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(Citiți în pag. a 2-a cronica galei de MIRCEA COSTEA)

SP ARTACHIADA REPUBLICANA
Toată grija etapei a Il-a!

In întreaga țară comisiile 
de organizare a Sparta- 
chiadei republicane a- 

dă o deosebită atenție des- 
urării primei etape a întrece- 
>r. Timpul frumos din ultimele 
: dă posibilitate consiliilor 
Kiațiilor să organizeze în con
trare, cu și mai mult avînt, 
□petițiile sportive, astfel îneît 
jajamentele luate pentru prima 
pă să fie îndeplinite și chiar 
oășite și acolo unde timpul nu 
îngăduit in ultima perioadă 
ivitatea sportivă în aer liber, 
tn legătură cu aceasta, comi- 
le regionale de organizare a 
■artaehiadei au datoria să ana- 
eze situația desfășurării între- 
rilor primei etape, stabilind —- 

la caz la caz, și numai în 
ioanele unde este neapărat îje- 
se- — ca închiderea primei 
rpe să se facă peste o săp- 
mînă. In orice caz, se va avea 

vedere că etapa următoare, 
raioane, se va încadra în ter

enul stabilit, pentru a se asi- 
ira desfășurarea campionatelor 
ogramate în cadrul Spartachia- 
i republicane.

Paralel cu închiderea, în cadra 
festiv, a întrecerilor fazei pe a- 
sociațîi, comisiile de organizare 
a Spartachiadei trebuie să se 
preocupe de pregătirile care să 
asigure succes deplin etapei a 
2-a, pe raioane (orașe). Să Se sta
bilite — în funcție de specificai 
fiecărui raion, de numărul ba
zelor sportive existente, de mij
loacele de transport — grupele 
de asociații. Este bine ca la fi
xarea numărului centrelor să se 
aibă în vedere numărul asocia
țiilor care urmează să ia parte 
la întreceri, astfel îneît să fie 
asigurată buna desfășurare a 
tuturor probelor. Spre exemplu, 
dacă într-un raion există 60— 
70 de asociații, organizarea a 
10 centre, cu cite 6—7 asociații 
fiecare, creează condiții optime 
desfășurării întrecerilor. Com
petițiile pot fi organizate în 
două duminici, jocurile sportive 
desfășurîndu-se după sistemul 
eliminatoriu. Cîștigătorii fie
cărei grupe atît la jocuri cît și 
Ia sporturi individuale, vor lua 
parte apoi la faza raională 
(orășenească).

Stabilirea din timp a comu
nelor unde se vor organiza cen
trele, pentru ca asociațiile să le 
cunoască, repartizarea cadrelor 
necesare — antrenori, profesori 
de educație fizică, instructori

(Continuare in pag. a 3-a)

Mîine, pe stadionul ,,Vasil Levski“ din Sofia.*

AI doilea meci

R.P.ROMÎNĂ-R.P. BULGARIA
din preliminariile olimpice
(Citiți în pagina a 5-a, corespondenta trimisului nostru special 

la Sofia, V. GRĂDINARU)

Drum bun fi succes ! Lotul olimpic de fotbal al R.P. Romine pe aeroportul 
Ban casa Înainte de plecarea la Sofia

Foto : T. Chioreanu

RAPID—BONSUCCISO
Un meci atractiv, mîine, la 10,30, pe „Republicii"
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Rîndul de sus, de la stingă : Helinho, Nelson, Carlos, Jaime. 
Rirtdul de jos : Weltis, Antoninho, Canario și Declo

văzuți de Neagu Radulescu

(Amănunte despre această partidă găsiți în pag. a 5-a)

Succes, lată ce doresc toți vor purta tricoul naționalei, 
iubitorii fotbalului din țara mîine, la Sofia.
noastră celor 11 fotbaliști care Succes, lată ce doresc toți 

fotbaliștii care au făcut ieri 
deplasarea și care la ora cînd 
scriem aceste rînduri au și 
luat, desigur, un prim contact 
cu stadionul pe care vor juca 
mîine.

l-am întîlnit pe băieți înainte 
de plecare. Erau preocupați de 
meoiul de duminică, își dădeau 
seama că nu le va fi de loc 
ușor, dar — ca niciodată, parcă 
— departe de a fi copleșiți de 
importanța acestuia, erau în
crezători, optimiști, sperau pu
ternic într-un rezultat favora
bil. Era încrederea pe care ți-o 
dă conștiința că ai de înde
plinit o sarcină de cinste, con
vingerea că ești pregătit, că 
îți cunoști adversarul, că el 
și nu tu are de refăcut un han
dicap, mic și totuși mare pen
tru o asemenea partidă.

Am văzut la ei un optimism 
izvorîf din încrederea unuia 
față de celălalt tovarăș din lot, 
pentru că fiecare dorește fier
binte să ia parte activă la 
joc, să-și pună în valoare toate 
cunoștințele, întreaga vigoare 
tinerească, pentru a răspunde 
apoi cu copul sus : Ne-am 
făcut datoria și sîntem gata 
pentru Tokio 1

De aici, din patrie, urăm bă
ieților din toată inima : SUC
CES I Și dacă poșta le va duce 
aceste rînduri înainte ca arbi-

trul să fluiere începutul parti
dei, vrem să-i încredințăm încă 
o dafă, că de-acasă vom fi ală
turi de ei în acest meci care 
dorim să le aducă așteptata 
calificare pentru Jocurile Olim
pice.

SUCCES, BĂIEȚI I

La sfîrșitul acestei săp- 
tămîni are loc în locali
tatea Hagen, lîngă Dii- 
seldorf, în R.F.G., un im
portant concurs interna
țional de atletism. La în
treceri a fost invitată și 
recordmana mondială la 
săritura în înălțime Io- 
landa Balaș.

REÎNCEPE CAMPIONA
TUL DE RUGBI

Campionatul republican de 
rugbi se reia cu întrecerile 
din cadrul etapei a IX-a. 
Derbiul etapei îl va prile
jui meciul de azi dintre 
Progresul și Grivița Roșie, 
formații situate în jumăta
tea de sus a clasamentului. 
Iată și celelalte partide ale 
etapei : Constructorul — An
cora Galați, Rulmentul Bîr- 
lad — C.S.M.S. Iași, Știința 
Timișoara — Dinamo și Ști
ința Cluj — Gloria Bucu
rești.

