamo București — O. F. K. Beograd 2-1 (1-0)
Acest început de toamnă, cu 

căldura sa toridă, ar vrea par
că să dezmintă anotimpul în 
cane ne aflăm. Și joi a 
fost foarte cald, așa că tribu
nele încăpătoare ale stadionu
lui „23 August" nu s-au popu
lat cum ne obișnuisem în alte 
dăți, deși 
destul de 
doar două

Duel aerian la poarta lui Milortk 
dovici (O.F.K.).

LBCȚIONATA SUDANULUI și 
O. F. K. BEOGRAD — fiecare 
cu un stil propriu de joc, cu 
caracteristici speciale.

La fluierul arbitrului Mihal 
Popa, care a condus foarte bine 
meciul, s-au aliniat echipele 
DINAMO : Datcu — Popa, Nun-

Handbalul în 7 
la start!...

— tot 
ani — 
durni- 
a ur-

Iată-ne în ajunul unei noi 
ediții a campionatelor republi
cane. începînd de mîine, iubi
torii handbalului în 7 
mai numeroși în ultimii 
își vor rezerva în fiecare 
nică cîteva ore pentru 
mări evoluția celor mai bune 
echipe din țara noastră, între
cerea lor pentru mult invidia
tele titluri. Și, din nou, nelipsi- 
ții acestor întîlniri se vor între
ba, ca și în alți ani : ce va face 
C.S.M.S. Iași ? își va păstra in
tactă Dinamo Bacău reputația 
de a pierde greu pe teren pro
priu ? Ce surprize ne mai re
zervă echipele bănățene ? — și
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(Djukici) — Peruslci 
Cebinac (Perusici), 

(Cebinac), Banov ici,

weiller III, Ivan — P. Emil, 
Nunweiller IV — Pîrcălab, Var
ga, Unguroiu, Țîreovnicu, Frăți- 
lă. O.F.K. BEOGRAD : Milora- 
dovici — Milovanovici, Krivoku- 
cea, Ga vriei (Varinae) — Măriei, 
Gugleta 
(Gugleta), 
Milojev 
Skoblar.

în prima repriză jocul a avut 
dinamism, vioiciune, fotbaliștii 
ambelor echipe arătînd multe 
lucruri legate de tehnică și 
orientare în joc. Sîrbii au pre
zentat o echipă puternică în 
care Skoblar, una dintre cele 
mai bune extreme stingă din 
lume, și Cebinac, erau numele

Ineditul apariției unei echipe 
de fotbal din Sudan, țară care 
de aurind a pășit în circuitul 
sportiv internațional, a făcut 
ca meciul Petrolul—Selecționata 
Sudanului să fie urmărit cu a- 
tenție. Și nu se poate spune că 
intilnirea (cu toată diferența de 
valoare care se presupunea că 
există între cele două formații) 
a fost lipsită de interes. Ba, în 
jocul la mijlocul terenului, afri
canii au dovedit că sînt plecați 
pe drumul cel bun : ei au com
binat frumos, au arătat un bun 
control al balonului. în fața 
porții însă n-au avut eficacitate.

Au fost desemnați primii campioni
republicani ia înot

Primele starturi în finalele 
campionatelor republicane de 
înot pentru seniori și senioare 
s-au dat joi seară, la ștrandul 
Tineretului din Capitală, cînd 
au avut loc probele inaugurale, 
în cadrul seriilor eliminatorii. 
Seriile au continuat și vineri di
mineață. In general, seriile nu 
au oferit surprize ?i nici perfor
manțe remarcabile. In schimb, 
ele au arătat că în unele probe 
există un evident echilibru de 
valoare între fruntași și că unele 
elemente tinere sînt hotărîte să 
asalteze titlurile deținute de se
niori. La 100 m spate fete, de 
pildă, Ingrid Ungur a întrecut-o 
pe Monica Dimescu, o junioară 
care se afirmă cu tărie în a- 
ceastă probă. La 100 m liber 
băieți, Emil Voicu a parcurs 

★

cele mai sonore. El sînt jucfr- 
tori înalți, tehnici, cu detentă, 
practică un fotbal modem, cu 
deschideri largi tn adîncime șt 
către aripi. Au folosit viteza da 
reacție a lui Skoblar. care ses*- 
vit bine de tehnicianul Milojew, 
a produs momente de panică la 
poarta dinamovistă. O.F.K. Beo
grad a practicat un bun joc da 
echipă, constructiv, remarci nefer 
se participarea unul mare nu
măr de fotbaliști ia jocul de 
cimp.

G. VASII.M
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Ei au tras rar la poartă și na 
îndeajuns de puternic. De aceea, 
șuturile trimise pe spațiul porții 
(7 la număr) au fost. In general, 
ușor apărate de Sfetcu. Apăra
rea (în sistemul devenit clasic, 
cu patru fundași, cel de-al pa
trulea fiind mijlocașul sting» 
Amin Zaki) > și în frunte cu le- 
lentatul portar Sablt, ni s-a pă
rut mai bună decît înaintarea. 
Contrar așteptărilor, sudanezii

MIRCEA TUDORAN

(Continuare tn pag. a 5-a)

„falonat"
Georgee- 
favorital

distanța în 59,4, fiind 
îndeaproape de Cornel 
cu cu 59,7. In absența 
la 200 m bras — Zoe ReznF 
cenco —t cel mai bun timp ta 
serii l-a realizat mureșeacre» 
Maria Klosz cu 3:08,7, față 
3:12,9 cît a obținut campioana 
de anul trecut, Sanda Grlnțescu. 
La aceeași probă, rezervată insă 
seniorilor, juniorul Anghel Sop- 
terian a înregistrat 2:49.2, timp 
cu care se anunță princip»! 
candidat la titlu. Ca o curio
zitate, vom semnala victoria 
ștafetei de 4x100 m mixt alcă
tuită din membrii lotului repu
blican de polo

Din păcate, în anele prob^ 
disputele din serii nu au foa!

(Continuare in pag. a 3-a)



La „Cupa Mării Negre** participă fruntașele
baschetului feminin european

Nu exagerăm cu nimic afirmînd 
despre „Cupa Mării Negre" că re
prezintă cel mai „tare" turneu in
ternațional de baschet feminin orga
nizat vreodată în țara noastră. în- 
tr-adevăr, prezența la Palatul spor
turilor din Constanța a selecționate
lor R. P. Bulgaria și R. S. Ceho
slovace (medaliate la aproape toate 
edițiile campionatului european), a 
Franței și a R. P. Romine (forma
ții care s-au afirmat in ultimii ani), 
vorbește de la sine asupra valoni 
turneului la care vor asista specta
torii constănțeni in zilele de 13, 14 și 
15 septembrie. Dacă mai e necesară 
o precizare, vom aminti că R. S. Ce
hoslovacă, R. P. Bulgaria și R- P. 
Romină au ocupat in această ordine 
locurile 2—3-4 în finala campiona
tului european, cîștigat in 1962, la 
Mulhouse, de Uniunea Sovietică.

Desigur, in centrul atenției se a- 
flă puternica reprezentativă a R. P. 
Bulgaria, cîștigătoarea campionatului 
european din 1958 (Lodz), clasată pe 
locul III (Belgrad-1954), pe locul IV 
(Praga-1956), II (Sofia-1960) și IU 
(Mulhouse-1962), iar la campionatul 
mondial din 1959 (Moscova) câștigă
toare a medaliilor de argint Adău
gind că baschetul feminin bulgar a 
fost excelent reprezentat șl într-o altă 
mare competiție internațională — 
„Cupa campionilor europeni" (cuce
rită în 1959 și 1963 de Slavia Sofia), 
avem o imagine și mai dară a va
lorii echipei în care evoluează jucă
toare ca Voinova, Borisova, Cealaș- 
kxinova, Kuzova șa., binecunoscute 
pe plan mondial. în acest an, bas
chetbalistele bulgare și-au confirmat 
din nou valoarea, cucerind primul loc 
in turneul internațional de la Mes
sina (în finală : R. P. Bulgaria — 
R. S. Cehoslovacă 43-47).

Despre echipa R. S. Cehoslovace se 
spune că este de ani de zale „manea 
învinsă" a principalelor competiții 
internaționale. E suficient să amin
tim că a ocupat locul II la edițiile 
1952. 1954 și 1962 și locul III la edi
țiile 1950, 1956, 1958 și 1960 aie cam
pionatului european feminin. în 
..Cupa campionilor europeni", Slovan 
Orbis a fost finalistă în 1961, 1962 
(Inrinsă de Daugava Riga) și in 1963 
(învinsă de Slavia Sofia). Locul ee- 
ciWid t-a revenit și în turneul de la 
Messina, unde a fost întrecută la li
mita de echipa R. P. Bulgaria. De
sigur, aceste locuri fruntașe exprimă 
clar clasa baschetbalistelor ceho
slovace, renumite prin jocul lor teh
nic. Cele mai bune jucătoare: H*- 
balkova, Zvolenska, Horakova, Jos- 
fcoiai.

Selecționata Franței are o perfor
manță valoroasă pe plan mondial: 
locul III la „mondialele" din 1955 la 
Santiago de Chile. Pentru reprezen
tativa țării noastre, echipa Franței a

O spectaculoasă luptă pentru balon dată Intre Ana Haralainbîe fi Bopova (nr.
14). Faza s-a petrecut In cursul meciului R.P. Romină — R.P. Bulgaria, 

desfășurat la Messina

constituit întotdeauna un adversar 
deosebit de dificil, întîlnirile închein- 
du-se la diferențe mici. La campio
natul european de la Mulhouse, bas
chetbalistele noastre au învins în 
partida decisivă, pentru calificarea 
în turneul final, cu 50—43, dar abia 
în prelungiri. In acest an, la Mont- 
ceaux les Mines, echipa franceză s-a 
revanșat, ciștigind cu 54—51. Ținînd 
seama numai de aceste două rezul
tate, ne dăm seama că meciul R. P. 
Romînă — Franța înseamnă o între
cere echilibrată, deschisă oricărui re
zultat. Cele mal cunoscute jucătoare: 
Stephan, Pierre, Mazel, P rugile au, 
Vignot.

Desigur, într-o companie atît de 
valoroasă, sarcina reprezentativei 
R. P. Romîne nu este de loc ușoa
ră, mai ales că unele rezultate înre
gistrate în ultima vreme nu i-au fost 
favorabile (turneul de la Messina, 
partida cu Franța de la Montceaux 
les Mines, primul meci disputat la 
Varșovia cu R. P. Polonă). Noi soco
tim, însă, că valoarea baschetbaliste
lor noastre este mai ridicată. Ne-au 
dovedit-o în toamna anului trecut, 
cînd au cucerit locul I la ediția inau

gurală a „Cupei Mării Negme“ (au 
participat reprezentativele R. S. S. 
Ucraineană, R.S.F. Iugoslavia și R.P. 
Ungară) și s-au clasat pe locul LV la 
campionatul european de la Mulhouse, 
și confirmat și în primăvara acestui 
an, cînd au învins la Tg. Mureș re
dutabila formație a R. P. Bulgaria 
și au dispus ia Rzeszow, în meci re
vanșă, de echipa R. P. Polone cu 
64—58. Performanțele din ultima vre
me ale baschetbalistelor Viorica Ni- 
cwleseu, Eva Ferencz, Anca Racoviță, 
Elena Ivanov ici, Bane lore Spiridon 
și celorlalte componente ale lotului 
republican indică o accentuată apro
piere valorică de grupul primelor 
trei echipe din Europa (U.R.S.S., 
R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă). A 
rămas un singur pas pentru a intra 
în categoria acestora. Și acest pas îl 
pot face chiar la Constanța, prin re
zultatele ce le vor obține în „Cupa 
Mării Negre". Talentul lor, buna pre
gătire și dorința vie de a avea o 
comportare cât mai frumoasă le dă 
dreptul să aspire la victorii Je pres
tigiu, pe măsura valorii lor reale.

D. STANCULESCU

Un meci cu multe... „prelungiri44
lnir-o întrecere sportivă, numai unul 

poate fi... primul. Ceilalți, firește, ocu
pă locurile următoare: 2... 3... 4... și 
așa mai departe. Chiar și ultimul loc 
trebuie, în definitiv, să fie ocupat de 
cineva. Fotbaliștii din comuna Murgeai, 
raionul Bîrlad, care participaseră la cam
pionatul regiunii lași, nu s-au clasat 
chiar în coadă, așa că, potrivit regu
lamentului. își mai puteau încerca șan
sele de a rămîne in „regiune", susținînd 
un meci de baraj cu Avîntul-Hușî, o 
altă echipă pe care o păștea retrogra
darea.

Prima „repriză" a barajului a avut 
loc la Murgeai. Au jucat bine și fotba
liștii, dar și-a făcut datoria și „galeria", 
astfel că cei din Murgeni au cîștigat cu 
5—-3. 0 săptămînă mai târziu au venit 
cu capetele plecate de la Huși: în cel 
de al doilea meci luaseră bătaie cu 2—0- 
Cde două echipe se aflau la egalitate. 
Urma, deci, să câbă loc al treilea meci, 
bineînțeles pe teren neutru.

Discutând problema, tovarășii din co
misia regională de fotbal au hotărî t ca 
meciul decisiv să se desfășoare la Vas
lui, în ziua de 18 august. Acest lucru 
a fost adus lu cunoștința reprezentanților 
celor două echipe, la sfîrșitul ședinței. 
Grijulii — era in joc onoarea raionului ! 
— activiștii de la UCFS Bîrlad au dat 
un telefon celor din Murgeai, în ziua de 
17 august, ca nu cumva să uite de me
ciul de a doua zi. Un telefon de cure, 
de fapt nu era nevoie, fiindcă lot Mur- 
geniul nu se gîndea în ultima săptămînă 
decît la partida de la Vaslui.

Dur, surpriză: în ziua sorocită, la 
teren s-au prezentat cei din Murgeni, 
au venit arbitrii (1. Harnagea, V. Popa 
și C. Lițu) dar n-au apărut fotbaliștii 
din Huși. Conform regulamentului, ar
bitrul de centru, Harnagea, a fluierat... 
sfîrșitul me ci ului, consemnînd astfel 
victoria, prin neprezentarea adversarului, 
a fotbaliștilor din Murgeni. Hu era o 
victorie de prestigiu, dar, din moment 
ce le asigura rămînerea în campionatul 
regional, nu putea decît să-i bucure. 
A fost însă o bucurie de scurtă durată. 
De ce ? 0 să aflați imediat. Pentru că 
a doua zi, deci pe 19 august, la Vas
lui au venit, potrivit telegramei pe care 
o primiseră de la comisia regională, 
fotbaliștii de la Avîntul lluși! Și lu
crurile s-au petrecut la fel ca în ziua 

precedentă, numai că, de data aceasta, 
cei care lipseau — plecaseră oamenii 
acasă, învingători — erau fotbaliștii 
din Murgeni. A fost rîndul sportivilor 
de la Avîntul să sară în sus de bucurie 
și să-și spună în gînd: „și-or fi dat 
seama că nu se pot măsura cu noi și 
n-au vrut să se facă de rușine".

Și unora și altora le-a pierit repede 
veselia, mai precis pe data de 21 august, 
cînd au primit înștiințarea că trebuie 
să... viziteze din nou Vasluiul, întrucît 
lucrurile erau ca la început: egala la 
golaveraj, egale și la... forfait-uri, cele 
două echipe trebuiau să aibă o nouă 
întâlnire — a 5-a. De altfel, vasluienii 
nu apucaseră să vadă ambele echipe 
deodată, ci numai pe rînd...

Anunțați. în ultimul moment despre 
faptul că n-au cîștigat, cum crezuseră, 
meciul cu Avîntul Huși, fotbaliștii de la 
Flacăra Murgeni nu s-au prezentat la 
această nouă partidă. Înuingînd cu 2—1 
la... neprezentări, fotbaliștii din Huși 
și-au asigurat pentru încă un an locul 
în campionatul regional. Pînă la urmă, 
în acest 'mic roman fotbalistic, soarta 
a surîs și celor din Murgeni: ivindu-se 
un loc liber în campionat în urma re
tragerii uneia dintre echipe, comisia 
regională lași, aplicînd regulamentul dar 
avlnd probabil și mustrări de conștiință
— fiindcă ea făcuse toată încurcătur
— a deschis ușa campionatului regio
nal și pentru Flacăra Murgeni.

Pe urmele materiicîaîor 
publicate Răspunsuri și... răspunsuri

Cu poșta de fiecare zi, redacția pri
mește scrisori din partea unor con
silii raionale sau regionale UCFS, a 
cluburilor și asociațiilor sportive, a 
sportivilor care au fost criticați pentru 
diferite lipsuri. In scrisorile de răs
puns. ei arată ziarului măsurile luate 
pentru îndreptarea lucrurilor, și mul
țumesc pentru sprijinul acordat prin 
materialele critice publicate.

Astfel, intr-unui din numerele zia
rului nostru au fost criticate consiliile 
regionale UCFS Banat și Ploiești pen
tru faptul că nu au depus suficientă 
străduință in organizarea întrecerilor 
din cadrul Spartachiadei de vară a ti
neretului. „Ne însușim critica făcută 
de ziar și vă informăm că s-au luat 
măsuri concrete pentru impulsionarea 
organizării și desfășurării întrecerilor 
Spartachiadei. Ca urmare a măsurilor 
luate numărul participanților a sporit, 
organizîndu-se întreceri ia. peste 700 
de asociații sportive", ne scrie consi
liul regional UCFS Ploiești.