MECIUL DE LA SOFIA 
PE MICUL ECRAN

70 de rînduri pentru copii și despre copii. 
E adevărat că ziua lor e abia luni, dar nici 

Rodica n-a așteptat prima zi a anului ca 
să-mi scuture pe umeri floricelele de porumb 
ole sorcovei sale. în afară de asta, în dimi- 
neafa zilei lor, copiii o să înghită pe nerăsu
flate cuvintele scrise ale cronicarului de la So
fia, nebăgînd de seamă că un pic mai jos, 
în colțul paginii, nenea reporterul încearcă să 
se mai cațere odată în cireș.

★
Aceste 70 de rînduri (din care am și... păpat 

zece), apar pentru simplul motiv că Radu, cel 
mai zurbagiu din toată strada, mi-a rupt, în 
îmbulzeală, fotografia lui Rici. M-am supărat 
foc, dar pînă la urmă a trebuit să le-o promit 
tuturor. Și lui Radu, și Ancuței, și Mâgduței, 
și lui Șerbănică, și lui Bobo, și lui Sergiu, și 
tuturor celorlalți. Dar pentru că trebuia să fac 
vreo 30 de poze, mi-am zis că ar fi mai bine 
să o dau la ziar, cu 25 de bani. Ceea ce,

după cum vedeți, am și făcut. Și asta împotri
va voinței maestrului emerit al sportului Ion 
Mozer, care pretinde că mișcarea nu e co
rectă.

Am uitat să vă spun că handbalistul - așchi 
uță Rici e copilul lui Mozer și... favoritul e- 
chipei învingătoare la Dortmund și Praga.

★
Strada Jean Texier (pentru că despre copiii 

ei e vorba) începe în Dorobanți și se încheie 
în fosta < 
lui „din 
de-o vreme „I 
blocuri turn, un patinoar și un 
sticlă albastră.

Asfaltul de pe această

groapă Floreasca, unde, vorba poetu- 
bube, mucegaiuri și noroi" iscatu-s-au

,frumuseți și prețuri noi": șase
----- ~ □ palat de

stradă__________ r_ _____ e un vast 
complex sportiv. în capul străzii stăpîn e 
Radu — arhitectul, campion la trotinete, du- 
blu-mixt. Are 6 ani și buzunarele pline cu cretă

(Continuare ut pag. a 3-a)

Sutele de mii de iubitori 
ai fotbalului din țara noastră 
vor putea urmări mîine la 
televizor meciul de la Sofia 
dintre echipele olimpice ale 
R. P. Romîne și R. P. Bul
garia. Transmisia va începe 
în jurul orei 17,55.

ASTĂZI, CUPLAJ 
FOTBALISTIC

Stadionul Dinamo din șos. 
Ștefan cel Mare găzduiește 
astăzi un interesant cuplaj 
fotbalistic amical cu înce
pere de la ora 15,15. In pri
mul joc se vor întîlni for
mațiile Steaua și Petrolul. In 
vedeta cuplajului vor evolua 
echipele cluburilor Dinamo 
și Progresul.

SPORTIVA



în mijlocul 

colectiviștilor 
din Afumați 

f Se spărgeau norii cînd auto
buzul clubului Dinamo din Capi
tală oprea — duminică diminea
ță —- ta terenul sportiv din co
muna Afumați. Vreo 20 de ti
neri voinici au coborît din ma
șină, și o dată cu ei au fost... de
barcate numeroase haltere, bile 
de metal pentru aruncări și alte 
materiale sportive.

Consiliul asociajiei sportive 
Recolta invitase pe sportivii 
dinamoviști la o „duminică cul- 
tural-sportivă" organizată cu 
prilejul Spartachiadei republica
ne. La ora 10, sute de colecti
viști erau prezenti în jurul sec
torului de aruncări, formînd ua 
.careu viu" In interiorul căruia 
șportivii de la Dinamo și cei din 
comună își măsurau forțele la 
haltere, box și diferite probe atle
tice. După o scurtă demonstrație 
a oaspeților, la proba de arun
carea greutății s-au înscris 
în concurs 27 de tineri, 
satisfacția supremă avînd-o, pînă 
la urmă, Gavrilă Mateiaș.

— Să mai venifi pe la noi, 
aceasta a fost dorința exprimată 
de colectiviști în momentul cînd 
autobuzul dinamoviștilor își croia 
loc cu greu spre ieșirea terenu
lui sportiv din Afumați.

Bila de metal fi-a luat zborul...

ATLETISM

Foto : R. Călărășanu

De la start la sosire
' CLUJ. Pe stadionul „23 August" a avut 
loc faza orășenească a campionatelor dc 
juniori. Un număr de 56 de atleți și at
lete au obținut standardurile de partici
pare la finalele campionatelor. Cei mai 
bun rezultat a fost înregistrat la pen
tatlon fete. Junioara Sanda Tănase a în
registrat, cu 3.731 p, un nou record re
gional la junioare II, junioare I și... se
nioare. Ea a realizat : 12,6 — 80 mg, 8,31 
— greutate, 1,40 — înălțime, 5,20 — lun
gime, 27,6 — 200 m. La pentatlon juniori 
Ș>t. Naghi a totalizat 2.491 p. Alte rezul
tate : 100 m : S. Oszalts 11,2 ; 3 000 m :
1. Căpraru 9:05,4 ; greutate : P. Irani 
14,60 ; fete : 100 m : M. Tirău 12,9 ; M. 
lmecs (1948) 12,9 ; J. Lazăr (1949) 13,0 ; 
80 mg : M. lmecs 12,7. (P. Naghi—coresp)

BUCUREȘTI. Etapa I a campionatului 
Capitalei s-a bucurat de participarea a 
300 de juniori și 400 de copii. Juniori 
100 m : P. Marcu 11,4 ; 200 m : M. Isbo- 
șescu 22,3 ; 400 m : Gh. Chenoiu 54,2 : 
800 m : A. Ciocîltău 2:07,0 ; 1 500 m : A. 
Dăndărău 4:14,6 ; 5 km marș : D. Bogdan 
25:11,8 ; 110 mg : V. Cristescu 16,7 ; înăl
țime : V. Dumitrescu 1,84 ; prăjină : M. 
Dumitru 3,95 ; Cr. Oprișescu 3,70 ; lungi
me : V. Dumitrescu 6,21 ; triplu : Al. 
Mihu 13,78 : suliță : S. Hodoș 51,67 ; cio
can : Gh, Costache 55,64 ; Junioare : 
100 m : V. Tocilă 12,7 ; 200 m : V. Tocilă 
26.5 ; 400 m : M. Nicoară 60,0 ; L. Frunză 
«1,0 (HC. FI. Grecescu 59,0) ; 800 m : Cl.

AZI, PRIMA RUNDĂ

începe turneul de maeștri
In acest an, în calendarul iubitorilor 

ide șah stau înscrise două date memo
rabile. Se Împlinesc 40 de ani de la 
înființarea Federației romîne de șah și 
tot atîția de cînd există forul interna
țional al șahului, F.I.D.E.

Pentru a marca «ceste două aniver
sări, F.R.Ș. a luat inițiativa organizării 
la București a cmui puternic turneu 
la care participă maeștri din Capitală 
ți provincie. Pe lista înscrierilor se 
4»sl»ci numele unor șahiști fruntași ca

Dacă uzina „Danubiana" șî-a cu
cerit în scurt timp o faimă binemeri
tată în schimb „A. S. Danubiana", 
asociația sportivă a acestei mari și 
moderne uzine bucureștene, este însă 
prea puțin cunoscută in lumea sportu
lui. Nici nu-i de mirare. Uzina este 
nouă : în vara aceasta se vor împlini 
doi ani de cînd a fost scoasă din pre
sa automată, de la „vulcanizare", pri
ma anvelopă. Pentru sport, la început, 
nu prea era timp. Ca la orice întreprin
dere nouă erau multe de făcut. Dar, eu 
toate acestea, sportul și-a ocupat pe 
nesimțite locul în viața de fiecare zi 
a uzinei. Intr-o zi s-a format o echipă 
de fotbal. Apoi — încă una. După 
aceea au avut loc și primele meciuri, 
pe terenul asociației Viscofil, din a- 
propiere. Ulterior a început activitatea 
și la volei și — în fine — într-o după 
amiază s-a organizat primul concurs 
oficial al asociației sportive Danubia
na. Intr-o sală improvizată pentru sport 
au debutat șahiștii, halterofilii și jucă
torii de tenis de masă.

De la acest început n-a trecut decît 
un an. Despre stadiul în care se gă
sește activitatea sportivă acum la „Da
nubiana" ne-au vorbit președintele a- 
sociației (tehnicianul Ion Mateescu), 
organizatorul și financiarul. Ei ne-au 
spus multe lucruri interesante despre 
viața sportivă de aci. Din noianul de 
relatări, nu a fost ușor să selecționăm 
pe cele mai semnificative. Din preo
cupările consiliului asociației, multe la 
număr (întrecerile Spartachiadei, tre
cerea normelor Insignei de polisportiv, 
amenajarea unor terenuri, înființarea 
de noi secții pe ramură de sport, atra
gerea cît mai multor tineri în rîndul 
membrilor asociației, alcătuirea unor 
noi echipe de handbal și volei), am 
reținut doar trei: participarea la între

Joi seara licuricii țigărilor au sclipit pînă spre capetele „potcoavei" de 
1a stadionul Republicii. Meciurile programate în cea de a doua gală a fina
lelor, ca și timpul numai bun — fără amenințarea „averselor locale" și fără 
frig — au făcut ca în jurul ringului să se reunească mii de iubitori ai boxu
lui. Și dacă pînă la primul sunet de gong vremea era călduță, după 
aceea pe ring s-a făcut al naibii de cald, majoritatea protagoniști
lor disputîndu-și cu ardoare „culoarul" spre mult rîvnitele tricouri de cam
pioni. Combativitatea, calitatea unor meciuri și inai ales răsturnările de si
tuații de la o repriză la alta (uneori de la un minut la altul) au mărit in
teresul tribunelor, au stîrnit valuri de aplauze, care s-au revărsat generos 
spre careul de lumină al ringului.

Iacob (2:21,8 ; M. Nicoară 2:21,9 : 80 mg : 
M. Bolea 12.3 ; s. Necula 12,5 ; lungime : 
IU. Bolea 5,15 : înălțime : Ad. ciobota.ru 
1,40 ; disc : El. Prodan 39,29 ; Copil : 
60 m : Magd, Pretorian, M. Bălăcescu,
E. Mîrza și Z. Panciuc 8,4 ; înălțime :
C. Popescu 1,31 ; mingea de oină : FI. 
Agațu 51.00 ; Băieți : 60 m : IV. Dinu 7,7 ; 
lungime : M. Georgescu 5,80 ; mingea 
de oină : G. Georgescu 69,80 (N. D. Ni
colae — coresp.).

C. LUNG. La etapa raională a campio
natului de juniori au fost înregistrate 
cîteva noi recorduri regionale : 60 mg
F. II : S. Nedelcu 9,3 ; greutate F.II : Ol. 
Jinga 11,98 ; suliță B.II : N. Vălimăreanu 
52,45 ; suliță : Tatiana Bucura 35,26 _ 
rec. junioare II. Alte rezultate : înălțime 
F : V. Pulpea 1,40 ; 100 m : I. Drăgoi 11,7; 
300 m : I. N.cacșu 2:06,9 ; 60 m : S. Ne
delcu 8,2 ; ciocan II : C, Moșteanu 37.90 
(G. Bădescu — coresp.).

HUNEDOARA. Cîteva rezultate intere
sante în etapa raională a campionatelor 
de juniori : triatlon : Susana Trif 1926 p 
— rec. regional de copil și jun. II, greu
tate : S. Trif 9,13 m — rec. reg. copii ; 
80 m : V. Moldovan 9,3 — rec. reg. jun. 
II ; 300 m : G. Drăghici 47,2 — rec. reg. 
copii ; lungime : M. Tauș 5,02 — rec. reg 
copii (G. Băleanu — coresp.).