„Intr-adevăr, in regiunea noastră, 
au existat serioase lipsuri in ceea ce 
privește buna desfășurare a Sparta
chiadei. La semnalul critic dat de ziar 
au fost luate o serie de măsuri în 
urma cărora situația s-a îmbunătățit 
simțitor. Numărul celor care s-au în
trecut pe terenurile de sport a ajuns 
la cifra de 240 842. Mulțumim ziarului 
„Sportul popular" pentru sprijinul a- 
eoirdat, sprijin pe care îl așteptăm și 
in viitor", își încheie scrisoarea tova
rășii din consiliul regional UCFS 
Banat

Sub titlu] „Instructorii sportivi vo
luntari, sprijin prețios in munca noas
tră" s-a publicat un articol în care a 
fost criticat consiliul raional UCFS 
Segarcea, pentru dezinteresul mani
festat în direcția școlarizării tinerilor 
«are să devină instructori sportivi vo
luntari. In urma criticii făcute de ziar 
«bau luat măsuri pentru deschiderea 

unui astfel de curs, care este frecven
tat de 44 de tineri și pentru activizarea 
instructorilor sportivi existenți.

Slaba comportare a echipei de hand
bal masculin Tractorul Brașov, în cam
pionatul republican, a făcut obiectul 
unei analize în ziarul „Sportul popu
lar" Nr. 4267. Clubul sportiv Tractorul 
Brașov confirmă cele arătate in ziar, 
arătind și cauzele care au făcut ca 
echipa de handbal să se comporte 
nesatisfăcător. „Primul vinovat consi
derăm că este antrenorul C. Bîrleanu, 
care a considerat că rezultatele vin de 
la sine. EI s-a ocupat foarte puțin de 
procesul de instruire și antrenament 
al echipei, muncind fără perspectivă. 
Media de vârstă a echipei de handbal 
Tractorul este destul de ridicată, și cu 
toate că pe lingă uzină avem o școală 
profesională cu 800 de elevi, care con
stituie o adevărată pepinieră pentru 
toate ramurile sportive, antrenorul C. 
Bîrleanu n-a luat nici o măsură pen
tru înlocuirea jucătorilor în declin. In 
loc să se ocupe de munca de educație 
a handbaliștilor, să Ie insufle dragoste 
pentru culorile clubului, respect față 
de adversar, combativitate și dîrzenie 
în întreceri, ei a încurajat manifestă
rile necorespunzătoare (capricii, pre
tenții etc.). Fără îndoială că de aceste 
lipsuri ne facem vinovați și noi, con
ducerea clubului, care n-am fost des
tul de exigenți și a-am sancționat la 
timp pe cei vinovați".

Un răspuns nesatisfăcător am primit 
in schimb de la C.S.M. Reșița în le
gătură cu selecția jucătorilor in echipa 
de handbal. Articolul inserat în coloa
nele ziarului scotea în evidență faptul 
că la Reșița există posibilități însem
nate pentru a recruta noi elemente ta
lentate. Și iată ce ne răspunde consi
liul C.S.M. Reșița : „Noi nu avem po
sibilitatea de a selecționa jneători cu 
fizic bine dotat și cu perspective de 
progres, deoarece nu dispunem de o 

facultate unde vin jucători gata 
formați (!!). In orașul nostru singura 
sursă de recrutare de elemente și 
nu de jucători este școala profesio
nală de ucenici". Ciudat argument ! 
Dacă nici într-un combinat metalur
gic cum este Reșița nu pot fi recru
tate elemente bine dotate fizic și cu 
perspectivă, atunci unde ? Fără să 
mai vorbim de faptul că la Reșița, 
ca de altfel în întreaga regiune Ba
nat, handbalul se bucură de o mare 
popularitate si se practică de la o 
vîrstă fragedă.

Cu toate că problema la care ne re
ferim nu mai este în actualitate decit 
intr-o oarecare măsură, găsim totuși 
necesar să atragem atenția întreprin
derii Cana] Apă București că răspun
sul pe care l-a trimis redacției, ca ur
mare a articolului „Activitatea spor
tivă în ștrandurile bucureștene", este 
complet nesatisfăcător. Să dăm cîteva 
pasaje din răspuns : „LC.A.B.-ul a 
căutat să transforme ștrandurile in 
stațiuni de odihnă și nu in baze spor
tivei!’)..." „Un alt aspect tot atît de 
important este faptul că vizitatorii 
ștrandurilor noastre doresc să se odih
ne as că și nu să facă sport"... „Astfel 
stînd lucrurile este normal ca ICAB 
să acorde mai multă importanță pro
blemei asigurării odilviei și reconfor- 
tării vizitatorilor dealt sportului prac
ticat în mod întîmplător". Se pare 
că tovarășii din conducerea ICAB n-au 
ajuns încă să înțeleagă ce înseamnă 
odihnă activă realizată prin practica
rea sportului și urmările ei pentru în
tărirea sănătății

Redacția ziarului „Sportul popular" 
a mai primit răspunsuri la critică de 
la asociația sportivă Siderurgistul Hu
nedoara, clubul sportiv Dinamo Bra
șov, consiliul asociației sportive de pe 
lingă Academia Republicii Populare 
Romine, consiliul regional UCFS Ol

tenia, Sfatul popular a] orașului Deva, 
asociația sportivă Voința Sibiu, con
siliul regional UCFS Suceava și altele. 
In aceste răspunsuri, sînt arătate mă
suri eficiente pentru înlăturarea lipsu
rilor, sînt prevăzute termene pentru 
lichidarea neajunsurilor, ne fac cunos
cute măsuri de sancționare a acelora 
care au comis abateri de la conduita 
sportivă etc.

Din păcate, mai sînt cluburi și aso
ciații sportive, consilii raionale și regio
nale UCFS care nu se învrednicesc să 
răspundă la semnalele critice ale ziaru
lui, sau dău răspunsuri de mîntuialâ. 
Aceasta ne face să credem că lipsurile 
semnalate nu au fost lichidate, că mai 
sînt unii tovarăși care nu apreciază 
așa cum se cuvine ajutorul dat de ziar. 
In această situație se găsesc : asocia
ția sportivă de la Firul roșu Tălma- 
ciu, școala medie nr. 2 Focșani, consi
liul regional UCFS lași, consiliul raio
nal UCFS Rîmnicu Vîlcea, consiliul ra
ional UCFS Răcari, consiliu] raional 
UCFS Bistrița, clubul Metalul Bucu
rești, CSO Brăila, care nu ne-au făcut 
cunoscute măsurile luate in urma ma
terialelor critice apărute în ziar încă 
în lunile aprilie și mai. De asemenea, 
n-au răspuns in termen, deși ziarul a 
solicitat acest lucru prin adrese, clu
bul Rapid București, consiliile raio
nale UCFS Baia de Aramă și Caracal, 
Dinarno Bacău, consiliul regional 
UCFS Dobrogea, CSMS Iași, Știința 
București. Este de datoria tuturor clu
burilor, consiliilor UCFS, consiliilor 
asociațiilor sportive și activiștilor spor
tivi care au fost criticați prin ziar să 
răspundă în termenul prevăzut, arătind 
starea de lucruri și măsurile luate.

S-ar părea că toată lumea este acum 
mulțumită. Și da și nu ! Să nu uităm 
că fotbaliștii din Murgeni au cheltuit 
aproape 1 500 de lei pentru... a se plimba 
pe străzile Vasluiului, iar cei din Huși 
au cheltuit, probabil, dublul acestei 
sume, tot pentru o simplă plimbare. Gă 
de jucat n-au jucat, după cum ați vă
zut...

Or, comisia regională de fotbal Iași 
este pusă să se ocupe de bunul mers al 
fotbalului și nu al excursiilor. De asta 
are grijă O.N.T.-ul !...

JACK BERARTU
VASlUâ GODES CU

In regiunea Brașov
460 de „duminici 

cultural-sportive**
In ultimul timp s-au organizat în 

regiunea Brașov 460 de „duminici 
cultural-sportive" la care au asistat 
nu mai puțin de 70 000 de persoane. 
Aceste acțiuni recreativ-educative au 
fost bine organizate, spectatorii avînd 
posibilitatea să asiste la programe 
artistice, la demonstrații de box, hal
tere, lupte, gimnastică, ștafete com
binate sau chiar să ia parte la jocuri 
sportive ca volei, handbal, fotbal etc.

Cele mai reușite „duminici cultural- 
sportive" au avut loc în raioanele Sf. 
Gheorghe, Făgăraș și Sibiu. în raio
nul Sf. Gheorghe, de exemplu, s-au 
ținut în vara aceasta peste o sută de 
asemenea manifestații, la care au par
ticipat în jur de 10 000 de tineri și 
vîrstnici. In condiții mulțumitoare se 
desfășoară aceste acțiuni de mase și 
în raioanele Mediaș, Sighișoara ca și 
în localitățile aparținînd de orașul 
Brașov.

C. GRUIA — corespondent



— -----------— -—

Au fost desemnați primii campioni republicani la înot
(Urmare din pag. 1} cundelor cu care s-a detașat la flu

ture și bras. în aceeași probă, tânărul 
la înălțimea unui campionat republi- Nicotae Tat, sosit pe locul III cu tim- 
can, chiar dacă a fost vorba de serii, pul de 5:38,5 a realizat un nou record 
Fiind siguri că se vor califica, unii de juniori cat L îmbucurător este 

și succesul junioarei Monica Dimes- 
cu la 100 m spate, care a câștigat tit
lul de campioană cu un timp (1:17,6) 
ce constituie un record personal.

concurenți nu s-au comportat la va
loarea lor și au înregistrat timpi foarte 
slabi. Ne referim, de pildă, la D. Ca- 
minsclii, care a înotat 200 m spate 
în 2:44,9 și la Al. Popescu, crono
metrat la 200 m fluture cu 2:42,4. 
Un alt aspect negativ l-a prezentat 
cursa de 400 m mixt, unde au fost 
prezente doar 3 concurente.

Publicul prezent în tribuna special 
amenajată la ștrandul Tineretului a 
urmărit aseară desfășurarea primelor 
finale ale campionatelor. în prima 
probă — 1500 m liber — ei au fost 
martorii unui „duel“ pasionant purtat 
de la start la sosire între Ștefan Kro
ner și Nicolae Toth. Victoria a fost 
decisă în favoarea... jucătorului de 
polo Kroner de o singură zecime de 
secundă. La 400 m mixt tlăieți, Al. 
Popescu a cîștigat titlul datorită se-

Primele starturi la Ștrandul Tineretului, gazda finalelor campionatelor republicane

Reprezentativa noastră de polo, 
gata de start...

întîlniri directe între formații de 
mîna întîi și turnee cu participare se
lectă punctează în aceste zile pregă
tirile care se fac, pretutindeni, în fie
care an... preplimpic. în materie de 
polo pe apă, abia s-a consumat. în 
trei orașe din Iugoslavia, o competiție 
importantă și iată că a venit rîndul 
capitalei noastre să găzduiască o în
trecere de amploare ; o întrecere care 
va reuni în piscina de la „Tineretului'* 
(între 11 și 15 septembrie), cinci re
prezentative bine cotate în ierar
hia europeană și mondială. Apreciați: 
va fi prezentă la București selecțio
nata U.R.S.S., a cărei cairte de vizită 
este impresionantă : locul 3 la J. O. 
de la Melbourne, locul 2 la J. O. 
de la Roma, câștigătoarea, în 1957, la 
Zagreb a competiției dotată cu Trofee 
d’Italia. Națtonala Olandei se bucură 
și ea de o frumoasă reputație ; me
daliată olimpică în 1948, ea s-a numă
rat, deseori, în ultimii ani, printre 
protagonistele marilor turnee. Dintre 
reprezentativele oaspe care și-au a- 
nunțait participarea amintim și de se
lecționatele R. D. Germane (a 4-a 
echipă la ultima ediție a campionate
lor europene — Leipzig, 1962) și 
Suediei.

într-o asemenea companie, sarcina

Activitatea Ia polo
• Campionatul de calificare la polo 

își desfășoară mîine a lll-a etapă a 
returului. Vor avea loa meciurile: 
Voința Cluj—C.S.O. Timișoara, Con
structorul Lugoj—Progresul București 
și Olimpia Baia Mare—Rapid Oradea.

• Etapele a If-a și a IlI-a din ca
drul campionatului republican de polo, 
programate inițial pentru 8 și 15 
septembrie, au fost amînate pentru o 
dată ce va fi anunțată ulterior.

„Capa Dinamo “ 
la pistă

SîmbStă înccpînd de la ora 15.30 va 
avea loc pe velodromul Dinamo din Ca. 
pitală un concurs la care și-au anunțat 
participarea cei mai buni pistarzi din 
cluburile bucureștene. .întrecerile slut 
dotate cu „Cupa I)inamo“. în program 
figurează viteză turneu și semifend.

REZULTATE. MASCULIN 1500 m 
liber: 1. ȘT. KRONER (Dinamo) 
19:42,3; 2. N. Toth (Steaua) 19:42,4;
3. G. Lingner (Olimpia Reșița) 19:51,0;
4. VI. Moraru (d. sp. șc. Buc.) 20:06,0;
5. C. Mărculescu (Știința Buc.) 20:22,2;
6. Gh. Cociuban (Dinamo) 20:35,0 ;
400 m mixt ind.: 1. AL. POPESCU 
(Dinamo) 5:31,8; 2. D. Nagy (Dinamo) 
5:33,3; 3. N. Tat (Olimpia Reșița)
5:38,5 — nou rec. R.P.R. juniori cat. I 
(V. r.: 5:41,9 - N. Tat, 5 sept. 1963);
4. V. Medianu (Steaua) 5:42,0; 5. Șt 
lonescu (Știința Cluj) 5:45,4; 6. C.
Georgescu (Dinamo) 6:04,2; 4X100 m 
mixt: 1. STEAUA (Caminschi Sch- 
maltzer, Fiilop, C. Georgescu) 4:32,7;

jucătorilor care alcătuiesc reprezenta
tiva țării noastre nu este ușoară. Con
vinși de aceasta și dornici să se com
porte la înălțime, ei și-au început din 
timp pregătirile sub conducerea antre
norului Vasile Daroți. După jocul sus
ținut, la 25 august, cu selecționata 
militară sovietică, lotul nostru și-a 
axat antrenamentele, timp de o săptă- 
mînă. pe pregătirea fizică specială și 
pe pregătirea fizică generală. în ur
mătoarele zile s-a lucrat pentru îm
bunătățirea tehnicii, tacticii indivi
duale și de echipă. De joi și pînă 
mîine, jucătorii de polo iau parte la 
întrecerile campionatelor republicane. 
Concurând în probele de 100 m și 400 
m liber, ei vor putea constata și pro
gresele înregistrate la capitolul „vi
teza de înot”. Portarii echipei vor lua 
și ei startul la campionate, însă în 
probele de bras.

Desigur, o pregătire temeinică face 
loc și ia optimism în rindurile jucă
torilor. La unul din ultimele antrena
mente la care am asistat, Mircea Ște- 
fănescu, ne declara : „Toți băieții sint 
conștienți de sarcina dificilă care ne 
așteaptă. Vom face insă tot posibilul 
pentru a cișttga această importantă 
competiție internațională” „Ar fi pri
ma" — a mai vrut să adauge portarul 
echipei noastre naționala...

Și ar fi și timpul... am ținut noi 
să-1 completăm, jumătate in glumă, 
jumătate în serios, gîndindu-ne la o 
afirmare pe care o așteptăm, cam de 
mult, dar care la Tokio ar trebui să 
se împlinească.

G. NICOLAESCU

Steaua Iși consolidează poziția de lider:
ieri eu știința Pctroșcni 33 3 (9-0)

Etapa a doua a returului campiona
tului a fost inaugurată ieri după-amia- 
ză (și continuă azi și mîine) de către 
echipele Steaua și Știința Petroșent 
Jocul a fost oarecum mai echilibrat 
doar în prima repriză, după care stu
denții „au căzut” treptat. Faptul se 
datorește pregătirii lor fizice defici
tare. Militarii, care au făcut față căl
durii caniculare, au obținut o victorie 
pe deplin meritată, cu 33—3 (9-0), da
torită jocului lor superior. I-am re
marcat în special pe : lonescu, Manea,

2. Clubul sportiv școlar Buc. 4:42,0;
3. Olimpia Reșița 4:43,2 ; 4. C.S.M.
Cluj 4:48,8; 5. Dinamo 4:54,2; 6. Ș.S.E. 
Sibiu 5:32,4 ; FEMININ 400 m mixt 
ind. : 1. VASILICA ROTARU (Dina
mo) 6:10,9 ; 2. Anca Trohani (C3. sp. 
șc. Buc.) 6:29,0; 100 m spate : 1. MO
NICA DIMESCU (CL sp. șc. Buc.) 
1:17,6 (nec. personal); 2. Ingrid Ungur 
(Steaua) 1:18,0 ; 3. Henriette Tinooca 
(Rapid) 1:21,9; 4. ndico Csondas
(C.S.M. Cluj) 1:26,4; 5. Eva Naftali 
(Harghita Tg. Mureș) 1:26,6 ; 6. Tiinde 
Kokai (Ș.S.E. Cluj) 1:28,5.

Programul de azi și mîine: sîm- 
bătă de la ora 9,30: 100 m fluture 
(f), 400 m liber (b), 400 m liber (f), 
100 m fluture (b), 100 m bras (f), 
100 m spate (b), 100 m bras (b), 
4x100 m mixt (f), 4x100 m liber (b) 
— toate eliminatorii; de la ora 19,30: 
finale la: 100 m liber (b), 100 m liber 
(f), 200 m bras (f), 200 m spate (b), 
200 m fluture (b), 200 m bras (b), 
4x100 m liber (f), 4x200 m liber (b) ; 
duminică de la ora 19,30 finale la: 
100 m fluture (f), 400 m liber (b), 
400 m liber (f), 100 m fluture (b), 100 
m bras (f), 100 m spate (b), 100 m 
bras (b), 4x100 m mixt (f), 4x100 m 
liber (b).