Victor Ciocîltea, Octav Troianeseu, Cor
vin Radovici, Mircea Pavlov, Gheorghe 
Mititelu, Constantin Botez, Iuliu Szabo, 
Traian Stanciu. ,

Turneul are ți caracter de selecție, 
fiind o utilă verificare a componenți- 
lor Iotului republican, în vederea vi
itoarelor competiții internaționale care 
stata în fața reprezentativei de șah a 
țării noastre. Iată un motiv puternic 
pentru participanții la turneu de a 
face dovada întregii lor forțe de joc,

cerile Spartachiadei republicane, mări
rea numărului membrilor UCFS și 
crearea bazei materiale pentru practi
carea sportului.

14 ORGANIZATORI...

... de grupe sportive îndrumă. în 
tot atîtea secții și sectoare de muncă, 
activitatea celor aproape 500 de mem
bri UCFS. Un grup numeros de tineri 
participă cu regularitate la concursu
rile organizate în cele șase secții (fot
bal, tenis de masă, șah, volei, turism 
și handbal). Deocamdată, la un nivel 
care depășește cadrul asociației acti-

muncitori au participat la diferite 
excursii și au prestat un mare număr 
de ore de muncă voluntară la amena
jarea terenului din apropierea uzinei. 
Mi s-a vorbit și despre grupele sporti
ve de la „vulcanizare", „pavilionul ad
ministrativ", „profilare" și altele.

IN TREI SAPTAMIN1..

...284 de participanți au fost trecuți 
pe foile de concurs ale primei etape 
a Spartachiadei republicane. Cei mai 
mulți s-au întrecut la atletism — 106. 
(cros, 100 m, 200 m, greutate, lungi
me). Urmează gimnastica (57), hal-

„DANUBIANA**,  UN NUME
CARE SE VA AFIRMA ȘI ÎN SPORT

vează doar secția de fotbal — (în 
campionatul raionului Nicolae Bălces- 
cu) — și comisia de turism (patru e- 
chipe de orientare turistică care parti
cipă la diferite întreceri organizate de 
cluburile bucureștene).

Intrebîndu-1 pe președintele asociației 
care sînt grupele fruntașe în acțiunea 
de îndeplinire a celor trei mari obiecti
ve, ni s-au amintit cîteva. In primul 
rînd, grupa sportivă de la „atelierul 
mecanic" (organizator sportiv ing. S. 
Munteanu) unde numărul membrilor 
UCFS a crescut la 80, iar cel al ti
nerilor care s-au întrecut la primele 
concursuri ale Spartachiadei republi
cane la 60, dintre care 47 au trecut 
(cu excepția turismului) toate probele 
Insignei de polisportiv. Tot de la a- 
ceastă grupă sportivă, peste 100 de

ferele (45), șahul (40), tenisul de 
masă (30) și tirul. Printre sportivii al 
căror nume a devenit cunoscut imediat 
după întreceri sînt Gh. Ene — haltere, 
S. Munteanu — tenis de masă, T. Co- 
ciș, G. Stoicescu, M. Voicu —- atletism, 
Al. Constantin — șah, Galina Bălan și 
Gloria Gheorghe — gimnastică. Prin
tre cei evidențiați în buna organizare 
a întrecerilor se numără ing. Alexan
drina Voicu (fostă gimnastă), C. Enes- 
cu, din consiliul asociației și alții.

Din păcate, nu același sprijin au pri
mit participanții la concursurile de 
gimnastică din partea sportivei Magda 
Ianculesou, care deține categoria 1 de 
clasificare la gimnastică.

Dar, numărul participanților la Spar- 
tachiadă nu s-a oprit aici. Mai sînt de 
disputat concursuri de atletism și hal

tere la o serie de grupe sportive. Ap 
urmează jocurile sportive — handb 
lui, voleiul și fotbaiul, care vor atrat 
noi participanți.

PRELUAREA UNOR INIȚIATIVE..

...pozitive din alte asociații sporti' 
constituie o preocupare permanen 
atît pentru consiliul asociației cît 
pentru comitetul U.T.M. de la „Dam 
biana". In ultimul timp, de exempl 
s-a intensificat acțiunea de atragere 
tineretului din uzină în întrecerile Spa 
tachiadei republicane (începînd de să] 
tămîna trecută în fiecare marți și j 
se organizează întreceri). O atenț 
deosebită se acordă depistării acelr 
tineri care în anii trecuti au urm: 
cursuri de instructori sportivi sau ct 
nosc bine regulile vreunei ramuri spoi 
tive. Aceștia vor fi folosiți ca instrui 
tori în viitoarele întreceri.

Cu ajutorul organizației U.T.M. cai 
va mobiliza tinerii la muncă voluntar 
se vor amenaja în scurt timp noi teri 
nuri sportive simple, vor fi aduse 1 
nivelul fruntașelor grupele rămase î 
urmă cu încasarea cotizației UCFS. Ir 
casarea integrală a cotizației va d 
posibilitatea îndeplinirii întocmai 
planului de venituri și cheltuieli (pentr 
1964 s-a prevăzut printre altele proci: 
rarea de materiale și echipament î 
valoare de 10.000 lei) care asiguri 
totodată, organizarea competițiilor pre 
văzute în calendarul sportiv al asocia 
ției.

Pasiunea pentru sport a tinerilor d 
la această nouă uzină, hărnicia eu car 
muncesc mulți dintre activiștii asocia 
ției și ai comitetului U.T.M. sînt < 
garanție că „Danubiana" se va afirm: 
în curînd și în sport.

T. RABȘAN

Dispute pasionante
în cea de a doua gală a „finalelor*

Semnalul l-au dat...... cocoșii". Un
puștiuleț simpatic (n-a împlinit încă 
18 ani), piperuș, nu altceva, P. Co- 
valiov (Progresul Brăila) a înfrun
tat curajos un „goliat" pentru sta
tura lui, pe C. Popa (Metalul Bucu
rești). Deși mai scund, cu alonjă... 
mai scurtă, Covaliov a atacat perma
nent, impunîndu-și avantajul prin- 
ir-un ritm susținut. Directa de dreapta 
la bărbie, dublată de stînga la corp, 
au făcut multe... zile grele lui Popa. 
După o repriză în care nimeni nti 
rămîne dator, asistăm la adevărate 
rafale pe „contre", timp de un minut, 
după care Covaliov ia inițiativa, fă- 
cîndu-și partenerul sac de antrena
ment. In ultima repriză Popa încearcă 
să profite de alonjă, dar după numai 
un minut este obligat să cedeze din 
nou inițiativa și pierde la puncte. 
Așadar, așteptăm plini de curiozitate 
evoluția în finale a brăileanului, un 
tînăr cu serioase perspective.

Va trece N. Mîndreanu (S.P.C.) 
de vechiul său rival N. Puiu (Pro
gresul) ? lată întrebarea ce plu
tea în tribune. Prima repriză se 
scurge încet. Cei doi „vulpoi" — cum 
plastic se exprima un coieg la masa 
presei — se studiază cu grijă, tato
nează prudent, căutînd „breșe" în 
boxul adversarului. Puiu caută să 
puncteze, fără să se angajeze în lupta 
de aproape. In repriza secundă Puiu 
dă drumul la „serii", își duce ad
versarul către colțuri, dar Mîndreanu

din Capitală
ceea ce va avea desigur ca rezultat par
tide deosebit de interesante.

întrecerile sînt găzduite de sala bi
bliotecii Băncii de Investiții (str. 
Doamnei 2). Rundele au loc în fiecare 
după-emiază, partidele întrerupte ur- 
mînd să fie reluate dimineața. Azi se 
dispută prima rundă, începînd de la 
ora 16,30. Mîine, partidele înoep de la 
ora 9.

RD. y. 

se blochează cu atenție. Puiu caută 
mult lovitura la ficat, deși directul 
scurt la figură se dovedește mai... 
rentabil. Preocupat de apărare, Mîn
dreanu lovește rar, dar puternic, de 
preferință cu stînga.

începutul celei de a treia runde 
anunță victoria lui Mîndreanu, care 
lovește mai decis, dar 
Puiu accelerează și, pro- 
fitând de oboseala din ce 
în ce mai evidentă a lui 
Mîndreanu, obține acel 
„plus" care pe foaia arbi
trilor indică pe învingă
tor după un meci în ge
neral egal.

La „semiușoară", I. VI- 
șinescu (Cîmpulung Mus
cel) obține victoria la 
puncte asupra lui C. Ru- 
su (Progresul București), 
datorită unui plus de cla
ritate, după un meci în 
care ambii s-au agitat 
mai mult decît trebuia.

In limitele aceleiași ca
tegorii, M. Cîrciumaru 
(Chimia Onești) bate prin 
abandon dictat de arbitru 
(m 2 r III) pe N. Deicu 
(Progresul Brăila). După 
avantajul luat în repriza 
întîi, Cîrciumaru primeș
te o directă năpraznică la 
bărbie și e numărat. Dar, 
cel care atacă apoi e... 
tocmai el 1 Reface terenul 
văzînd cu ochii, lovind pu
ternic și precis la figură, 
în timp ce Deicu abia mai 
rezistă. In repriza ultimă 
Deicu, asemenea pasărei 
„Phonix", trece la ofensi
vă, dar curînd este supus 
rat tir de pumni și numărat în pi
cioare. Am așteptat zadarnic ca antre
norul C Dobrescu să arunce prosopul, 
pentru a pune capăt unei lupte de de
parte inegială. Abandonul a fost ho- 
tărîit, cam tîrztu, de arbitrul din ring.

C. Nfculescu (Progresul București) 
b. p. I. Pițu (Dinamo București) la 
categoria semimijlocie, după ce in 
m. 3 r. II Pițu e numărat în picioare.

In cadrul aceleiași categorii, 1. Co
vaci (Progresul Brăila) e gratulat de 
juriu — spre stupefacția generală — 
cu victoria la puncte asupra lui M 
Dumitrescu (Dinamo București), după 
un meci unit, de bătaie, în al cărui

unui adevă-

final acesta din urmă a lovit c 
mai clar, cu stingi puternice la fig 
C. Stănescu (Dinamo București) 
dovedit slab pregătit în fața lui 
Tudor (Constructorul Hunedoara) 
a pierdut la puncte.

La categoria „grea*  V. Marii 
(Dinamo București) a tranșat în 
voarea sa intîlnirea cu M. Gfceorgh 
(Steaua). Acționînd prudent la înc< 
și atacînd apoi irezistibil. Marii 
l-a depășit net pe Gheorghioni. vi 
parcă să-l bată și pentru ediția 
cută a campionatului, cînd... știți di 
neavoastră... In finalul reprize 
doua, cîteva „dubleuri" puternice 
figură l-au făcut „groggy" pe Gh< 
ghioni, care e numărat, pentru 
în ultimul minut al meciului uă 
oprit de arbitru pentru categoi

Fază din meciul „greilor" V. Mariufan — M Ghi 
ghioni. Mariuțan (dreapta) execută „în plin" u 
din croșeele de dreapta care i-au adus vict< 
înainte de limită Foto : V. Bag<

inferioritate. Ne-a plăcut înd
sebi croșeul de dreapta, ca
stînga, dată în linie de Marîuțan, c 
ce arată că pe acesta îl preocupă 
rios Olimpiada.

Aceeași notă bună pentru Gh. 
grea (Progresul București), care 
învins pe deosebit de rezistentul 
Ciolooa (Siderurgistul Galați), 
urina boxului de calitate prestat.

I. Monea (Dinamo Buc.) a cîștl 
prin neprezen tarea lui M. Mariuț 
(Progresul Buc.) oprit de medic.

Gala de astă-seară prezintă așa 
adevărate „capete de afiș", în i 
joritatea meciurilor fiind greu de 
un pronostic.

MIRCEA COSTEf

ciobota.ru


(Urmare din pa. 1)

laortivi și arbitri — care să ajute 
tocmirea programelor și organizarea 
trecerilor, trebuie să stea în centrul 
enției comisiilor regionale și raionale 
: organizare a Spartachiadei. De ase- 
enea, la aceste centre vor fi trimise 
aterialele de concurs necesare (hal- . 
re, cronometra, garduri, saltele pen- 
u lupte, ringuri de box etc.). 
In funcție de numărul asociațiilor 

x>rtive existenta în raionul sau orașul 
.•spectiv, se poate organiza o fază 
itermediară pe grupe de asociații spor- 
ve numai ia jocuri sportive, urmînd 
î la sporturile individuale să se or- 
anizeze direct etapa raională (oră- 
mească). La raioanele cu un număr 
iai mic de asociații sportive, etapa 
tională (orășenească) se poate o-rga- 
iza și direct, fără faza intermediară 
e grupe de asociații sportive.
In scopul unei cît mai intense popu- 

arizări a activității sportive, este bine 
a în comunele în care se desfășoară 
utrecerile pe grupe de asociații să se 
organizeze — în colaborare cu orga- 
lizațiile U.T.M.. în căminele culturale 
i cu sprijinul sfaturilor populare — 
luminici cultural-sportive cu un număr 
:ît mai mare 
»ă constituie 
rerești.