Mai sint
Numai cîteva zile ne mai despart 

d« începerea întrecerilor ediției a 
XXII-a a tradiționalei competiții in
ternaționale de atletism, Jocurile Bal
canice. După cum se știe, întrecerile 
se vor desfășura în zilele de 13—15 
septembrie, pe stadionul „Vasil Lev- 
ski" din capitala R. P. Bulgaria.

Cum este și firesc, întrecerile celei 
mai populare competiții sportive bal
canice stîmesc un interes deosebit în 
rîndurile iubitorilor atletismului din 
țările participante, care așteaptă de la 
atleții lor rezultate de o valoare ridi
cată. în ceea ce ne privește, ținînd sea
mă și de evoluția din acest an a atle- 
ților romîni, așteptăm cu toată încre
derea participarea lor la marele con
curs de la Sofia și nădăjduim că ei 
vor fi în măsură să reediteze succe
sele repurtate în urmă cu un an pe 
stadionul din Ankara. Pentru a putea 
realiza acest lucru, ei s-au pregătit cu 
toată atenția și, sîntem convinși, vor 
lupta din răsputeri. Le dorim succes I

*
Cercetînd listele rezultatelor înregi

strate în acest sezon, apare limpede 
că lupta pentru întîietate, în întrecerea 
echipelor masculine, se va da între 
formațiile R.P. Romine — deținătoarea 
titlului — R.P. Bulgaria și Iugoslaviei. 
De fapt, aceste trei echipe s-au mai 
întîlnit o dată, chiar în acest an, tot 
la Sofia. Triunghiularul desfășurat la 
sfîrșitul lunii iunie, a dat cîștig de 
cauză reprezentativei țării noastre care 
a obținut victoria atît în întrecerea 
cu formația bulgară (120—100), cît și în 
aceea cu echipa iugoslavă (107,5—104,5). 
Meciul cu formația Iugoslaviei nu « 
fost însă oficial, dar rezultatele ră- 
mîn... rezultate! în cadrul aceleiași în
tîlniri, atleții bulgari au fost învinși 
de cei iugoslavi cu scorul de 111—100.

în afara acestor meciuri, în acest 
an, echipa noastră a evoluat, la Plo
iești, în compania reprezentativei Gre
ciei, înregistrând o victorie clară cu 
121—87 p. în felul acesta, echipa noa-

Mateescu. Chiriac și Penciu. Au mar
cat : lonescu (9), Cojocaru (6), Penciu 
(3), Nanu (3), Nica (3), Mateescu (3) 
din încercări, Chiriac (2 transformări), 
Penciu (o transformare). Pentru Ști
ința a realizat Ureche (lovitură de 
picior căzută). (N. TOKACEK, coresp.)

• Zilele trecute au plecat la Paris, 
la invitația federației franceze de 
rugbi, antrenorii Dumitru Manoilea- 
nu și Aurel Barbu, care vor participa 
la un curs de antrenori.

AZI
BOX : Velodromul Dinamo, de 

la ora 19,30 : Dinamo—Voința Bucu
rești în cadrul campionatului pe 
echipe al R.P.R.

CICLISM : Velodromul Dinamo, 
de la ora 15,30 : întreceri de pistă 
în cadrul „Cupei Dinamo".

RUGBI : Stadionul Unirea, de l,â 
ora 17 : Unarea—Progresul Bucu
rești. (Cat. A),

LUPTE : Sala Giulești, de la 
oră 9: întreceri în cadrul etapei 
a IH-a a campionatului pe echipe 
al R.P.R.

NATAȚIE : Ștrandul Tineretu
lui, de la ora 9 30 și 19,30, finalele 
campionatelor republicane pentru 
seniori și senioare.

MÎINE
LUPTE : Sala Giulești, de la 

ora 9 : întreceri în cadrul etapei a 
IlI-a a campionatului pe echipe 
al R.P.R.

FOTBAL : Stadionul Dînamo, de 
la ora 10 : Dinamo Victoria (fostă 
Dinamo Obor) — Portul Constanța 
(categ. C), Stadionul „23 August", 
de la ora 14,45 : Dinamo București 
— Progresul București (categ. A) ; 
ora 16,30 : Rapid București — 
Steaua (categ. A).

RUGBI : Teren „Parcul copilu
lui", de la ora 9 : Grlvița Roșie — 
Știința Timișoara (categ. A).

7 zile pînă la J. B.
stră a întîlnit trei dintre 
viitoarele participante la 
Jocurile Balcanice. Cu 
formația Turciei nu ne
am întîlnit, dar fără a 
scădea cu ceva din meri
tele atleților turci, tre
buie să spunem că ei au 
o serie de individualități 
remarcabile, insă echipa 
lor nu are încă forța ne
cesară pentru a putea face 
față cu succes unei com
petiții de această talie.

Dacă am ține seama 
de rezultatele acestea, 
apare limpede Că forma
ția noastră masculină are 
prima șansă și la ediția 
din acest an a Jocurilor 
Balcanice. Nu trebuie să 
uităm însă că sistemul de 
punctaj al J.B. (6—5—4— 
3—2—1) este mult diferit 
de cel al unei întîlniri bi
laterale (5—3—2—1). Ast
fel, o victorie dublă (pri
mele două locuri) la J. B. 
valorează cu 3 puncte mal 
mult decît una obținută 
la un simplu meci. De 
asemenea, neclasareă 
între primii 6 nu aduce 
nici măcar un punct, în 
timp ce la un meci bila
teral ultimelor două locuri 
li se acordă totuși— 3 
puncte ! In aceste con
diții, disputele din ca
drul J. B. au un as
pect foarte important, de care trebuie 
să se țină seama în „calcularea" șanse
lor echipelor participante.

★
Deși învinși în întîlnirea din 

iunie, totuși, atleții iugoslavi sînt 
adversari foarte redutabili. Cei 
mai valoroși performeri iugoslavi, 
care reprezintă și punctele 
forte ale echipei, sînt Roman Leșek 
la prăjină (4,72 m), Span la 3 600 m 
obstacole, unul dintre cei mai buni 
performeri mondiali „ ai sezonului 
(8:38,6), Dako Radoșevid la disc (55,26) 
Franc Cervan la fond (14:03.0 pe 5 090 
m și 30:13,2 pe 10 000 .m), Andelkorici 
la înălțime (2,07), Barista la greutate 
(17,62 m), maratonistul Ivan Mustapici 
etc. Ei apar ca favoriți ai probelor res
pective, în întrecerile care încep vineri 
la Sofia. Rezultate bune au mai obținut 
în acest an : Pavlovid 21,6 sec. pe 200 
m, Stanovnik 48,2 sec pe 400 m. Gra
fici 48,3 sec. pe 400 m și 1:52,2 pe 
800 m, Mafiei 53,2 sec. pe 400 mg, Va- 
jici 3:45,2 pe 1 500 m și 14:22,0 pe 5 000 
m, Bogunovici 8:54,2 pe 3 000 m obsta
cole, Tomasovici 17,41 m la greutate, 
Naradi 15,73 m la triplu. Pe trufiei 
14,4 pe HO mg etc.

Atleții bulgari au înregistrat în acest 
an o serie de succese însemnate. Ju
niorul Jifko Traikov a egalat recor
dul european de juniori la 100 m reali- 
zînd 10.3 sec., Dodiu Patarinski a să
rit 16.01 m la triplu salt, iar tînărul 
Stoikovski a obținut recent 15,90 m la 
aceeași probă. Todor Artarski a arun

BOX : Velodromul Dinamo, de 
la ora 9,30 : întreceri în cadrul 
„Cupei Metalui".

HANDBAL : Teren Progresul, de 
Ia ora 10 : Confecția — Rulmentul 
Brașov (f) ; Progresul București 
— Faianța Sighișoara (f) ; Teren 
Giulești, de la ora 16 : Steaua — 
Tractorul Brașov (m) ; Rapid Bucu
rești — Rafinăria Teleajen (m) — 
meciuri în cadrul categoriei A.

NATATIE : Ștrandul Tineretu
lui, de la ora 19,30 finalele cam
pionatelor republicane pentru se
niori și senioare.

Recordmanul balcanic Alexandru Lîizim este gata 
pentru întrecerea de la Sofia

cat discul ia peste 55 de metri iar să—‘ 
ritorul cu prăjina Dimiter Hlcbarov au 
înregistrat un nou record bulgar eu 
4.65 m.

Dintre atleții turci, cel mai c-moscnV 
este alergătorul Mukharem Dalkutc. 
Anul trecut, la J.B. de la Ankara, «4 
a realizat o surprinzătoare victorie în 
proba de 800 m iar anul acesta in pri
măvară, a înregistrat un nou succes, 
nu mai puțin surprinzător, cîșttgind 
detașat titlul de campion balcanic la 
crosul de la Istanbul. Despre tema sa 
valoare vorbește și faptul că la îl isin—4 
ki. la întîlnirea Scandinavia—Balcani,^ 
Dalkilic a repurtat victoria în cursa da 
5 000 m cu timpul de 14:02,2 — nou re
cord turc. O bună valoare a arătat tei 
acest an și tinârul alergător Cevik 
(este câștigătorul probei de 400 m ta ș 
Balcaniada de juniori din 1961 da la 
Cluj). Cu prilejul unul recent concurs,; 
în Spania, Cevik a realizat 47,6 sec, i 
rezultat care-l recomandă ca favorit 
al acestei probe la Sofia

Atleții greci, binecunoscuți publicu
lui nostru, se prezintă la J.B. cu maci 
șanse în proba de 110 mg (Georgios 
Marsellos — 14,5 sec), 490 mg (Dimi
trios Skourtis — 52,5 sec). Dar. Geor
gios Tsakanikas la greutate, Antonio» 
Kounadis la disc, Hristos Pierakos la 
suliță, Nikolaos Georgopoulos la 
sprint, pot răsturna multe pronosticuri

Oricum, atleții noștri sint bine pre
gătiți și capabili să treacă cu succes 
acest dificil examen pe care-l repre
zintă Balcaniada.

ROMEO VILARA



Spicuiri flin regulamentul 
„SPARTACHIADEI REPUBLICANE“

PROBELE S/ NORMELE
- GONGURSULU/ PENTRU INSIGNA bE POUSPORTIV»

- eoM -
Marea competiție sportivă, „Spartachiada Republicans* — ce se va 

organiza o dată la cinci ani — are ca scop cuprinderea maselor largi de 
oameni ai muncii, întregul tineret de ia orașe și sate, în practicarea orga
nizată și sistematică a exercițiilor fizice și a sportului. La etapa de mase a 
„Spartachiadei Republicane", oare se organizează de către toate asociațiile 
sportive din întreprinderi, instituții, sate, unități militare, școli și. facultăți 
pot participa toți acei care îndrăgesc activitatea sportivă. Întrecerile wSpar- 
lacliiadei Republicane* vor constitui un minunat prilej de înviorare a acti
vității sportive de mase și a celei de performanță. Prima Lnală lară a 
aceslcd importante competiții se va organiza în anul 1964.

® „Spartachiada Republicană" va avea 
mai multe etape de desfășurare; etapa 1 
pe asociații sportive, etapa a 11-a pe 
raioane, etapa a HI-a pe regiuni, etapa 
a IV-a finala pe țară ce se va disputa 
la Rucureșli.

& Finala pe țară a „Spartachiadei Re
publicane*, Ia care vor lua parte repre
zentativele de regiuni se va desfășura 
la următoarele ramuri sportive : atletism, 
baschet, box, ciclism, fotbal, gimnas
tică, haltere, handbal, natație, lupte, mo- 
tociclism, volei, tenis de masă și avia
ție sportivă (planorism, parașutism, zbor 
cu motor).

® Competițiile etapei de mase ale 
Spartachiadei vor fi îmbinate cu mani
festări cult ural-artistice, jocuri atrac
tive, recreativ-educative. Tot în, cadrul 
etapei de mase, asociațiile sportive vor 
organiza întreceri și la o serie de ramuri 
sportive la care nu se va disputa finala 
pe țară ca de. exemplu oină, popice,,șah, 
tir. turism și altele.

® In scopul ridicării nivelului între
cerilor începînd cu faza pe asociații spor
tive, la întrecerile primei etape a „Spar
tachiadei Republicane* pot participa și 
sportivii care an clasificarea de categoria 
a 111-a. în etapa a 11-a, raională sau 
orășenească, au dreptul să concureze și 
sportivii de categoria a Il-a de clasifi
care, iar de la etapa regională sportivi 
de categoria I, maeștri și maeștri eme- 
riți ai sportului.

® La ramurile de spori ca: atletism, 
planorism, parașutism, gimnastică, na
tație, lupte, motociclism și altele cam
pionatele R.P.R. se vor desfășura în ca
drul „Spor loch idei Republicane", acor- 
dîndu-se câștigătorilor pe lingă titlul de 
campioni ai Spartachiadei și titlul de 
campion al R.P R. la sporturile respec
tive.

® Conducerea, îndrumarea și controlul 
desfășurării „Spartachiadei Republicane*

revine Consiliului General al UCFS în co
laborare cu G.C. al U.T.M., Consiliul Cen
tral al Sindicatelor, U.A.S.R., Ministe
rul învățămîntului, Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă, Ministerul Sănă
tății și Prevederilor Sociale, Ministerul 
Forțelor Armate precum și alte organi
zații. In vederea organizării și coordo
nării întregii activități din cadrul Spar
tachiadei se va constitui o comisie cen
trală cu reprezentanții acestor organizații. 
Comisii de organizare se vor constitui 
și în regiuni, în raioane și la orașe.

® In întreprinderi, instituții, sate, 
unități militare, școli și facultăți nu se 
constituie comisii, organizarea etapei 1 
a „Spartachialei Republicane" revine 
consiliilor asociațiilor sportive care vor 
fi ajutate de către organizațiile V.T.M., 
sindicate, comisiile de femei, căminele 
culturale, conducerile școlilor și facul
tăților etc.

® In unele raioane și orașe unde nu
mărul asociațiilor sportive este mare se 
pot organiza și faze intermediare, pe 
grupe de asociații sportive. Tot așa, în 
acele regiuni unde sînt multe raioane 
și cu un număr mare de participanti se 
poate organiza o etapă intermediară, 
pe grupe de raioane.

• întrecerile „Spartachiadei Republi
cane" nu seț organizează pe categorii de 
vîrstă. La întreceri pot participa toți 
iubitorii sportului începînd de la 14 ani 
(cu excepția gimnasticii).

9 Începînd din etapa a 11-a — ra
ională sau orășenească — participanții 
vor trebui să fie membri UCFS.

® Un participant nu poate concura 
la mai mult de două ramuri sportive.

• In etapele pe asociație sportivă, 
raion (oraș) și regiune participanții la 
întrecerile „Spartachiadei Republicane* 
vor reprezenta asociația sportivă din 
întreprinderea, instituția, școala etc. 
unde lucrează sau învață.

Organizarea „Spartachiadei Republicane", 
a „Parăzii Sporturilor" și introducerea „Concursului 

pentru Insigna de Polisportiv"
(Urmare dim, pa®. 1)

jBtftaon tocaL în asociațiile și cluburile 
sportive, in consiliile raionale și re- 
gionale este necesar să se treacă de 
îwiliaif.ă la elaborarea primelor măsuri 
metnite să asigure traducerea în viață 
u. acestor importante obiective. A- 
c©9te măsuri vor cuprinde sarcini pre
cise privind cele mau importante as
pecte ale muncii de. pregătire cum 
ar fi, instruirea activului, mobilizarea 
cadrelor tehnice, creame.najarea baze
lor sportive, acțiunea de popularizare 
a competițîilotr.

Un ro] hotărî tor în asigurarea suc
cesului acestor mari acțiuni spor
tive îl are instruirea întregului ac
tiv salariat și voluntar al mișcării 
sportive. Această acțiune, în orgar- 
nizarea căreia este necesar să se
concentreze în această perioadă toa
tă atenția organelor și organizațiilor 
UCFS, va avea drept .principal scop 
cunoașterea și însușirea de către în- 

, trenul activ al mișcării sportive a 
■ regulamentelor cu privire la organi- 
' zarea primei ediții a „Spartachiadei 
’ Republicane44, a „Parăzii Sporturilor44 

și desfășurării primelor întreceri din 
cadrul „Concursului pentru Insigna 
de Polisportiv44. Paralel cu aceasta, 
organele UCFS, federațiile pe ramu
ră de sport vor trebui să repartizeze 
ectiviști și tehnicieni, antrenori, pro
fesori de educație fizică, instructori 
și sportivi fruntași care să ajute* și 
să îndrume în mod practic activita- 

; tea din cadrul asociațiilor sportive.

IO preocupare intensă va trebui a- 
cordată acțiunii de amenajare și re- 
j emeniajare a bazelor sportive simple.

In această direcție accentul se va 
pune pe instalații sportive cum sînt: 
gropile pentru sărituri, portic și bară 
fixă pentru gimnastică, poligoane 
simple pentru tir, delimitarea lirior 
spații pentru înot pe irîuri șî lacuri 

amenajări Ia îndemîna ma- 
' Jorității asociațiilor noastre sportive.
Pentru .realizarea lor nu sînt necesare
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cheltuieli mari. Este nevoie «ie ini
țiativă, de colaborare, de sprijin re- 
oiproc si aceste baze sportive, cadru 
de desfășurare a umor viitoare între
ceri sportive, să prindă viață prin 
munca harnică și entuziastă a tinere
tului sportiv.

O atenție deosebită se va acorda în 
această perioadă și muncii de popu
larizare a acestor mari acțiuni spor
tive in rîndurile oamenilor muncii 
de la orașe și sate. Folosind în acea
stă muncă forme vii, atractive, le
gate de tradițiile culturale și spor
tive din fiecare oraș sau comună, 
organele și organizațiile .UCFS vor 
asigura succesul acțiunii de convin
gere a maselor de oameni ai muncii 
asupra influenței pe care o are prac
ticarea exercițillor fizice în întărirea 
sănătății. în organizarea plăcută și 
recreativă a timpului liber. Pe acea
stă ba/ză organele și organizațiile 
UCFS pot asigu>a suoesul „Sparta- 
ch iadei Republicane", „Parăzii spor
turilor" și; „Concursului pentru In
signa de Polisportiv", contribuind la 
creșterea unei generații viguroase, 
capabilă să îndeplinească mărețele 
sarcini ale desăvîrșirii construcției 
socialiste.

ACTIVIȘTI SPORTIVI ! MUN
CIND CU AVINT ȘI ENTUZIASM, 
VOM ASIGURA SUCCESUL „SPAR
TACHIADEI REPUBLICANE", . PA- 
RĂZII SPORTURILOR" ȘI „CON
CURSULUI PENTRU INSIGNA DE 
POLISPORTIV"!

TINERI ȘI TINERE ! PARTICI
PAȚI LA ACESTE MARI ÎNTRE
CERI SPORTIVE Ț LUPTAȚI CA PE 
PIEPTUL VOSTRU SĂ STRĂLU
CEASCĂ INSIGNA DE POLISPOR
TIV, SEMN AL DRAGOSTEI VOA
STRE PENTRU SPORT, CARE VA 
ASIGURA O DEZVOLTARE MULTI
LATERALĂ ȘI ARMONIOASA !
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Cuplajul inter-bucureștean, Dinamo București-O.F.K. Beograd 2-1 (1-0)
atracția etapei a IlI-a

După intermezzo-ul fotbalistic internațio
nal, în care echipele noastre Rapid, Dina
mo București și Petrolul au avut, în gene
ral, o comportare satisfăcătoare, iată-ne 
ajunși înaintea etapei a IlI-a ; o etapă cu 
meciuri echilibrate care vor răsturna — 
se pare — o tradiție instaurată după pri
mele două duminici : aceea a invincibili
tății echipelor gazdă. Va li nevoie pentru 
aceasta, desigur, și de o mai bună pre
gătire morală a lormațiilor oaspe, precum 
șl de o conducere a jocurilor AUTORITARA 
și ABSOLUT IMPARȚIALA, care să tempe
reze zelul unor jucători, mult prea brutali 
în iniervențiile lor, atunci cînd joacă 
«acasă*. Factori importanți în ridicarea 
localului nostru, arbitrii nu trebuie să uite,

ETAPA DE MlINE

BUCUREȘTI, stadionul .23 August", ora 
14,45 : Dinamo — Progresul ; ora 16,30 ; 
Rapid — Steaua ; IAȘI : C.S.M.S. — 
Știința Cluj ; GALAȚI : Siderurgistul — 
U.T.A. ; CONSTANȚA : Farul — Dina
mo Pitești : TIMIȘOARA : Știința — Stea
gul roșu ; ORADEA : Crișul — Petrolul 
Ploiești.

nici un moment, că jocul de CALITATE nu 
se poate împăca cu duritățile comise pe 
terenurile noastre de fotbal. Ne referim, 
îndeosebi la accidentul petrecut in prima 
etapă la meciul Dinamo Pitești — Știința 
Cluj, accident care a trimis pe tușă, pen
tru mult timp pe talentatul jucător Neșu, 
component al reprezentativei de tineret.

Firește, punctul de atracție al etapei de 
mîine îl constituie cuplajul bucureștean,
(RAPID — STEAUA și DINAMO — PROGRE
SUL) programat pe stadionul .23 August'. 
Frumoasele rivalități dintre echipele bucu- 
reștene, care de fiecare dată umplu tri
bunele, le-am dori disputate și mîine în 
limitele unei depline sportivități.

G. N.
© STEAUA a efectuat antrenamente 

marți, miercuri și joi. La ultimul, ea a 
avut ca parteneră echipa Granitul. S-au 
desfășurat două reprize a 45 de minute, 
la sfîrșitul cărora militarii înscriseseră 10 
goluri, A fost folosită formația : Suciu — 
Hălmâgeanu, Peîescu, Staicu — lenei, 
Koszka — Creiniceanu, Constantin, Voinea, 
S. Avram, Tătaru. Au mai jucat Eremia, 
Pavlovîci, Zavodă II, Cojocaru, Crișan. La 
antrenamentul de joi a lipsit Raksi, pe mo
tiv de boală.

© RAPID s-a înapoiat joi noaptea de la 
Istanbul, iar a doua zi dimineața a făcut 
un ușor antrenament. Antrenorii echipei în- 
tîmpină oarecare dificultăți cu alcătuirea

De la stînga : Mîndru (Progresul), Pîreulab 
fiindcă ne iubiți utît,

(Dinamo), Voinea (Steaua) și Greavu 
să încercăm să vă oferim un fotbal de

(Rapid). — Dragi spectatori, 
calitate.
Desen de Neagu Rădulescu

Joi, în
Întrucît mai multe echipe românești 

din oategoriMe B și C vcw juca la S 
septembrie în R. P. Bulgaria, meciu
rile de duminică ale acestor forma
ții au avut ioc joi. Iată rezultatele :

CATEGORIA B, SERJ A I 

FORESTA FĂLTICENI — ȘTIINȚA 
CRAIOVA 1—1 (1—0). întîlnirea n-a 
corespuns așteptărilor pentru că am
bele echipe, luptînd pentru a obține 
un rezultat cit mai favorabil, au ne
glijat spectacolul fotbalistic. Ambele 
goluri s-au înscris din 11 m : PaveJ 
(Foresta) în min. 44 și Anton (Știința) 
în min. 58. (L. Negru — coresp.)

UNIREA RM. V1LCEA — C.F.R. 
PAȘCANI 1—1 (1—1). Jocul în viteză 
practicat de gazde ne dădea impre
sia, în primele minute, că vom asista 
la o victorie sigură. Iată însă că pe 
măsură ce timpul se scurgea, pre-

echipei pentru meciul de mîine, întrucît 
Langa și Jamaischi sînt accidentați.

© DINAMO BUCUREȘTI a făcut ieri două 
aniienamente. Jucătorii care n-au evoluat 
joi au lucrat pentru îmbunătățirea rezis
tenței specifice. Ceilalți au făcut un anire- 
nament de suplețe. Antrenorul Traian Io- 
nescu ne-a comunicat echipa pe care o 
va alinia în meciul cu Progresul. Iat-o : 
Datcu — Popa, Nunweiller HI, Ivan — Petru 
Emil, Nunweiller IV — Pîrcălab, Varga, Un- 
guroiu, Țîrcovnicu, Frățilă.

© PROGRESUL, rămasă datoare publi
cului bucureștean — după cum ne mărtu
risea, ieri, însuși antrenorul Dincă Schi
au — s-a pregătit intens pentru meciul 
cu Dinamo. La antrenamente s-a urmărit 
corectarea deficiențelor pe posturi, un joc 
elastic și o mai bună cursivitate și dina
mism în acțiuni. Antrenorii nu s-au fixat 
încă asupra formației.

• C.S.M.S. s-a pregătit asiduu în cursul 
acestei săptămîni. In jocurile de verificare 
au fost folosite ca partenere formațiile de 
rezervă și de juniori. Pentru meciul cu 
Știința Cluj va fi aliniat următorul ,11' : 
Faur — V. Popescu, Moțoc, Dragomirescu
— Humă, Vornicu — Pop, Matei, DaniJeț,
Voica, Milea. Rezerve : Conslantinescu,
Zamfir. (GH. VASILIU — coresp.).

• ȘTIINȚA CLUJ a jucat miercuri la două 
porți : o repriză cu Tehnofrig (4—0) și una 
cu echipa de juniori (9—0). Studenții au 
manifestat poftă de joc. Joi după-amiază 
a avut loc o ședință de pregătire pe com
partimente. La Iași va juca echipa : Moguț
— Kromely, Marcu, Cîmpeanu — Popescu, 
Birsan — Ivansuc, Szabo, Suciu, Adam, 
Toma (Bretan). (V. Cacoveaau — coresp.).

© SIDERURGISTUL a făcut marți și 
miercuri antrenamente tehnico-tactice, iar 
joi a jucat la două porți cu Gloria C.F.R. 
pe care a întrecut-o cu 6—0 (2—0). A jucat 
echipa : Dan — Tomescu, Lupea, Voicii — 
Dragomir, Hulea, — MiHtaru, R. Matei, Flo- 
rescu, C. Matei, David. Au mai jucat : 
Cîmpeanu, Gh. Ion, Oprea, Gherghina și 
Negrea. Zgardan n-a jucat fiind ușor acci
dentat.
• U.T.A. s-a pregătit cu atenție în ve

derea unei bune comportări la Galați. Pen
tru meciul de mîine antrenorii vor opera 
o singură schimbare : Tomeș în locul lui 
Leac. Așa încît atacul va fi astfel alcătuit: 
Chivu, Tomeș, Țîrlea, Floruț, Farcaș. In 
rest aceeași formulă din jocul cu Rapid.

© FARUL a efectuat patru antrenamente 
dintre care, cel de joi, la două porți cu 
Calatis Mangalia, pe care a întrecut-o cu 
2—0. (Gelu Huscanu — coresp. reg.).

O ȘTIINȚA TIMIȘOARA a susținut joi 
un joc de verificare cu echipa Vulturii 
U.M.T. Scor : 8—1, prin punctele înscrise 
de Ciosescu (4), R. Lazăr, Mițaru, Lereler, 
Tănase. A lipsit Manolache care este ac
cidentat. (Al. Gros — coresp. reg.).

categoriile
găti<rea fizică și tehnică necorespun- 
zătoore a echipei locale s-a făcut sim
țită. Feroviarii au dat o replică fru
moasă căutînd să obțină minimum 
1 punct. Ceea ce au reușit. Au în
scris : Atanasiu (min. 11) pentru 
C.F.R., Marin (min. 25) pentru Unirea. 
(D. Roșia»» — coresp.)

PQIANA CÎMPINA — CEAHLĂUL 
PIATRA . NEAMȚ 3—0 (3—0). In min. 
15 scorul fusese deja fixat prin punc
tele înscrise de Nisipeanu, Dima și 
lonescu. S-au remarcat Mungiu, Tr. 
Coman (Ceahlăul), lonescu și Dima 
(Poiana). A condus bine N. Chelemen 
(Bucui ești).

SERIA A II-A

MINERUL BAIA MARE t- C.S.M. 
CLUJ 3-1 (1-0). Peste 5 000 de specta
tori au asistat la un joc confuz în care 
Minerul a jucat slab, nervos, fără le-

(Urmare din pag. 1)
în această repriză romînjj se.eviden

țiază prin jocul bun prestat la mijlo
cul terenului (ei au știut în general să 
acopere bine „canalele” prin care 
putea să se infiltreze adversarul), 
în parte, prin concepția și orientarea 
în joc, prin numărul dar nu și calita
tea șuturilor trase : 13 pe spațiul por
ții și 8 în afara ei.

După cum începuseră să joace oas
peții ( minutul 1 un șut prin sur
prindere tras de Cebinac îl pune în 
dificultate pe Datcu) se părea că Di
namo va trebui să lupte din greu 
pentru obținerea victoriei ! Treptat, 
treptat, dinamoviștii au pus stăpînire 
pe joc și în min. 8. 17 (Pîrcălab), 20, 
31 (Varga) au bune ocazii de a înscrie.

Dinamo reușește să înscrie în min. 
32. Faza s-a petrecut astfel : fundașul 
Popa a centrat pe sus, în diagonală, 
la Unguroiu care, trecut pe stînga, 
oprește balonul scurt, pe care îl tri
mite apoi în centru. Mingea prinde 
„efect" și intră în poartă, sus peste 
capul portarului Miloradovici : 1—0 ! 
După înscrierea acestui punct mai 
pot fi remarcate fazele spectaculoase 
din min. 35 și 36, 43, create de aripa 
dreaptă a echipei dina mov iste și cînd 
apărarea oaspe era la un pas de a 
ceda. în această parte a jocului oas
peții au șutat extrem de puțin la 
poarta lui Datcu.

Repriza a II-^a a fost destul de 
ștearsă. Ea se caracterizează printr-un 
joc lent din partea ambelor echipe, 
printr-un ritm scăzut. Dinamoviștii au 
două ocazii de a ridica scorul în min. 
47, cînd Gavrici îi suflă pur și simplu 
mingea din fața lui Nunweiller IV, 
aflat în poziție excelentă de a șuta 
și în min. 51 cînd Țîrcovnicu și Varga 
se înghesuie unul în altul, invitîn- 
du-se parcă cine să șuteze. în minu
tul 59 apărătorul iugoslav Milanovici, 
venit în ajutorul înaintării, înscrie 
de la 20 de metri. Golul victoriei este 
realizat de Petru Emil în min. 70, la 
o învălmășeală în fața porții lui O.F.K. 
Beograd.

B și C
gătură între compartimente, iar oas
peții s-au apărat cu disperare, jucînd 
uneori dur. Cele patru goluri au fost 
realizate de Mircea Sasu (min. 13, 46 
și 55) pentru Minerul și Mureșan 
(min. 62) pentru C.S.M

CATEGORIA C, SERIA SUD
MUSCELUL CÎMPULUNG — UNI

REA RĂCARI 3—0 (1—0). Un joc de 
uzură, lipsit de spectaculozitate, în 
care oaspeții au recurs la durități în 
repriza a Il-a. Au înscris : Apostol 
(min. 7 și 49) și Fulga (min. 84). (N. 
Iseru și V. Popescu — coresp.)

CFR. ROȘIORI — VICTORIA 
GIURGIU 1—0 (0—0). Unicul gol al 
meciului a fost înscris de Milea (min. 
86). Jocul a fost de slabă factură teh
nică. A arbitrat cu multe greșeli Gh. 
Motorca-București. în min. 80 Cernea 
(C.F.R.) a fost eliminat pentru pro
teste la deciziile arbitrului. (T. Negu- 
lescu — coresp.)

Șutul lui A. Munteanu va ocoli poarta dar Sabit, atent, a fost la post și a I 
plonjat... pentru orice eventualitate

Foto : St. Ciotloș

în general partida an s-a ridicat la suficient susținute din punct de vedere 
nivelul tehnic și spectacular așteptat, numeric, (în repriza a Il-a jucătorii 
înaintările au jucat fără nerv. Apă- dinamoviști au șutat foarte, foarte 
rănile, în schimb, au corespuns. puțin). Jocul reținut, cu multe mena-

Despre echipa noastră campioană jamente al dinamoviștilor nu poate 
putem spune că ea s-a prezentat în să satisfacă pe iubitorii fotbalului și( 
general satisfăcător. Cu toate acestea pe antrenori și nici cerințele oareiI 

ca lipsuri esențiale în meciul stau în fața echipei în vederea pregă-d 
de joi remarcăm că înaintașii .... . . .. , ?
n-au participat la jocul apărării și tiru el P9111™ tatilnmle internaționale 
n-au căutat ca printr-un efort con- ce ° așteaptă. Iată de ce in acest! 
tiniuu să „sîcîie“ apărarea adversă sens nu evidențiem vreun ju-ji

----- Ecouri din vestiare... _____
ANTICI (antrenorul secund al acțiuni frumoase. In partea a doua.

echipei O.F.K. Beograd) : „Rezul
tatul este real și victoria pe deplin 
meritată. Deși jocul a fost bărbă
tesc, el nu a depășit limitele spor- 

țivUțrții. Mi-au plăcut obiectivitatea 
publicului, competența sa Și arbi
trajul bun. Dinamo București este 
o echipă valoroasă. Mi-au plăcut 
jocul de ansamblu și concepția de 
joc a echipei. Noi ne-arn menajat, 
pentru că duminică ne așteaptă 
un meci deosebit de greu cu Di
namo Zagreb. Totuși, cred că ata- 
canții noștri puteau marca mai 
mult în raport cu ocaziile de gol 
avute”.

S. ANDREIEVICI (din consiliul 
de conducere a] clubului O.F.K. 
BeogTad) : „Mulțumim gazdelor 
pentru primirea frumoasă. Voi ră
mâne cu amintiri de neuitat din 
București, pe care-l consider unul 
dintre cele mai frumoase orașe din 
Europa. In ce privește meciul, 
sint de acord cu cele spuse de an
trenorul Antici”.

IOSIF SKOBLAR (căpitanul e- 
chipei O.F.K.): „Sînt mulțumit că 
în prima repriză am arătat cite va

pentru a o deruta. în acțiunile de 
atac ei joacă încă static, neforțînd 
finalizarea prin infiltrarea în siste- 

I mul defensiv al apărării, prin șuturi 
la poartă, iar acțiunile finale nu sînt

Petrolul Ploiești—Selecționata Sudan 1-0 (1-0)
(Urmare din pag. 1) 

s-au arătat deficitari la viteză, ceea 
ce a făcut ca ploieștenii să ajungă în
totdeauna primii la minge.

Petrolul nu a dat însă o replică pe 
măsura așteptărilor și a posibilităților 
jucătorilor din lot (joi, aproape toți 
încercați). Mai mult, a făcut uneori 
greșeala să se angreneze in jocul lent 
al oaspeților, astfel că în loc să ve
dem deschideri lungi pe extreme (ex
cepție citeva mingi cu care Iuhas și 
D. Munteanu l-au puis în cursă pe Ba
dea), pasele laterale au abundat. Cu 
toate acestea, Petrolul a inițiat 46 de 
atacuri, 32 încheiate cu șuturi, însă 
numai 13 pe spațiul porții, procentaj 
destul de slab. în general, echipa nu 
a satisfăcut. Atacul pare rupt în două 
pentru că cele mai multe dintre ba
loane îl captă Pe Badea, în timp ce 
aripa stingă este de multe ori specta
toare. Este păcat că Petrolul n-a fo
losit prilejul acestui meci ca un mij
loc de verificare înaintea debutului 
său în „Cupa cupelor".