Pentru faza 
romisiile di
iei, cu participarea activă a comisiilor 
pe ramură de sport respective, vor sta
bili programul întrecerilor, pe zile și 
pe sporturi.

La întocmirea programului este ne
cesar să se aibă în vedere numărul 
echipelor, respectiv al sportivilor ca-
iiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiuiimiiiuiiiiuiiuiuiiiiuiiiiiiiiiiiiii

de participant și care 
adevărate sărbători ti-

raională (orășenească), 
organizare a Spartacliia-

lificațî pentru această etapă, fie la faza 
intermediară pe grupe de asociații, fie 
direct din etapa pe asociațiile sportive.

La un raion care a avut — să zicem 
— 8 sau 10 grupe de asociații, ar 
urma să participe la finala pe raion 
un număr de aproximativ 200 de spor
tivi. Este recomandabil ca programul 
să fie alcătuit astfel, incit la centrul 
de raion să se organizeze întreceri la 
un anumit număr de sporturi, cum ar 
fi atletismul, gimnastica, halterele, te
nisul de masă ș.a., iar în alte spor
turi, ca handbalul, fotbalul, voleiul, etc. 
să fie organizate în unele centre de 
comune mari din raion, care dispun 
de terenurile și celelalte condiții nece
sare. Astfel se va asigura nu numai 
o bună organizare tehnică, dar se va 
da posibilitate unui 
mare de spectatori să 
cerile etapei pe raion.

In ceea ce privește 
întrecerile se pot eșalona în cursul u- 
nei săptămîni, urmînd ca finalele să 
aibă loc duminica.

Din știrile sosite la redacție, aflăm 
că se fac intense pregătiri în toată 
țara, comisiile de organizare a Spar- 
tachiadei republicane acordînd un in
teres deosebit etapei a doua, în care 
accentul va cădea pe calitatea rezul
tatelor obținute de tinerele talente evi
dențiate de prima fază a marii com
petiții.

ACTIVIȘTI SPORTIVI, PROFESORI 
DE EDUCAȚIE FIZICA, ANTRENORI. 
SPORTIVI FRUNTAȘI ! SPRIJINIȚI 
DIN TOATA INIMA ORGANIZAREA 
ȘI DESFĂȘURAREA ÎNTRECERILOR 
FAZEI A II-A A SPARTACHIADEI 
REPUBLICANE 1

număr cît mai 
vizioneze între-

etapa pe orașe.

Ceata lui Papuc
(Urmare din pa. 1)

l-o procură „fetele dintr-a-ntîia*.  
Prețul ? Executarea a două șotroane-n 
lung și unu-n lat. Și Radu desenează 
foarte frumos. Adevărate planuri de 
bazilică.» Oh I De-ați vedea cu ce 
siguranță trage Răducu absida șotro
nului I E drept că în ultima vreme, de 
cînd plouă mereu, norma lui Radu a 
mai crescut, dar micul arhitect are 
timp și pentru suflețelul său. Atunci 
desenează blocuri și trenuri. Punc
tul culminant al creației lui este mo- 
mer --ji desenării fumului locomotivei, 
care umple compact vreo 30 de metri 
de trotuar, de-a lungul blocurilor cu 
numerele 20, 20A și 22.

Dincolo de zona șotronului se în
tinde mica împărăție a ping-pong- 
ului. în general se joacă la două— 
mese. Proiectantul meselor cu margi
nile albe și fileul de cretă verde e 
Sergiu. Jucătorii se supun cu strictețe 
regulamentului. Cei mici, pînă la 6 
ani, au dreptul să joace în picioare. 
De la 6 la 8 ani este obligatorie po
ziția pe genunchi. în sfîrșit, cei de 9 
ani sînt supuși unei imobilități ma
xime.

Vă invităm și pe dv. 
în pădurea Pustnicul...

Consiliul asociației sportive Frigul 
din raionul 23 August șî-a ciștigat o 
binemeritată reputație pentru modul 
cum știe să organizeze acțiunile spor
tive cîmpenești. Anul trecut, de pildă, 
la o astfel de acțiune au luat parte a- 
proape 2000 de tineri și tinere. Ei au 
avut prilejul să petreacă o zi de neuitat 
in mijlocul naturii, să facă sțxtrt. să 
participe la diverse jocuri distractive.

Mîine. asociația sportivă Frigul este 
o mare acțiune 
Ea va avea loc 
Cu sprijinul clu- 
vorfi organizate 
lupte și iudo. se 
ele volei și hand-

Arbitrii, severi și inventivi, dicteazâ 
rejucarea mingilor pentru „fileu" și 
atribuie toate punctele objinute prin... 
tuș.

Ceva mai departe se întinde fara 
handbalului, care cunoaște o mare 
expansiune din ziua finalei cu Sue
dia, expropriind recent pînă și mi
cul sector rezervat ciclismului ar
tistic, cea mai feminină dintre „sec
țiile" complexului Texier. Antrena
mentele de handbal se desfășoară 
de-a curmezișul străzii pentru valo
rificarea barelor naturale ale copa
cilor. {Strada despre care vă vorbesc 
e un tunel

Cel mai 
din dreptul 
se dispută 
teva jocuri 
delimitate, 
fapt curent. Tn aceste cazuri încep 
marile grămezi rugbistice, care con
firmă un adevăr istoric pe nedrept 
contestat : balonul oval s-a născut din 
turtirea celui rotund.