Meciul a început cu atacuri ale oas
peților, dar șuturile lor sînt timide. 
Petrolul caută să-și impună jocul și 
Dridea I (min. 4) trimite foarte fru
mos cu capul. Agilul Sabit oprește 
balonul după un plonjon care stîrnește 
ropote de aplauze în tribune. Patru 
minute mai târziu el intervine din nou 
cu succes la o lovitură liberă execu
tată de Pahonțu. în min. 12 Dridea I 
trage pe lingă bara laterală. Tot el 
(min. 21) ia o minge pe care Badea o 
destinase lui D. Munteanu și ratează

ritmul jocului a fost mai lent. Re
zultatul este just și arbitrajul bun. 
Dinamo este o echipă valoroasă Și 
cred că poate „prinde” zile și mai 
bune”.

TRAIAN IONESCU (antrenorul 
echipei Dinamq) : „Rezultatul nu 
reflectă ocaziile pe care le-am. a- 
vut. Scorul putea fi mai categoric 
in favoarea noastră. Jocul a fost 
lent și acesta a fost unul din mo
tivele că înaintașii noștri nu au 
reușit să intre in sistemul defen
siv al oaspeților și să finalizeze o- 
caziile avute. In vederea meciuri
lor internaționale, jucătorii noștri 
vor trebui să-și mărească forța și 
capacitatea de joc, și fiecăruia i se 
cere un randament superior".

NUNWEILLER III (căpitanul e- 
chipei Dinamo) : „Sint mulțumit de 
victorie dar nu și de jocul echipei 
noastre. în special înaintarea a 
șchiopătat pentru că in mod nor
mal trebuia să batem la un scor 
categoric. Iugoslavii au o echipă 
valoroasă, jucători cu o tehnică in
dividuală bună și practică un fot
bal bărbătesc”.

câtor, ci așteptăm ca această eviden
țiere să o facem prin prisma rezul- 
talelor ce le vă obține pe plan inter
național saiu în Competițiile în canei 
este angrenată.

din nou. Singurul gol a] meciului est» 
înscris în min. 39 de Iuhas cu un șuii 
sec, fulgerător, sub bară. în ultimul 
minut, Omer Elsom (nr. 8) scapă de 
sub supravegherea lui D. Nicolae și, 
ajuns singur în fața porții lui Sfetcu, 
șutează afară...

în repriza a doua jocul scade în in
tensitate. Cu toate că Petrolul atacă, 
scorul nu poate fi modificat. Spre 
sfîrșitul meciului oaspeții, construiesc 
o serie de acțiuni periculoase, dar șu
turile lor își greșesc ținta. Mai avem 
de notat un șut puternic, din viteză, 
a] lui Moldoveanu, care întîlnește însă 
bara.

în general un meci lejer. El a scos 
în evidență buna pregătire tehnică a 
jucătorilor din echipa Sudanului care 
își continuă turneul în țara noastră 
jucând duminică la Sibiu și miercuri 
la Galați.

Arbitrul V. Dumitrescu-București a 
condus cu serioase scăpări (din cauza 
lipsei de mobilitate pe teren) urmă
toarele foam a ții :

PETROLUL: Sfetcu - Pahonțu
(min. 80 Pal), D. Nicolae, Florea — D. 
Munteanu, M. Marcel — Badea (min. 
65 Moldoveanu), Iuhas (min. 74 Fro- 
nea). Dridea 1 (min. 65 Badea), A. 
Munteanu, Moldoveanu (min. 46 Mo- 
canu).

SUDAN : Sabit — Nasr, Ahmed, Sa
mir — Omer Osman, Amin Zaki — 
Zuber (min. 25 Karar), Omer Elsomj 
Ibrahoma (min. 46 Kabir), Abdel Aziz 
(min. 75 Uiza), Eldin.



Handbalul în 7 la
(Urmare din pag. 1) 

atîtea alte întrebări inerente 
unor campionate viu disputate. De
sigur că ieșeni sau brașoveni, 
timișoreni sa’i ploieșteni, bucureșteni 
sau clujeni, spectatorii obișnuiți ai 
meciurilor de handbal in 1 vor fi pa
sionați de „eternele derbiuri” Dinamo 
București—Steaua la băieți și Rapid— 
Știința București la fete, nu insă fără 
a dori — în același timp - ca acestor 
fruntașe să li se alăture, in lupta 
pentru titlurile republicane, și echi
pele lor favorite.

Aceasta este nu numai o năzuință 
B iubitorilor handbalului, ci și o nece
sitate de primă urgență pentru pro
gresul general al acestui frumos sport. 
Pentru că, pînă acum, la lupta pentru 
tricourile de campioni și-au depus 
candidatura doar citeva echipe, aproa
pe aceleași. Restul s-au mulțumit să-și 
asigure doar o „zestre" de puncte 
care să le ferească de zona retrogra
dării și să le mențină, astfel, locul 
în prima categorie. Or, privind astfel 
participarea la un campionat repu
blican înseamnă o limitare a aspira
țiilor și, implicit, o subordonare, dău
nătoare, a procesului de instruire-an- 
trenament. atingerii acestui modest 
scop, o nevalorificare a calităților și 
posibilităților multor sportivi și* în 
ultimă analiză, o stagnare. Așa se ex
plică, după părerea noastră, faptul 
că în edițiile trecute ale campionate
lor s-au manifestat o serie de lipsuri 
tn pregătirea fizică, tehnică și tactică 
e echipelor, lipsuri care au frînaț dez
voltarea firească a multora dintre ele.

Iată un prim aspect asupra căruia 
ținem să atragem atenția echipelor a- 
cum, la început de campionat. între
cerea este deschisă tuturor formațiilor

ȘTIRI, REZULTATE...
• Majoritatea echipelor de catego

rie A vor anare mîine cu loturi re
maniate. Asttel, la Dinamo București 
va fi prezent în lot Nica; la Rapid 
Roșescu, Popovic! și Dumitru Marcels 
Ia Știința Timișoara Pîrvu, Detnian, 
îlartweg: la Voința Sighișoara Po- 
paradu; la Raf. Teleajen Laub, Neu- 
satz, la Dinamo Bacău Moldovan eta. 
La echipele feminine: Zamfirache 
(Știința Timișoara), Luchian, Momiroiu 
(Constructorul Timișoara), CservenI

SFERTURILE DE FINALĂ ALE CAMPIONATULUI 
REPUBLICAN PE ECHIPE

A doua reuniune de box din cadrul 
„Cupei Metalul", desfășurată joi seara 
pe velodromul Dinamo, s-a bucurat 
de mai multă apreciere din partea iu
bitorilor sportului cu mănuși. Boxerii 
care au urcat treptele ringului au fost, 
în general, bine pregătiți și au reali
zat intîlniri spectaculoase. La celălalt 
pol, am remarcat boxerii A Brabin- 
schi și S. Niculescu, ambii de la CPB, 
care în timpul partidelor susținute au 
lovit mai mult cu antebrațul și mănu
șa deschisă.

Iată rezultatele înregistrate; cat. 
hîrtie V. Silberman (Viitorul) b.p. Z. 
Horvat (Pasteur) ; cat. muscă C. Din
ed (Metalul) b.p. A. Constantin (Olim
pia) — decizie eronată ; Gh. Anițescu 
(Metalul) b.p. S. Niculescu (CPB); cat. 
cocoș C. Stanef (Viitorul) b.p. V. Du- 
mitrache (Voința) ; A. Verdeș (Dinamo) 
b.p. L. Duță (Unirea); cat. semiușoa- 
ră C. Stan (Viitorul) b.p. C. Marin 
(CPB); D. Dumitrescu (Metalul) b.p.

Etapa a treia
a campianatd'ji republican

In organizarea asociațiilor sportive 
Constructorul Galați, Chimistul Baia 
Mare și a cluburilor Rapid București 
și C.S.M. Reșița, astăzi și mîine se 
desfășoară întrecerile celei de-a treia 
etape a campionatului republican de 
lupte pe echipe. In prima zi au loc 
meciurile de lupte clasice, iar- in ziua 
a doua cele de libere.

Reuniunea de la București are Ioc 
în sala Giulești, astăzi și mîine. cu în
cepere de la ora 9 și reunește echipele 
Rapid, Voința Tg. Mureș, Unio Satu 
Mare și Progresul București. Toate 
cele patru formații aspiră la un Ioc 
qjai bun in clasament, ceea ce ne face 
să credem că spectatorii vor asista 
la meciuri interesante. 

participante și fiecare dintre ele tre
buie să aspire la un loc fruntaș, lup- 
tind cu toată convingerea și dirzenia 
pentru victorie. Pornind la drum cu 
un -tfel de țel, este sigur că vor 
acorda o mai mare atenție pregătirii 
jucătorilor, comportării lor din ce în 
ce mai bune, apropiindu-se mai re-

Eiapa inaugurală
CAMPIONATUL REPUBLICAN 

MASCULIN

SERIA I : Steaua București — 
Tractorul Brașov (teren Ciulești, ora 
16) ; Rapid București — Rafinăria 
Teleajen (teren Giulești, ora 17,15) ; 
Dinamo Bacău — Dinamo București. 
SERIA a Il-a : Voința Sighișoara — 
Voința Sibiu; CSM Reșița — Știința 
Tg. Mureș. Partidele CSMS Iași — 
Știința Galați și Știința Petroșeni — 
Știința Timișoara au fost aminate 
din cauza campionatelor universitare, 
iar meciul Dinamo Brașov — Tehno- 
metal Timișoara nu se dispută deoa
rece Dinamo Brașov este suspendată 
pe timp de 4 etape.

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
FEMININ

SERIA I: SSE Ploiești — Rapid 
București ; Tractorul Brașov — Știin
ța București; Progresul București — 
Faianța Sighișoara (teren Progresul, 
ora 11,05) ; Confecția București — 
Rulmentul Brașov (teren Progresul, 
ora 10). SERIA ■ H-a : CSM Sibiu 
— Vestitorul București; Mureșul Tg. 
Mureș — Știința Cluj ; Constructorul 
Timișoara — SSE Petroșeni. Meciul 
Banatul Timișoara — Știința Timi
șoara a fost amînat.

(Știința Cluj), Bogan (Progresul Bu
curești), etc.
• Joi, o restanță în campionatul 

de calificare al orașului București: 
Știința—C.S.S. 38—11.
• Turneu la Iași: Dinamo Bacău— 

Gloria Bîrlad 40—4, CSMS Iași— 
Moldova Iași 22—11, CSMS—Gloria 
26—12, Dinamo—Moldova 34—7, Mol
dova—Gloria 22—14 și Dinamo— 
GSMS 12—11. (E. Ursii, coresp.).

C. Șonei (Voința) ; L. Chiriță într-un 
meci frumos, dar de o sensibilă ega
litate b.p. Gh. Simionescu (CPB) ; 
cat ușoară H. Renș (Dinamo) b.p. A. 
Brabinschi (CPB) ; Gh. Palangă (Voin
ța), în cel mai frumos meci al galet 
b.p. P. Niculescu (Viitorul) ; S. Banea 
(Vulcan) boxînd frumos, cu directe de 
stingă b. ab. rep. a IlI-a O. Petic (O- 
limpia) ; cat. semimijlocie A. Ștefă- 
nescu (Olimpia) lovind cu directe de 
stingă b.p. G. Duță (Metalul).

M. T.
• Astă-seară, la ora 19,30, pe ve

lodromul Dinamo, va avea loc întîlni- 
rea de box dintre Voința și Dinamo 
în cadrul sferturilor de finală ale cam
pionatului pe echipe al R.P.R. Iată 
acum formațiile celor două echipe, în 
ordinea categoriilor: VOINȚA : I. Tu- 
faru, D. Miron, M. Stingă, M. Băloiu, 
C. Ghiță, D. lonescu, S. Mustață, I. 
Pițigoi, Al. Duculescu, N. Motoc. DI
NAMO : D. Davidescu, C. Crudu, C. 
Gheorghiu, S. Birsu, M. Dumitrescu, 
I. Pițu, C. Stănescu, I. Monea, D. 
Gheorghiu și V. Mariuțan.

Tot în cadrul sferturilor de finală 
ale campionatului pe echipe, în țară, 
se desfășoară următoarele întîlniri: 
La Tg. Mureș: DINAMO CRAIOVA 
—CSM CLUJ ; la Timișoara : STEAUA
- METALUL BOCȘA ROMÎNA iar 
la Brașov, PROGRESUL BUCUREȘTI
- MUSCELUL ClMPOT.tTNG MUS
CEL.

DE LA
Pentru cuplajul de fotbal DINAMO 

BUC. — PROGRESUL și RAPID — 
STEAUA de duminică 8.IX. a.c. de pe 
stadionul „23 August" biletele se găsesc 
de vîuzare la casele obișnuite:

Str. Ion Vid», Pronosport, cal. Victo
riei nr. 2, Agenția CCA bd. 6 Martie, 
stadioanele „23 August**, Republicii, 
Dinam o și Giulești.

Datorii3 cererilor mari de bilete casele 
vor fi deschise în tot cursul zilei de 

start!...
pede, printr-un progres continuu, de 
succesul final. Și acesta este un alt 
aspect pe care dorim să-l subliniem. 
Educarea sportivilor în spiritul dra
gostei pentru culorile clubului sau a- 
sociației, pentru progresul sportului 
îndrăgit constituie un puternic impuls 
în activitatea permanent îmbunătățită 
de instruire-antrenament, în care sint 
necesare multă pasiune și conștiincio
zitate.

Aceasta așteptăm de la noul campio
nat, care se inaugurează miine. Cit 
mai multe echipe bine pregătite in 
lupta pentru cucerirea locurilor frun
tașe, și, deci, jocuri spectaculoase, de 
un înalt nivel tehnic, intr-o atmosferă 
de deplină sportivitate. Realizînd a- 
ceste deziderate ale handbalului și nu
meroșilor săi iubitori, echipele de ca
tegorie A vor asigura — in același 
timp — condițiile necesare de activi
tate rodnică, de selecționare și pregă
tire a loturilor reprezentative, în fața 
cărora stau competiții de mare anver
gură și prestigiu; „Cupa campionilor 
europeni” la fete îi campionatul mon
dial la băieți.

Urăm echipelor participante la a 
Vl-a ediție a campionatelor republi
cane, succes deplin 1 

Au fost desemnați campionii 
republicani de juniori

După aproape o săptămînă de în
treceri, joi și vineri au fost cunoscuți culos. Cat. 
campionii republicani de tenis la copii 
și juniori. Rezultatele tehnice pe pro
be sint următoarele :

SIMPLU FETE, cat. 11-12 ani,
semifinale: Felicia Bucur-Cristina Po
pescu 6—2, 6—1, Elena Tacaci-Elena 
Micu 6—5, 6—3, finala: FELICIA 
BUCUR (Steagul roșu Brașov) — Elena 
Tacaci (CFR Timișoara) 6—3, 6—2; 
cat 13—14 ani, semifinale: Mariana 
Oargă-Lucia Tănăsescu 6—2, 6—4, 
finala: AGNETA KUHN (CSM Cluj) 
— Mariana Oargă (Progresul Bucu
rești) 6—0, 6—0; cat 15—16 ani, 
semifinale: Agneta Kuhn-Florica Bu
toi 6—3, 6—4, Vera Rado-Daniela So- 
tiriu 6—1, 6—2, finala: VERA RADO 
(CSM Cluj) — Agneta Kuhn (CSM 
Cluj) 6—3, 1—6, 7—5. A fost o par
tidă foarte disputată, cu o evoluție 
interesantă de scor. In ultimul set, 
învinsa a avut trei meciboluri la 5—2. 
Cat 17—18 ani, semifinale: Vera 
Rado-Letiția Man 2—6, 6—2, 6—2, fi
nala : IUDIT DIBAR (Dinamo Bucu
rești) — Vera Rado (CSM Cluj) 6— 
4, 5—7. 6—3. Din cauza emotivității 
exagerate, Iudit Dibar a greșit multe 
mingi ușoare și a cîștigat mai greu 
decît era de așteptat. Vera Rado a 
dat la început o replică viguroasă și, 
dacă nu ar fi slăbit ritmul spre sfîr- 
șit, ar fi putut concura cu șanse mai 
bune.

SIMPLU BĂIEȚI, cat. 11—12 anî, 
semifinale: C. Hulpe-Sarău 4—6, 6—3. 
6—3, finala: CONSTANTIN HULPE 
(Știința Cluj)—Cornel Chioaru (Steaua) 

2—6, 6—2, 6—4. Cei doi micuți com
petitori au făcut risipă de energie șl

Start in campionatele 
republicane individuale 

de seniori
Nici nu s-au terminat bine întrecerile 

juniorilor și iată că, de mîine, începe 
o altă competiție importantă de tenis. 
Este vorba de campionatul republican 
de seniori și senioare la cele cinci probe 
individuale: simplu bărbați, simplu fe
mei, dublu bărbați, dublu femei și du
blu mixt. Participă cei mai buni tenis- 
mani în frunte cu Țirîac, Julîeta Namian, 
Bosch, G. Năstase, Mărmureanu etc. 
La întîlniri vor lua parte și o serie de 
tineri taientați evidenția ți cu prilejul 
campionatelor republicane de juniori.

Concursurile încep azi de la ora 8,30 
și ora 15 și vor continua zilnic, de la 
aceleași ore, pe terenurile de Ișa Progre
sul din str. dr. Staicovici 42—44.

L E. B. S.
SîmbStă de la orele 9 dim. pînă la orele 
20 fără întrerupere, iar duminică de la 
orele 8 dim. pînă la orele 13.

Cluburile și asociațiile sportive pot 
încheia contracte pentru rezervarea de 
bilete la jocurile de fotbal ce se vor 
organiza în acest an pe stadioanele „23 
August* și Republicii adresîndu-se la 
sediul întreprinderii str. Vasile Conta 
nr. 16, serv. Manif. Sportive, telefon 
11.79.70, interior 116 sau 186.

Finala campionatelor universitare

1200 de studenți la startul intreceriioi
Marți, pe terenurile de sport din 

frumoasele stațiuni de pe Valea Pra
hovei au început întrecerile prelimi
nare ale finalei campionatelor repu
blicane universitare. La cea mai im
portantă competiție a sportivilor stu
denți au luat startul 1200 de partici
pant!. Ei sint reprezentanții centrelor 
universitare București, Timișoara, Iași, 
Cluj, Brașov, Galați, Craiova, Tg. 
Mureș, Petroșeni și Bacău.

încă din primele zile „republicanele* 
studențești au stîmit un interes deo
sebit la Predeal, Bușteni, Sinaia și 
Brașov, adică acolo unde au loc con
cursurile. La intîlnirile de pînă acum 
a asistat un public numeros, care a 
aplaudat ]a scenă deschisă evoluțiile 
tinerilor sportivi. Concursurile sint de 
un bun nivel tehnic și oferă miilor 
de oameni ai muncii aflați la odihnă 
dispute dîrze, spectaculoase.

Pe terenurile de sport din Predeal, 
de pildă, și-aiu disputat întiietatea vo
leibaliștii, handbaliștii șl baschetbaliș- 
tii. Echipele de volei împărțite în 
două serii și-au început întrecerile 
pentru ocuparea primelor patru locuri 
ce le vor da dreptul să participe la 
finala de la București. Iată citeva din 
rezultatele înregistrate: BĂIEȚI :
Universitatea Timișoara — Institutul 

au oferit un meci extrem de specta-
13—14 ani, semifinale :

Dumitrescu-Navroschi 6—4, 6—3, fi
nala: VIOREL MARCU (Steagul roșu 
Brașov) — Codin Dumitrescu (Steagul 
roșu Brașov) 6—4, 6—5. Elevii an
trenorului Racoviță au arătat o bună 
pregătire și o execuție corectă a pro
cedeelor tehnice. Cat. 15—16 ani, se
mifinale: Marcu-Niculescu 6—2, 5—7, 
11—9. Intîlnirea a durat patru ore și 
a prilejuit numeorase faze viu aplau
date de public. Deși mai tînăr cu doi 
ani decît adversarul său, Viorel Marcu 
s-a impus prin acțiuni hotărîte înche
iate cu lovituri decisive la fileu. Ba- 
log-Santei 6—4, 6—1, finala: AN
DREI BALOG (Harghita Tg. Mureș) 
— Viorel Marcu (Steagul roșu Bra
șov) 4—6, 6—3, 6—1, cat. 17—18
ani, sferturi de finală: Cherecheș-Al- 
bert 6—4, 6—4, 6—3 Fodor-Constantin 
o—3, 6—3, 2—6, 3—6, 6—0, Dimache- 
Balog 6—4, 6—4, 3—6, 6—3, Ilie 
Năstase-Niculescu 6—2, 6—3, 6—3, 
semifinale: I. Năstase-Dimache 6—0, 
6—4, 6—0, Cherecheș-Fodor 6—3, 6— 
4, 6-4, finala: ILIE NASTASE 
(Steaua) — Iosif Cherecheș (Steagul 
roșu Brașov) 6—1, 6—3, 6—1.

DUBLU BĂIEȚI: finala: ILIE 
NASTASE, RADU NICULESCU 
(Steaua) — Dan Dimache, Iosif Che- 
recheș (Știința București, Steagul roșu 
Brașov) 6—1, 6—1, 6—4.

NOU LA PRONOSPORT: 100000 PLAFONUL MAXIM
AL UNEI VARIANTE PREMIATE

Pentru ca pârtieipanții la Pronosport 
să obțină premii mari, îneepînd cu con
cursul Pronosport nr. 36, etapa de mîina 
8 septembrie 1963, plafonul premiului 
care se atribuie pentru o variantă pre
miată se mărește la

100.000 Id
Se menține în continuare aceeași for- 

muls tehnică de atribuire a premiilor pe 
3 categorii, iar sumele nediistribuite se 
reportează la concursul următor, la ace
eași categorie.

în cazul cînd nu se omologhează pre
mii pe variante întregi și un buletin ze
cimal poate să obțină prenîii pînă la 
100.000 lei.

Numai azi mai puteți depune variantele 
dv. pentru concursul de tnîine.

Nu neglijați; și dv. puteți fi cîști- 
gătorul unui premiu dc 100.000 lei.

Și acum programul concursului ar. 
37, etapa din 15 septembrie a .o. :

I. Steagul roșu — Rapid
II. Steaua — Știința Timișoara

III. U.T.A. — Farul
IV. Ceahlăul P. Neamț — Dinamo Bacău
V. Metalul Tîrgoviște —- Flacăra Moroni

VI. Jiul Petrila — Minerul Baia Mare
VII. C.S.M. Reșița — Mureșul Tg. Mureș

VIII. Iad. Sîrmei C. Turzii — Minerul Lupani 
IK. Lazio — Fiorentina câmp, italian
X. Mantova — Milan camp, italian

XI.Lanerossi  — Torino camp. Italian
XII. Barl — Roma camp, italian

★
V-ațt procurat bilete pentru acest •- 

tractiv concurs ?
Un impresionant număr de autoturis

me, motociclete, scutere, televizoare, fri
gidere, aragazuri, mașini de cusut, apa
rate de radio, etc., etc., peste 34.000 
premii în valoare de 4.500.000 lei, își 
așteaptă câștigătorii..

Nici excursiile în străinătate nu au 
fost uitatCc 

pedagogic Pitești 3—0, Institutul poli
tehnic Galați — Institutul pedagogii 
Baia Mare 3—O, I.C.F. — Institutul poli
tehnic Brașov 3—2, Institutul agrono
mic Craiova — Universitatea Iași 3—1, 
I.C.F. — Institutul agronomic Craiova 
3—0, Universitatea Timișoara — Insti
tutul Petroșeni 3—0; FETE: Institutul 
pedagogic Timișoara — Institutul poli
tehnic Galați 3—0, Universitatea Iași — 
Institutul pedagogic Pitești 3—0, I.C.F. 
— Institutul pedagogic Constanța 3—0.

De ieri, au început și întrecerile de 
baschet, unde la fete, principalele pre
tendente se anunță formațiile repre
zentative ale centrului universitar din 
Cluj, Institutul de Cultură Fizică și 
Universitatea București. în primul 
meci, studentele de la Universitatea din 
Capitală au jucat în compania colege
lor lor din Tg. Mureș, pe care le-au 
întrecut, iar astăzi se vor întîlni cu 
sportivele din Cluj.

Despre atmosfera sărbătorească ce 
domnește la aceste campionate uni
versitare, despre nivelul întrecerilor 
și organizarea lor, ne-au vorbit cîțiva 
dintre participanți ; „Campionatele 
noastre universitare — ne-a spus stu
dentul Alexandru Marinescu din anul 
IV al Institutului de Cultură Fizică — 
sint la înălțime ! Din primele zile 
ne-am bucurat de condiții bune de 
concurs : timpul este minunat, organi
zarea excelentă. Sint sigur că rezulta
tele vor depăși ca valoare pe cele 
realizate in edițiile precedente”.

„Azi ne vom întrece cu baschetba
listele din Cluj — ne împărtășea stu
denta Brindușa Brincoveanu din anul 
IV al facultății de Științe natural' a 
Universității București. Și dacă vom 
clștiga și acest meci, participăm la 
finalele de la București. Aceasta e 
de fapt dorința tuturor echipelor. In 
ceea ce privește organizarea campio
natelor universitare pe Valea Praho
vei o consider foarte inspirată. Ne 
simțim bine in acest minunat decor 
al munților, cvem condiții excepțio
nale, prindem forțe proaspete pentru 
noul an studențesc care bate la ușă".

Cele două declarații sînt grăitoare 
în privința organizării și desfășurării 
întrecerilor sportivilor studenți. Sîn- 
tem convinși că la sfîrșitul lor vom 
consemna rezultate dintre cele mai 
bune.

De la Consiliul orășenesc 
București al UCIS

Antrenorii din Capitală sînt con- 
vocați în ziua de 9 septembrie ta 
vederea reluării învățămintulul 
profesional pe anul în curs. Tema 
lecției: „Antrenamentul izometric 
si pe intervale". Va prezenta con
ferențiar universitar Eugen Lan- 
rențiu Bran, șeful catedrei de at
letism de la I.C.F. Lecția se va ține 
ta sala de festivități a clubului Di
namo, la ora 19.30.

Numeroase excursii în R. S. Ceho
slovacă și R.P. Ungară pe itinerarul 
Bnw — Prag a — Kariovy-Vary— Bu
dapesta cu petrecerea revelionului la 
unul din marile restaurante din Praga 
sint oferite dc acest concurs.

Agențiile Loto-Pronosport, cooperati
vele, O.G.L.-urile, oficiile PTTR, factorii 
poștali și vînzătorii-volanți vă pot pune 
la dispoziție la cerere bilete.

Nu uitați! La concursul Sportexpres 
trim. II. participanții lonescu Gheorghe 
din Galați și Blîndu Gheorghe din Reșița 
au obținut cîte un autoturism „Mosk- 
vici*.

Și dv. le puteți urma exemplul.
LA TRAGEREA SPECIALA LOTO CENTRAL 

din 6 septembrie 19B3 
an fost extrase din urnâ următoarele numere:

PENTRU PREMIILE OBIȘNUITE ÎN BANI : 
68 43 25 27 45 23 48 5 77 82
Premiul special A : 82 77 45 ; Premiul
special B : 27 43 68 ; Premiul special
C : 48 5 23.

PEMTBU PREMIILE SUPLIMENTARE ÎN OBI-
ECTE ȘI BANI : Extragerea I 68 45 11.
Extragerea a Il-a 51 75 111. Extragerea
a III-a 65 32 33 45. Extragerea a IV-a
69 17 31 59. Extragerea a V-a 81 89
17 42. Extragerea a Vl-a 44 19 31 38
60. Extragerea a Vil-a 25 50 59 73 6.
Extragerea a VIII-a 25 87 58 33 88
Extragerea a IX-a 68 26 58 79 56
Extragerea a X-a 2 61 81 59 89.
Fond generai de premii : 1.255.877 lei.

Tragerea următoare va avea loa ia 13 
septembrie a.c. la Turda.

omologarea concursului pronosport 
NR. 35 DIN 1 SEPTEMBRIE 1363

Categoria I 88,3 variante a 590 lei; cate
goria a ll-a 3.780,75 variante a 16 cate
goria a IlI-a 7.211,75 variante a 13 lei.

Rubrică redactată de Loto Pronosport.



Intervin cu cunoscutul 
arbitru olandez de fotbal leo Horn

Olandezul Leo Horn este 
nnul dintre ceî mai cunos- 
euți arbitri de fotbal de 
pe glob. L-am văzut — 
recent — conducînd la 
Leipzig meciul dintre se
lecționatele olimpice ale 
R.D. Germane și R.P. Un
gare. Și, lucru de necrezut, 
a fost mai mult aplaudat 
decît jucătorii celor două 
echipe !

N-am scăpat prilejul de 

a sta de vorbă cu acest 
apreciat arbitru.

- DE CÎND ARBITRA
ȚI ȘI CE AMINTIRI VĂ 
LEAGĂ DE UNELE ME
CIURI ?

— „Examenul de arbi
tru l-am dat acum 30 de 
ani. La început, firește, a 
fost mai greu. Dar apoi 
m-am „rodat*, am căpătat 
experiență. In anii războiu
lui, cînd naziștii au inva
dat Olanda, am fost ne
voit să emigrez și timp de 
patru ani n-am arbitrat de 
loc. Abia după reîntoarce
rea mea în țară „m-am lan
sat" cum se zice, ca ar
bitru internațional, iar azi

De curînd a început un 
nou campionat. Cînd a a- 
nunfat formația Petrolului, 
antrenorul Ilie Oană a 
trecut în dreptul jucătoru
lui cu nr. 2 același nume : 
Gh. Pahonțu. Un nume 
cunoscut, care apare în 
echipa ploieșteană de ani 
de zile.

...Jn toamna lui 1951, 
cînd echipa petroliștilor își 
muta sediul în orașul au
rului negru, Iordache, Titi 
Popescu, Gică Petrescu, 

Florian Marinescu și alte 
„nume" de la Juventus se 
pregăteau să spună „la 
revedere" fotbalului. Echi
pa nu mai mergea. S-a 
văzut asta imediat: în a- 
celași an a retrogradat în 
B. Era nevoie deci de ele
mente noi, de tineri care 
să poarte mai departe cu
lorile acestei echipe. Și 
printre cei aleși să preia 
„schimbul" petrolist se a- 
fla și Gheorghe Pahonțu. 
Era un puști căruia îi lip
sea — firește — experiența 
lui Fl. Marinescu sau Dră- 
gan. în schimb avea 18 
ani, o voință de fier și... 
un șut pe care mulți por
tari aveau să-l cunoască mai 
tîrziu. în plus, mecanicul 
Pahonțu dovedea multă 
modestie.

„Debutul" fotbalistic l-a 
făcut cînd a început să 
„bată" mingea de cîrpă în 
cartierul Unirea din Plo
iești — unde s-a născut, 
în 1948 a jucat la juniorii 
Rafinăriei nr. 1 din Plo
iești, apoi la seniorii Uzinei 
„1 Mai", în B. în toamna 
lui ’51 „Gică" c rezervă 
la Petrolul. Pînă într-o zi 
cînd fundașul Drăgan i-i 
predat tricoul cu nr. 2. 
De atunci biografia lui 
Pahonțu se confundă cu 

am condus cel de-al 125-lea 
meci. Să vă dau nn a m3 
nunt în plus: marile me
ciuri au coincis cu jubilc 
uri : al 50-lea joc l-am 
condus la Londra (Ungaria 
— Anglia 6—3), al 100-lea 
a fost finala „Cupei cam
pionilor Americii de Sud" 
dintre Santos și Penarol. 
Am arbitrat, de asemenea, 
la toate edițiile campiona
tului mondial desfășurate 
după război*.

— AM AUZIT CA SÎN- 
TEȚI POLISPORTIV. CE 
SPORTURI VA PLAC MAI 
MULT ?

— „Vă veți mira poate, 
dar nici cînd n-am jucat 
fotbal. Am făcut însă 
sport. Am practicat călăria 
de performanță unde am 
obținut 36 de premii. Dar 
pc prim plan stă vînătoa- 
rea, un sport minunat. Sînt 
un foarte pasionat vînător, > 
cu predilecție pentru vina- 
tul mare : urși, cerbi, ca 
pre negre etc.*.

— AȚI FOST IN RO 
MÎNIA Șl CU CE PR) 
LEJ ?

— „Am vizitat frumoasa 
dv. țară cu ocazia unei vî- 
nători. Zilele petrecute în 
Romînia m-au impresionat 
în mod deosebit. Am locuit 
și la București unde mi-au 
plăcut construcțiile noi, 
spațiile verzi, lacurile și 
împrejurimile Capitalei.

Aș fi foarte fericit să 
revăd frumoasa Romînic, 
nu numai participînd la o 
vînătoare, ci cu prilejul 
unui meci internațional de 
fotbal, pe care aș avea 
eventual cinstea să-l con
duc*.

ION BANAȚEANU

AI 13-lea campionat la Petrolul

Zilele de concediu petrecute împreună cu familia au 
fost deosebit de frumoase. Mai ales în splendidul 
peisaj al Văii Prahovei pe care familia Pahonțu l-u 

admirat de nenumărate ori
Foto: T. Roibu

biografia echipei Petrolul. 
Victoriile și uneori insuc
cesele le-au trăit împreună 
peste un deceniu, lată de 
ce unii sînt tentați să spu
nă acum că Pahonțu ar fi... 
bătrîn.

— Dimpotrivă, mă simt 
parcă mai tînăr — ne spu
nea căpitanul Petrolului în 
urmă, cu cîteva zile. E a- 
devărat că alături de Va- 
sile Za vodă și Gapaș sînt 
printre cei mai vechi în
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Reîntors dintr-o scurtă 
vacanță pe care și-a pe
trecut-o la... Polul Nord, 
renumitul antrenor Ilelenio 
Herrera a definitivat vi
itoarea tactică a echipe: 
sale, Interna ziona le. El a 
declarat unui ziarist:

— Noi vom aplica siste
mul 3—3—3 !

Surprins, interlocutorul 
său a răspuns:

— Eu știu că fotbalul se 
joacă în unsprezece oa
meni. Or, socotind și por
tarul, după sistemul dv. 
nu sînt utilizați decît 10 
jucători. Ca atare, nu în
țeleg...

— Nici nu e nevoie 1 Și 
dacă nu vor înțelege nici 
echipele adverse, va fi cu 
atît mai bine ! a spus, 
zlmbind, Herrera.

MINIATURI
ț) F.I.F.A. publică o „mi- 

ciostatistică' în legătură cu 
situația fotbalistică în Eu
ropa. Pe continentul nostru 
ființează 110.249 cluburi cu 
8.221.962 jucători și 296.762 
de echipe. Numărul arbitri
lor este de 156,469. In An
glia se găsesc cele mai nu
meroase cluburi de fotbal, 
(30.360), în Uniunea Sovietică 
cele mai multe echipe (mai 
bine de 90.000), iar în R.D.G. 
cei mai mulți iotbaliști cla
sificați.

„A*. Dar asta nu înseam
nă să mă dau bătut. Încă 
mă mai iau la întrecere cu 
„puștii*.