în aceste clipe de fierbere, pietonii 
devin mai prudenți, ferestrele se în
chid rînd pe rînd, ca în apropierea 
unui tunel feroviar, iar, mașinile 
foarte rare, e drept, înaintează a- 

I proape cu viteza... zero. Un singur 
I lucru potolește ca prin miracol ceafa 
; Iui Papuc: apariția lolandei Balaș, 

care iese din casă pentru a se duce 
la sală sau pe stadionul Tineretului. 
Atunci filmul se rupe brusc, sonorul 
amuțește și kinograma capătă fixi
tatea fotografiei. Un „sărumîna" pre
lung însoțește pașii elastici ai cam
pioanei. E momentul în care lolanda 
își trece în revistă copiii.

de verdeață).
populai e, totuși, scuarul 
străzii Mărășoiu, pe care 
simultan, în rozetă, cî- 
de fotbal. Zonele nefiind 
imixtiunile reprezintă un

CUPA PĂCII 0 ETAPA IMPORTANTA
PE BITUMUL UNOR NOI SUCCESE

ora cînd apar aceste rînduri, vâ este 
realizat de e- 
rugbi în .CUPA

La 
cunoscut frumosul succes 
chipa noastră națională de 
PĂCII' — câștigarea, pentru a șasea oară 
consecutiv, a trofeului, pe care si-1 dispută 
anual echipele dintr-o serie de țări so
cialiste.

Organizatorii — pe linia unei permanente 
preocupări pentru popularizarea și răspîn- 
direa rugbiului — au programat întîlnirile 
în orașe și regiuni în care sportul cu ba
lonul oval nu era prea cunoscut, sperînd

distructiv și obstructionist. Rezultatul t Dooă 
întîlniri — două înfrîngeri.

Acum se cuvine sa spunem cîleva atu 
vinte și despre învingători. Maniera în 
care s-au impus sportivii romîni a tost im
presionantă. Ei au demonstrat înalta va
loare a rugbiului din țara noastră. Acest 
lucru a reieșit și din faptul că axa pre
zentat, de astă dată în întrecere, o echipă 
nouă, combinată Steaua—Dinamo, cu foarte 
mulți tineri, dintre care șase debutanți (au 
lipsit toți jucătorii internaționali de la Gri- 
vița Roșie, angajați în C.C.E. și Penciu,

sosință că este, după Penciu, al doilea fun
daș din țară (8). Tot cu 8 i-aș nota pe 
înaintașii Ion Tuțuiana (Dinamo), Constan
tin Șerban (Steaua) și Constantin Fugigl 
(CSM Sibiu) — un tînăr linia a treia cu 
mari perspective — și pe mijlocașul A- 
drian Mateescu (Steaua). Gheorghe Nica 
(Dinamo) a început timid, dar și-a revenit 
pe parcurs ; și el are mari posobilități (7). 
Aceeași notă : Rene Chiriac (Steaua), Nl- 
colae Cordoș (Precizia Săcele), Alexandru 
Ionescu (Steaua), Vasile Rusu (Dinamo),

MwHEHi

din nou prezentă cu 
sportivă cimpenească 
în pâdurea Pustnicul, 
bului raional .Metalul 
demonstrata de box. 
vor desfășura meciuri ___  r_
bal in 7. Cu același prilej, tinerii par- 
ticipanti la această acțiune iși vor pu
tea trece norma de turism pentru In
signa de polisportiv in cadrul unui 
concurs de orientare turistică, 
bluri artistice aparținind mai 
întreprinderi și instituții din 
tor susține și ele programe 
alcătuite.

Asociația sportivă organizatoare, 
care a trimis invitații tuturor asocia
țiilor sportive din raionul 23 August, 
invită și prin intermediul ziarului no
stru pe toti sportivii din Capitală l*  
frumoasa serbare sportivă cimpenească 
de la Pustnicul,

Pentru cei interesați, amintim că la 
pădurea Pustnicul se poate ajunge cu 
autobuze l.T.B. sau l.R.T.A, de la 
capătul liniei de tramvai nr. 7 (Pante- 
limon ).

Ansam- 
multor 

Capitală 
special

Echipa noastră care a jucat cu atîta succes în „Cupa Păcii*,  împreună cu

accidentat). Pe acest drum, al promovării 
curajoase a tineretului în prima garnitură, 
trebuie să perseverăm neapărat Infuzia de 
tineret este necesară, pentru că asigură 
un plus de vigoare, de elan, de dăruire, 
care luate la un loc ne vor ajuta să obți
nem în viitor succese șl mal răsunătoare 
în întîlnirile cu reprezentativele unor țări 
în care rugbiul are o veche tradiție. Aș 
vrea să închei scurtele cuvinte de laudă . 
la adresa echipei noastre printx-o declarație 
pe care mi-a făcut-o cunoscutul arbitra 
francez Bernard Marie, după meciul deci
siv cu R. D. Germană : „Cunosc bine echi
pa romînă. In primul sfert de oră ea m-a 
entuziasmat. Dacă ar fi continuat in acest 
ritm ar fi marcat 50—60 de puncte. Cred 
că, în ansamblul ei, echipa romînă poate 
ii opusă cu succes oricărei formații de pe 
glob, și, vă rog să mă credep, nu este 
o afirmație de complezență, deoarece in 
ultimii zece ani am arbitrat și am văzut 
jucînd cele mai bune echipe din lume".

Dacă ar fl să caracterizez valorile indi
viduale ale echipei noastre, cele mai mari 
note li s-ar cuveni căpitanului formației. 
Paul Iordăchescu (Dinamo), excelent la ta- 
lonaj și coordonator desăvîrșit al înaintării 
(10), lui Dumitru Zlătolanu (Dinamo), pen
tru jocul tehnic și omniprezența sa In toate 
acțiunile de atac (10), lui 
pol (Dinamo), un centru 
simț al jocului, autor al 
spectaculoase (9) și Iul
(Steaua), pentru jocul constant bun in 
intare (9). Ar urma Vasile Dragomlr 
namo) — o aripă impetuoasă, curajos 
lizator (8), Paul Ciobănel (Steaua) —
puțin jucat în prima partidă fi-a revenit 
complet ulterior (8), Alexandra Glugiuc 
(Dinamo) — s-a consacrat definitiv In pos
tul de mijlocaș, dovedind o fantezie remar
cabilă (8), Cornel Nedelcu (Constructorul) 
— a jucat curajos, ofensiv, arătind cu pri-