— Gîte meciuri ai jucat 
în categoria A ?

— Peste 270 ! Cifra ar 
fi fost mult mai mare dacă 
timp de doi ani, din mo
tive de boală, n-aș fi în
trerupt activitatea.

Aici, e necesară o sub
liniere : dîrzenia, puterea 
excepțională de muncă, pa-

IN ÎNTRECERE 
CU... MATHEWS

Gel or cărora au început 
să le înflorească ghiocei 
la tîmple, le este binecu
noscut numele lui Willi 
Ilannemann, unul dintre 
cei mai buni fotbaliști aus
trieci — de multe ori in- 
tetrnațional — de acum 
20—25 de ani. Ei presu
pun, cum este și firesc, 
fie că Hannemann a devenit 
antrenor, fie că a aban
donat sportul, activînd a- 
cuin pe alte tărîmuri.

Nici una din aceste su
poziții nu corespunde însă 
realității. Willi Ilannemann, 
care a împlinit de curînd 
49 de ani, continuă și »- 
cum să joace fotbal și 
dacă nu mai poate face

£ Peste 792.000 de specta
tori au asistat în cele 17 
partide susținute în acest 
an în campionat de Intei- 
nazionale. Adică, în medie, 
46.500. Antrenorul Herrera 
declara presei că după o 
statistică ce o cunoaște, di
namica spectatorilor care au 
vizionat pe .Inter" în jocu
rile la .domiciliu' se pre
zintă astfel : perioada 1959— 
1960 ; 800.000 ; 797.000 în
1961—1962 ; 782.000 în 1961— 
1962 ; 792.000 în 1962—1963.

siunea pentru fotbal l-au 
adus din nou pe Pahonțu 
în rîndurile Petrolului, cînd 
puțini se mai așteptau la 
acest lucru. Și l-a mai a- 
jutat ceva : viața ordonată. 
Așa a fost posibil ca maes
trul sportului Gh. Pahonțu 
să joace de 270 de ori la 
„A*, să îmbrace de 15 ori 
tricoul echipei naționale de 
tineret, de 7 ori al națio
nalei B și de 4 ori al pri
mei feprezentalive. Pahonțu 
a jucat pe stadioanele a 
33 de țări.

— Dorinți ?
— bă mai joc doi ani. 

Și, bineînțeles să adaug, 
împreună cu colegii mei, 
noi succese pe cartea de 
vizită a Petrolului. Peste 
cîteva zile debutăm în 
„Cupa cupelor". Doresc să 
avem o comportare dintre 
cele mai bune și să obținem 
un rezultat superior celor 
de pînă acum. Și încă ceva: 
fetița mea Gabriela, care 
are 9 ani, să învețe bine 
și să devină o bună spor
tivă, chiar dacă nu-i vorba 
de fotbal. Pentru început, 
anul acesta am înscris-o la 
cursurile de învățare a îno
tului.

★

Printre jucătorii remar
cați în primele două etape 
ale noului campionat l-am 
întîlnit și pe Pahonțu. Cum 
s-ar spune a luat un start 
bun. E al 13-lea campionat 
la Petrolul. Totul e să 
vrei. Să muncești cu pa
siune, cu tragere de inimă, 
să te dedici în întregime 
sportului pe care l-ai iubit. 
In această privință „bă- 
trînul" Pahonțu este și azi 
un exemplu de tinerețe.

CONSTANTIN ALEXE 
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față postului de inter- 
dreapta, ca pe vremuri, el 
contează ca un fundaș de 
bază la echipa A.C. Iliit- 
teldorf. Hannemann a de
clarat că el este în stare să 
mai joace cel puțin încă 
5 ani.

Față de această decla
rație, lui Stanley Mathews 
nu-i mai rămîne decît să-și 
prelungească activitatea 
pînă la... 60 de ani.

In patru rînduri
La fabrica do încălță
minte .Solidaritatea' din 
Oradea există mulți spor
tivi de calitate.

Vrei pantofi? Cei de aici 
Au șl numere mai mici. 
Vrei sportivi buni de va

loare?
Ei îți dau un... număr mare.

«Cupa stațiunilor', orga
nizată pe Valea Oltului 
s-a bucurat de succes.

La întreceri — toți văzură — 
Și-au dat foarte mult aportul 
Că-n stațiunile de cură 
E tratat bine și... sportul.

Rugbiștii ieșeni Săndu- 
lescu și Cihodaru au 
oferit singuri celor de la 
Progresul trei încercări 
la centru care au și fost 
realizate.

Nu e vorba de-o lacună 
Sau de slabe comportări 
Au vrut numai să-și supună 
Adversarul... ia-ncercări.

V. D. POPA

Din lumea
• Jean Claude Lefe

vre (2,18 m) nu mai este 
cel mai înalt jucător de 
baschet din Europa. Tot 
în Franța, și-a făcut de 
curînd apariția tînărul 
Herbst în vîrstă de nu
mai 18 ani, care măsoară 
2,20 m.

• Din 1958, cînd a fost 
decernată pentru prima 
oară, „Cupa campionilor

Jn boxul profesignit: „Invin/țător... !”
Desen de S. ALEXANDRESCU
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1OAN MARIN, BOL1NTINUL 
DIN DEAL. — 1) In meciul 
de fotbal susținut în 1956 cu 
Luton Town, în cadrul turneu
lui întreprins în Anglia, 
Steaua a aliniat următoarea 
lorma|ie : Toma — Zavoda 
II, Apolzan, V. Dumitrescu 
(Ivănescu) — Onisie, Bone
— Cacoveanu (V. Moldovan), 
Constantin, Alexandrescu', 

Zavoda I, Tătaru. Fotbaliștii 
romîni au reușit performanta 
puțin obișnuită — mai ales 
în deplasare — de a remon
ta un handicap de 3 goluri 
și de a cîștiga pînă la urmă 
cu 4—3. — 2) Singurul meci 
de lotbal disputat pînă 
acum între Romînia și Frân
te* — în 1932 — s-a încheiat 
cu victoria noastră : 6—3 
(3-0).

IULIAN DALIDIS, BRAILA.
— 1) Atletul grec Roubanis, 
fost recordman european la 
săritura cu prăjina, s-a re
tras din activitatea sportivă.
— 2) Dumitru Ciobotaiu este 
antrenor la Craiova.

iNG. LAZAR CROITORU, 
BIRLAD. — Vasile Zavoda —- 
„Zavoda II", cum apare în 
cronicile de fotbal — a îm
plinit la 29 iunie 34 de ani. 
Este originar din Baia Mare. 
De 13 ani apără culorile clu
bului Steaua, fiind conside
rat ca unul dintre cei mai 
buni fundași pe care i-a 
avut fotbalul nostru, alături 
de Albu; Sfera, Burger etc. 
A jucat de 20 de oii în 
echipa națională.

TEODOR RADU, TIMIȘOA
RA. — B alint, care a jucat 
la Rapid, face paite acum 
din lotul echipei Mureșul 
Tg. Mureș. Dv. ați vrea să 
fie readus în linia de atac 
a Rapidului, unde, sînteți 
de părere, ar lace „minuni". 
Să vă spun diept, eu nu 
cred în minuni. Și mai ales 
în cele făcute de Balint 1 
Dar am o contia-propunere : 
să le facă la noul lui club 1

GABRIEL GHERASE, BUCU
REȘTI. — Titlul de mare 
maestru internațional se cu
cerește greu. De altfel, puțini 
șahiști se mîndresc cu acest 
titlu. Pentru obținerea lui 
este fixată o anumita nor
mă, legată de „tăria' con-

Știați că...
...cea mai rapidă înotă

toare a anului este suedeza 
Ann - Christine Hagberg, 
care a parcurs recent 100 
m în 61,5 sec. Ea este în 
vîrstă de numai 14 ani și 
a debutat la Uppsala în 
1960, cînd a realizat pe 
aeeeași distanță 1:13,0. în 
momentul de față ea apar
ține clubului Neptun din 
Stockholm și este antrenată 
de Steen Hellqvist.

...cele mai multe victorii 
în finala europeană a „Cu
pei Davis* la tenis le-a 
obținut Italia (8). 0 ur
mează : Suedia cu 5 victo
rii, Belgia și R.S. Ceho
slovacă cu cite două și An
glia cu una (anul acesta).

baschetului
europeni” la băieți nu a 
părăsit Uniunea Sovieti
că. Ea a fost cîștigată de 
3 ori de către A.S.K. Ri
ga, de două ori de ȚSKA 
Moscova și o dată de Di
namo Tbilisi. La fete, 
prima și ultima ediție 
(1959 și 1963) au fost câș
tigate de Slavia Sofia, 
iar cele’ Ite trei ediții de 
către Daugava Riga.

magazin
cursurilor la care a pârtiei- 
cal șahisîul respectiv și de 
rezultatele realizate. In ceea 
ce îl plivește pe Florin 
Gheorghiu, el are de pe 
acum o normă de maestru 
international, obtinutâ la 
campionatul mondial pe echi
pe de la Varna și... aștep
tăm și alte surprize plăcute.

GEORGE NEAGU, BUCU
REȘTI. — „Ghidul spectato
rului de lotbal" s-a epuizat. 
De ce nu v-ati grăbit? Nu e 
vorbă că, dacă vă grăbeați 
dv., înseamnă că un alt pa
sionat al fotbalului n-ar fi 
putut cumpăra acest ghid, 
aȘo că tot n-aș fi... scăpat 
de întrebări i Să vă spun 
ceva : în ultimul trimestru 
al acestui an va apare edi
ția a doua a „Ghidului spec
tatorului de lotbal". Nu e 
așa că v-am dat o veste 
bună ?

IOAN DASCALESCU, IAȘI.
— 1) înainte de a veni la 
Rapid, Kraus a jucat la In
dustria Sîimei Cîmpia Tuizii.
— 2) Recordul mondial ofi
cial de viteză la automobi
lism este 634,267 km pe oră, 
rezultat realizat în 1948 de 
J. Kobb, pe pista de sare 
de la Boneville. Recent, 
Graîg Breedlove a realizat 
pe aceeași pistă, o medie
orară și mai ridicată : 

656,600 km. Nu se știe însă 
dacă această performanță, 
va fi omologată, întrucît 
Breedlove a utilizat o ma
șină cu trei roți.

ȘTEFAN DOROBANȚU, 
CIMPULUNG. — 1) In afară 
do categoria grea, care 
n-are limite maxime, la box, 
la celelalte categorii, nu se 
admite depășirea limitei ma
xime nici măcar cu un... 
gram. Firește, este un fel 
de a vorbi, liindcă nu se fo
losește un cîntar farmaceu
tic, care ne permite să de

partajăm 0,05 grame de... 
0,06 grame! In orice caz, 
o depășire de greutate evi
denta — 50 sau 100 de gra
me — nu este admisă. — 2) 
Recordul mondial la arunca
rea suliței (bărbați) este 
deținut de italianul .Carlo 
Lievore, cu performanța de 
86,74 m realizată în 1961.

ANATOLIE PRODAN, CAR- 
BUNEȘTI. — Să vă spun care 
este adevăratul nume al ge
nialului șahist rus Alexandr 
Alexandrovici Alehin, născut 
la Moscova la 1 noiembrie 
1892 și mort la 24 martie 
1946, la ora zece și jumă
tate, în mica localitate Es- 
torial din apropierea Lisa
bonei ? In primul rînd, o 
constatare : aveți date, nu 
glumă. Nu vreți să mă aju
tați la... Poșta Magazin? Nu
mele adevărat al lui Alehin 
este... Alehin. In unele părți 
ale Rusiei însă numele lui 
era pronunțat Aliohin. In pa
liul pe care l-ați încheiat 
cu prietenul dv. eu aș da, 
de aceea, un verdict de 
egalitate 1

ION POȘTAȘU 
Desene de N. CLAUDIU

TOAMNA...
Peste dealuri și coline, 
îndărătul unul nor,
Toamna cea bogată vine 
Și ne bate în pridvor.

Sora ei mai mică, ploaia. 
Respectând un protocol, 
E gimnastă și de aia
Zilnic va lucra... la sol.

Vînîul (dispărut în vară) 
Suflă cite nn moment, 
Pregătindu-se s-apară 
Face-un mic... antrenament.

Sus îa vie, se-nțelege. 
Numai struguri după gust : 
Un rugbist îi tot culege 
Vrea ca să-i... transforme-» 

must.

Eîndunelele sprințare
Parcă sînt pe stadion : 
Pregătite de plecare 
Se grupează... în pluton.
Numai una-î stingherită, 
Nj pornește cu curaj j 
O cunosc, e nelipsită 
De Ia orișice... cuplaj.

Un bărzoi suit pe casă 
Zilnic cată înspre cer 
Umbra toamnei ce se lasă 
R cerut spre sud... transfer.
In oraș, pe magistrală. 
Blocul crește mai înalt

Un atlet în... tencuială 
Zilnic face... triplusalt.

Șl în timp ce gospodine 
Pleacă la cumpărături 
Căutînd cum se c avine 
Gcgoșari și murături.

Pregătirile de toamnă 
Eu le îac într-un moment J 
Vi» cuplajele. înseamnă 
Că îmi ia»... abonament.

I. CHIVU



La Moscova, Turneul zonal feminin de șî

A început campionatul european feminin 
canotaj academic

la trimisul nostru special, Valeriu Chiose
de

Prin telefon de
Vineri după-amiază steagurile a 11 

s-au oglindit în apa limpede a 
i lacului Himki. Soarele de toamnă a 
poleit cu aur și argint unduirea ei 
Mnă ca să dea parcă și mai multă 
'•trălucire festivității de deschidere a 
ediției jubiliare a campionatelor euro
pene feminine de canotaj academic.

La ora 15 a început tradiționala de
filare a concurentelor, marcată de 
nplauze numeroase și prelungite. Apoi, 
sportivele celor 11 țări s-au aliniat pe 
covorul roșu care acoperea pontonul. 
De microfon s-a apropiat Lidia Dani
lova, președinta comisiei de organi
zare a campionatelor, pentru a saluta 
delegațiile prezente la întrecere, a le 
dori bun venit, o ședere cît mai plă
cuta în capitala Uniunii Sovietice și, 
bineînțeles, succes deplin in competi
ția care urma să înceapă. Cuvîntul de 
deschidere l-a rostit dl. Thomas Keller 
(Elveția), președintele F.I.S.A. Pe ca
targ s-au înălțat apoi steagul F.I.S.A. 
fi drapelul de stat al Uniunii Sovie
tice, țară organizatoare a campiona
tului.

Ultimele delegații mai părăseau co- 
vorul pontonului cînd, de la orizont,

1- - - - =

s-a daț startul în prima serie a pro
bei de schif simplu. Binoclul m-a aju
tat să fiu tot timpul aproape de luptă. 
Seriile au decurs fără surprize. Fa
voritele s-au calificat în finală, fără 
excepție, dar nu și fără emoții. Cam
pioana Europei, cehoslovaca Alena 
Postlova, a trebuit să uzeze din plin 
de finișul ei irezistibil pentru a o în
vinge pe maghiara Erzset Mozer. In 
seria cealaltă, englezoaica Penelope 
Chuter și reprezentanta țării gazde, 
Galina Konstantinova, au oferit o 
luptă epuizantă decisă pe linia de 
sosire. La sfîrșitul cursei am aflat cu 
surprindere că întrecerea se va reedita 
chiar în aceeași zi. Fusese un start 
greșit iar concurentele în „focul” 
luptei n-au mai auzit clopotul care 
le chema înapoi. „Realergarea" seriei 
n-a mai oferit aceeași dispută dirză, 
Konstantinova cîștigind detașat.

în proba de schif 4 -f- 1 vîsle s-a 
calificat echipajul U.R.S.S., campion 
european, care pe cei 1000 de metri 
al cursei a realizat timpul de 3:56,5. 
Din seria a doua a probei s-a cali
ficat în finală echipajul Germaniei 
(după cum am anunțat delegația Ger-

maniei prezintă la acest campionat 
o echipă unită). Câștigătoarele au ob
ținut timpul de 3:56,2.

Concurenta noastră Florioa Pirtea 
și echipajul nostru de 4 + 1 vîsle 
(marcat cu 4:04,0), neavind șanse pen
tru locul I, au făcut doar simple piste 
de control, urmînd să tragă cu maxi
mum de forță sîmbătă, în recalificări. 
La schif simplu, Florica Pirtea va 
trage in seria I alături de reprezen
tantele Belgiei, Ungariei și Germaniei. 
Primele două echipaje din recalificări 
intră în finală. La 4 -|- 1 vîsle ordinea 
culoarelor în recalificări este următoa
rea : Polonia, Romînia, Olanda, Ceho
slovacia și Ungaria. Aci, va fi eliminat 
doar echipajul care 
în cursă. Cele cinci 
pionatului european 
notaj academic sînt
tru duminică, începînd de Ia orele 15. 
Toată atenția se îndreaptă aci spre a- 
ceste întreceri decisive.

va sosi ultimul 
finale ale cam- 
feminin de ca- 

programate pen-

Florin
despre campionatul

I Florile cu care l-am intimpinat în 
•fiară pe primul șahist al țării erau 
desigur cele ce se cuvin unui cam
pion mondial. Deși Florin Gheorghiu 
»e întoarce de la Vrancka Banja 
doar cu o jumătate de titlu... Dar 
agalitatea de pe primele două locuri 

ca să spunem așa, doar aparen
tă. Și iată argumentele cifrice: Flo
rin Gheorghiu l-a întrecut în par- 
Stda directă pe egalul său în puncte 
cehoslovacul Michael Janata, el are 
tfm coeficient Soneborn net superior 
•acestuia (31,00 față de 25,75), este 
tingurul concurent rămas neînvins 
0» concurs, iar scorul excelent din 
turneul preliminar ii ridică totalul 
de puncte la 12 față de cele II’/i ale 
foi Janata.

Același regulament, însă, care mă
soară talentul și forța de joc a șahiș
tilor in puncte și jumătăți de puncte, 
hotărăște ca între Gheorghiu și 
Janata să mai aibă loc un meci de 
baraj. tl așteptăm cu nerăbdare, așa 
«r. am citit pe fața tî:iărului noș- 
/tru campion care, joi dimineață pe 
.peronul Gării de Nord, ne părea 
plin de încredere.

— ...Știu ce vreți să mă întrebați! 
<9-a grăbit el în 
♦Mor noastre. De

jumătate de 
.parc rău, nespus 
Jfiutut. Am încercat 
Wti...

Evident, știm. Telefoanele de 
'reoapte din ultima siptămină ne-au 
adus veștile, uneori contradictorii, 
alteori pline de speranță, din mica 
localitate iugoslavă unde se desfă
șura un mare turneu de șah. Toate 
arau însă de acord: Florin Gheor
ghiu a luptat bine !

— Jumătatea de punct... continuă 
• Florin. Este poate cea pe care am 
lăsat-o lui Tan Lian in prima rundă 
• finalei. Am atacat puternic... Dar 
Tan s-a dovedit un maestru al apă
rării. O mutare defensivă foarte fină 

I fi apoi un sacrificiu de piesă l-au 
; ealvat. Șah etern... Și altă jumătate 
de punct pe care o regret, desigur, 
este cea din partida cu Lee. Aici am 
fost in fața unei analize a lui Bobby 
Fischer, in care lucrurile nu sînt 
total elucidate. Și, atunci cînd ln- 

. cercam să găsesc cai noi in variantă, 
< m-am pomenit că nu mai am iniția
tiva. Lupta era terminată; egalitate. 

fAr fi trebuit să ciștig, să ciștig me- 
j rea, fiindcă victoria asupra lui Ja
nata nu mai era suficientă. Venea 
tare din urmă...

— Ai avut vreodată impresia că nu 
ftaai poți continua în acest fel I am 
Întrebat.

— Nu. Dar, pe măsură ce finișul 
fta apropia simțeam că mi se risipeș
te curajul. Mai ales că eu cîștigam 
partide de luptă, iar Janata n-avea 
decit să speculeze greșelile adversa
rilor, in poziții egale. Mă refer la 
partidele sale cu Zweig, Vesterinen, 
Adamski, și, mai ales, Zaharov...

Discuția noastră, incepută pe pe
ronul gării, a continuat in redacția 
„Revistei de Șah". Aici am întins, 
bineînțeles, tabla de șah, alături zia
rele iugoslave. Ne frapează titlurile 
mari: „Gheorghiu sau Janata

mondial de juniori
Gheorghiu

FLORIN GHEORGHIU

MARGARETA TEODORESCU SE DISTANȚEAZĂ
LODZ 6 (prin telefon). Apropierea 

încheierii turneului a dat un caracter 
și mai pasionant luptei pentru califi
care, în care, practic, sînt angajate 
acum numai cinci jucătoare. Printre 
acestea se numără în primul rind 
MARGARETA TEODORESCU, a cărei 
calificare este ca și sigură. După ce 
In runda a 9-a a fost liberă, în ziua 
următoare reprezentanta țării noastre 
a obținut o nouă victorie, de data 
aceasta în dauna Evelinei Kraatz, o 
jucătoare tenace, bine pregătită, care 
cu citeva runde mai înainte o învin
sese pe Eva Karakaș, una din favori
tele turneului. S-a jucat varianta 
Paulsen din „Apărarea siciliana". Mar
gareta Teodorescu, cu albele, a reușit 
să obțină din deschidere un mic avan
taj pozițional, mărindu-1 treptat în 
jocul de mijloc, cu toate încercările 
partenerei sale de a egala situația. 
Partida s-a întrerupt într-un final net 
superior pentru jucătoarea noastră, 
care la reluare nu a mai avut de făcut 
decît două mutări pentru a-și convinge 
adversara de inutilitatea oricărei re
zistențe.

ALEXANDRA NICOL AU nu a jucat 
nici în aceste două runde cu siguranța 
sa obișnuită. După victoria în partida 
cu Margareta Perevoznic, a pierdut în

mod surprinzător în runda a 10-a 
daneza Haahr, situată la periferia c 
samentului. Aceasta a 
V, periclitîndu-i serios 
licăre.

In celelalte partide 
următoarele rezultate : Konairkows 
— Haahr 1—0, Vuorenpăa — Litmaa 
wiez, */2—y2, Kraatz — Holuj ’/a—’ 
Vesela — Rarakaș */2—1/2, Nowara 
Eretova */2—>/2 (runda a 9-a), Perevx 
nic — Veselă 1—0, Karakaș — Now» 
1—0, Litmanowicz — Konarkows 
0—1, Holuj — Vuorenpăa 1—0 (run 
a 10—a).

înaintea ultimelor trei runde, c! 
samentul arată astfel : MARGARE7 
TEODORESCU 7‘/2 (l‘/2), Kveta Erei 
va 6‘/2 (Z1/?), Eva Karakaș 6‘/2 (3*/ 
Henrietta Konarkowska 6 (3), Alexa 
dra Nicolau 5V2 (31/,), Waltraud N 
wara, Kristhina Holuj 5 (4), Margare 
Perevoznic 4 (5), Eveline Kraatz 4 (< 
Merete Haahr, Miroslawa Litmanowi 
3 (6), Vuorenpăa 2 (8), Veselă l‘/2 (7V 
In paranteză sînt date punctele pi« 
dute.

adus-o pe lo 
șansele da o

s-au înregtefc

TURNEU FOTBALISTIC
INTERNATIONAL DE JUNIOR!

întreceri motocicliste internaționale
• Traseul de la Arcul de Triumf va 

fi duminica viitoare locul de disputa
re a unui mare concurs internațional 
de viteză pe circuit, în organizarea 
clubului sportiv Dinamo București. 
Și-au anunțat participarea — alături de 
cei mai buni motocicliști romini — a- 
lergători din Italia și R.P. Bulgaria.

Sportivii romini, din rîndul cărora 
reținem pe M. Dănescu, Gh. Ion, Gh.

Voiculesca, M. Pop, Tr. Macarie, V. 
Szabo, Șt. Iancovici, T. Popa, O. Puiu, 
O. Stephani și alții, au început pre
gătirea mașinilor, urmînd ca săptă- 
mîna viitoare să înceapă antrenamen
tele pe traseu.

• La 25 septembrie, motocrosiștii 
romini se vor întrece la Brașov cu 
alergători din R.S.C., U.R.S.S., Austria, 
R.P. Polonă și R.P. Bulgaria.

SOFIA 6, (prin telefon). în zilele c 
7, 8 și 10 septembrie va avea loc un tu 
neu internațional de fotbal pent: 
echipe de juniori. Vor lua parte : • 
lecționata orașului București, rețpm 
zentativa Iugoslaviei și două echiț 
naționale bulgare (A și B). Prof—m> 
jocurilor este următorul: la 7 s«.,^4t 
brie Bulgaria A—Bulgaria B ; la 8 sej 
tembrie (în nocturnă) Iugoslavi» 
București și la 10 septembrie învingi 
toarele și învinsele între ele.

TOMA HRISTOV

★

Jocurile mondiale universitare
Au început întrecerile de atletism

R.IO DE JANEIRO 5 (Agerpres). — 
Concursurile de natație din cadru] 
Jocurilor mondiale universitare de la 
Porto Alegre au luat sfîrșit. La șta
feta 4X100 metri mixt bărbați, echi
pa R. P. Ungare a ocupat primul loc 
cu timpul de 4:14,4, Marta Egervary 
a cîștigat proba de 200 m bras in 
2:59,0 iar ștafeta de 4X100 m liber 
femei a R. P. Ungare a cucerit meda
lia de aur în 4:25,0. Numai sportivele 
maghiare au otlținut șase medalii de 
aur în concursul de natație. Proba de 
1 500 m liber a revenit înotătorului 
japonez Haruo Yashimoto în 18:04,8. 
La polo pe apă U.R.S.S. a învins 
Brazilia cu 5—0, R. P. Ungară a între
cut Japonia cu 10—1.

în proba de floretă femei pe echi
pe, Franța s-a clasat pe locul 1, în- 
vingînd cu 9—6 selecționata R. P. 
Ungare. Campion universitar la spadă 
a fost declarat englezul

Rezultate în turneul 
tenis: Motoi (Japonia) 
(R. F. Germană) 
Maioli (Italia) 
5-7, 6-2, 6-0, 
Ribeiro (Brazilia)

Selecționata de juniori a orațrah 
București a plecat astăzi la Sofia. Di 
lot fac parte printre alții, FI. Constat 
tinescu, Dodu, Timpănar, Oblemena 
L,un.gu, Stoichițoiu, Bretan. Lotul est 
însoțit de antrenorii I. Bălănescu ; 
Șt. Stănculescu.

Peter Jacobs, 
masculin de 
— Schneider
3-6, 10-8 ;6-1,

— Leclerq (Franța) 
Jaufret (Franța) — 
6-2, 5-7. 6—2.

și mult așteptatele

PE SCURT

intlmpinarea gîndu- 
ce n-am făcut incă 
punct ?... Uite, îmi 
de rău. Dar n-am 

să fac totul—

„Cehul Janata este pierdut la Zaha
rov...”, „Un finiș dramatic”...

— Și ultima partidă ?
— S-o punem pe tablă...
In fața noastră defilează piesele 

albe și negre, care trebuiau să de
cidă in acea seară de duminică dacă 
Florin Gheorghiu rămine sau nu pe 
primul loc al finalei. Iată și poziția 
de întrerupere... Va ajunge probabil 
celebră. Ne amintim emoțiile ce ne-au 
pricinuit știrea că șansele in partidă 
sînt egale. Numai aparent, din feri
cire. Privim mai atent cei doi regi, 
cele 
albi 
sint 
mai 
poți 
aici, 
sele 
forțe latente irezistibile. Se cîștiga i 
Sigur!

— A doua zi, luni, ne povestește 
campionul nostru, îl caut pe Zweig 
Și ii spun ce am găsit la analiză. 
N-aveam ce să ascund. Se cîștiga 
imparabtl, in toate variantele. Ad
versarul meu m-a întrebat ce mutare 
am dat în plic. S-a convins. A ce
dat... Alerg înapoi in camera de hotel 
Și aduc vestea bună maestrului Ur- 
seanu. Acesta ridică ochii de pe tablă, 
clipește vesel, apoi își puns din 
nou ochelarii și analizează mai de
parte... Cine știe ? Pină semnează 
arbitrul fișa mai era timp I Antre
norul meu nu voia să piardă nici un 
minut.

Amănunte inedite, culise interesau 
te ale unui turneu fără precedent.

— Și meciul ?
— Să vină I Voi juca mai bine, cit 

pot de bine. Vreau să aduc patriei 
acest titlu pentru 
atit.

Azi încep campionatele
mondiale de haltere

două turnuri și câte patru pioni 
și negri. Finalurile de turnuri 
cele mai greu de apreciat, 
după o analiză minuțioasă 
avinta Untr-un pronostic, 
sub aparența echilibrului, 

negre, cele ale lui Florin, aveau

Succes, Florin I

Interviu
RADU

Nu- 
te 

Dar 
pie-

care am luptat

luat d«
VOIA

Azi încep — la Stockholm — cam
pionatele mondiale de haltere la care 
participă 186 de sportivi din 36 de țări. 
La aceste întreceri țara noastră va fi 
reprezentată de Balaș Fiți (cat. pană) 
și Lazăr Baroga (cat. semigrea). Ba
laș Fiți va concura miine iar Lazăr 
Baroga intră în concurs la 12 septem
brie.

Printre țările participante se află 
U.R.S.S., S.U.A., R.P. Ungară, Japo
nia, R.P. Polonă, Franța, R.S. Ceho
slovacă, Mexic, Anglia, Iran și altele.

Majoritatea echipelor au sosit în 
capitala suedeză și efectuează intense 
antrenamente. Printre participanți se 
află toți cei 7 cîștigători ai medaliilor 
de aur la ediția precedentă : Miyake 
(Japonia), Minaev (U.R.S.S.), Kaplunov 
(U.R.S.S.), Kurinov (U.R.S.S.), Vereș 
(R.P. Ungară), Martin (Anglia), Vla
sov (U.R.S.S.).

Joi au început 
întreceri de atletism. Tamara Press, 
a cîștigat la aruncarea greutății cu 
17,29 m, Tatiana Scelkanova la lun
gime cu o săritură de 6,08 m, Ivanov 
la 5 000 m cu timpul de 14:21,5 și 
Mihailov la 110 m garduri în 14,0. La 
100 m cubanezul Enrique Figuerola a 
ocupat primul loc cu timpul de 10,4 
înaintea sovieticului Ozolin — 10,5 și 
a italianului Berutti 10,5.

In finala turneului de polo pe apă, 
echipa R. P. Ungare a întrecut echi
pa U.R.S.S. cu 14—6. Pe locul 3 s-a 
clasat Brazilia, iar pe locul 4 Japonia.

Rezultate din turneul de volei : 
Uruguay — Portugalia 3—2; Cuba - 
Argentina 3-0; Brazilia — Chile 3—0. 
La baschet, după două înfrîngeri con
secutive, Franța a obținut primul 
succes întrecînd echipa Argentinei cu 
67-55. Brazilia a învins Uruguay cu 
84-49.

Turneul de șah de la Havana
HAVANA 5 (Agerpres). Cea de-a 7-a 

rundă a turneului internațional de șah 
de la Havana a adus și prima mare 
surpriză : fostul campion mondial Mi
hail Tal a pierdut cu albele, în 26 de 
mutări, la iugoslavul Trifunovici. Alte 
rezultate: Korcinoi — Barcza 1—0; 
Gheller — Ortega 1—0; Wade — Bro- 
derman 1—0; Boboțov — Uhlmann re
miză; Perez — de Greiff 1—0; Jime
nez — Robatsch remiză; Darga — Le- 
telier 1—0. în clasament conduc marii 
maeștri sovietici Korcinoi și Gheller 
cu cite 5,5 puncte. Ivkov (Iugoslavia) 
are 5 puncte și o partidă întreruptă. 
Tal — 5 puncte.

FOTBAL
SANTOS ÎNVINGĂTOARE LA 

LIMITĂ

Pe marele stadion Marocana din Rio 
de Janeiro, în prezența a 70 000 de 
spectatori, s-a disputat primul joc 
al finalei „Cupei campionilor Ameri- 
cii de Sud", între echipele F. C. San
tos și Boca Juniors, din Buenos Aires. 
A învins Santos cu 3—2 (3—1) prin 
golurile marcate de Cutlnho (2) și 
Lima. Punctele echipei argentiniene 
au fost înscrise de centrul atacant 
San Filippo. Revanșa de la Buenos 
Aires va fi foarte grea pentru Santos.

IN „CUPA CUPELOR"

A înceiput competiția internațională 
„Cupa Cupelor". în primul meci dis
putat la Bergamo, echipa italiană 
Atalanta a învins cu 2—0 (1—0) pe 
Sporting Lisabona. După cum se știe, 
la aoeastă competiție participă șl 
echipa Petrolul Ploiești care va de
buta săptămîna viitoare la Istanbul 
împotriva echipei tunoe Fenerbahce.

• Cu prilejul concursului 3e sete 
ție, în vederea jocurilor balcanice, atl< 
tul bulgar Gheorghi Stoikovski a «*» 
bilit la Sofia un nou record al țir 
sale în proba de triplu salt ou porf« 
manța de 16,04 m. 
de 16,01 m.

Vechiul record or

finală Frank Froel
6—8, 4—6,J—l

• In sferturile de 
ling l-a învins cu 
6—3, 7—5 pe englezul Wilson în tini 
ce Barnes (Brazilia) — l-a eliminat p 
Ralston (S.U.A.) cu 6—4, 7—5, 6—3

• In optimile de finală ale turneul» 
internațional de tenis de la Forest Hili 
americanul Froeh Ling l-a eliminat o 
6—4, 4—6, 9—7, 6—2 pe australia»» 
Roy Emerson. Mexicanul Osuna a elțt 
gat cu 
în fața

6—4, 6—2. 4—6, 3—6, 6— 
francezului Darmon.

• La 
pută la 
atletism 
culine și feminine
R.P. Polone și R.D. Germane.

14 ți 15 septembrie se v«
Moscova meciul triunghiular <1 
dintre reprezentativele —

ale R.S.F.S.R

PE GLOB
DINAMO MOSCOVA — F1ORENTINJ

4—0 LA FLORENȚA !

Echipa Dinamo Moscova și-a în 
cepuț turneul în Italia, evoluînd i 
Florența în compania cunoscutei tor 
mâții Fiorentina. Fotbaliștii sovietic 
au prestat un joc foarte bun și x 
cîștigat cu scorul de 4—0 (4—0). Azi 
Dinamo va juca cu selecționata ora 
șuiul Bergamo.

CAMPIONATUL. U.R.S.S.

marți în cs«n 
soldat cu ur

Partidele desfășurate 
pionatul unional s-au 
mătoarele rezultate : Dinamo Tbltta
— Neftianik 2—0 ; Spartak Moscow
— Aripile Sovietelor 2—0 ; Torped 
Moscova — Ararat Erevan 0—1 ; Di 
namo Kiev — Șahtior 3—1 ; Kairat - 
Lokomotiv Moscova 0—0 ; Dinamo Le 
nlngrad — Torpedo Kutaisi 5—0. Ii 
clasament conduce Dinamo Moscow 
cu 33 puncte (un joc mai puțin), tir 
mată de Dinamo Tbilisi cu acela; 
număr de puncte.
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