în felul acesta să cucerească noi simpati- 
zanți. Ei au ales, de astă dată, regiunea 
Saxoniei, un centru în care rugbiul abia 
a pătruns. S-a jucat la Bautzen (Romînia — 
Cehoslovacia : 14—3), la Ostiitz (R. D. Ger
mană — Cehoslovacia : 11—3) și la Gor- 
litz (Romînia — R. D. *” "
După interesul arătat de spectatori și după 
aplauzele care au răsplătit fiecare acțiune 
frumoasă —- și au fost destule momente 
de înalt spectacol sportiv — se poate 
spune că acțiunea de popularizare a reu
șit din plin. In plus, formația reprezenta
tivă a țării noastre a mai susținut — la 
cererea gazdelor — un meci demonstrativ 
la Pritzwalk, un orășel din regiunea Pots
dam, în compania echipei secunde a R. D. 
Germane, alcătuită din jucători ai clubu
rilor din Berlin și Potsdam. Am cîștigat și 
de data aceasta, deși sportivii noștri au 
jucat lejer, fără să forțeze nici un mo
ment, așa cum se cuvenea de altfel într-o 
partidă care avea durul să arate unor 
spectatori neinițiați în frumusețea rugbiului 
și în care, firește, rezultatul era lăsat pe 
planul secund. In aplauzele spectatorilor 
XV-le țării noastre a realizat o categorică 
victorie cu 38—14.

Sportivii romîni au obținut, așadar, în 
R. D. Germană victorii de presti
giu, la capătul unor partide de o înaltă 
factură, făcînd astfel un nou și mare ser
viciu rugbiului, pe care îl servesc cu atîta 
devotament de ani de zile.

Așa cum s-a constatat, de la startul 
competiției au lipsit formațiile Poloniei și 
Bulgariei. Dar, dată fiind valoarea lor re
lativ scăzută, absența acestora nu a fost 
resimțită. Echipele Romîniei, Cehoslovaciei 
și R. D. Germane, cele mai redutabile în 
această parte a Europei, au luat parte în 
schimb la întreceri pentru a șasea oară 
consecutiv. Vom începe prin a spune cîteva 
cuvinte despre partenerii noștri de între
cere. Reprezentativa țării gazdă a constituit 
pentru noi o adevărată revelație. Rugbiștii 
germani, îndrumați de un antrenor foarte 
priceput șl inimos, Thieses, au progresat 
sensibil, practicînd un joc modern, în con
tinuă mișcare, în care balonul a circulat 
cu repeziciune de la înaintare cătxe trei- 
sferturi. Ei au jucat și tactic foarte bine, 
mai ales în partida cu Cehoslovacia, pe 
care au întiecut-o la capătul unui meci, în 
care superioritatea lor a fost evidențiată, mai 

ales pentru faptul că au știut să evite șocul 
unei înaintări care le era superioară în 
greutate și forță. Animați de o concepție 
modernă, în evident progres tehnic, îndemî- 
natici, rugbiștii germani, care au ocupat 
un binemeritat loc doi, vor cunoaște de
sigur noi satisfacții. In ceea ce privește pe 
rugbiștii cehoslovaci, din păcate, ei nu au 
arătat nimic nou, practicînd cunoscutul lor joc

Germană : 28—6).

în frumusețea rugbiului

. tor
a realizat o categorică

Gheorghe Bahto- 
cu un deosebit 
unor pătrunderi 
Hrlslach» Preda 

îna- 
(Di- 
rea- 
mal

antrenorul ei, Petre CosmănescU

Gheorghe Drobotă (CSMS Iași), și NicolcMi 
Baciu (Dinamo).

Desigur ar mai fi multe de spus despre 
acest turneu, dar ele nu pot fi toate: ex
primate în limitele unui spațiu relativ res- 
trîns. Vom reveni, în orice caz, într-unul 
din numerele viitoare.

D. CALL1MACHI

99 Cupa primaverir
la îtihtiiia

în organizarea comisiei orășenești 
sporturi nautice se desfășoară în acesta 
iile, pe lacul Herăstrău, competiția de 
iahting „Cupa primăverii*  Ia clasele 
snipe și finn. Competiția se dispută 
în 5 regate.

La FINN s-au înregistrat următoarei# 
rezultate : regata I : 1. F. Agarici (Știi 
ința), 2. E. Greseanu (Știința), 3. AL 
Horoveanu (Pr.) ; regata a Il-a ; 1. I, 
Iliescu (Știința), 2. F. Agarici (Știuta 
ța), 3. R. Mînăstireanu (Pr.).

La SNIPE, în prima regată s-au cla
sat în ordine : E. Groza — M. Mihăița 
(Șt.), L. Predeseu — L. Predescu (Pr.), 
M. Tașcu — O. Tomiuc (Pr.). A două 
regată a dat următoarele rezultate : 1. 
M. Anastasescu — M. Dumitriu (Șt.), 
2. D. Ciocoi — C. Bivolu (Pr.), 3. O, 
Mischevici — I. Năvodarii (Pr.). Con
cursul continuă azi după-amiază și nuts 
ne dimineață.

Reprezentativa noastră secundă a întrecut
cu 9-7 prima formație a R. D. Germane

TIMIȘOARA (prin telefon). Repre
zentativa de lupte clasice a R.D. Ger
mane și-a început turneul pe care îl în
treprinde în țara noastră. Joi seara 
formația oaspeților a evoluat în com-

Instantaneu atletic

pania selecționatei noastre secunde, în
tîlnirile s-au ridicat la un bun nivel, 
s-au folosit multe procedee tehnice șl 
contra procedee. Tinerii luptători romîni 
— îndelung aplaudați de spectatorii 
prezenți în arena circului de stat — 
au dovedit combativitate și o bună 
orientare tactică, reușind să cîștige cu 
scorul de 9—7 Dintre sportivii noștri 
cea mai bună comportare au avut (1 
Turturea, I. Alionescu și N. Marti- 
nescu, iar de la oaspeți Schneider și 
Metz.

Iată rezultatele: cat. 52 kg: G. 
Turturea învinge la puncte pe Biter- 
ling (R.D.G.); cat. 57 kg: I. Alio
nescu întrece tot la puncte pe Thorun 
(R.D.G.); cat. 63 kg: S. Popescu este 
învins la puncte de Schneider (R.D.G ); 
cat 70 kg: M. Bolocan Cîștigă la 
puncte la Weinhold (RDG.); cat 
78 kg: Gr. Regleanu este învins de 
Vesper (R.D.G.) ; cat 87 kg: G Ber- 
ceanu pierde la Metz (R.D.G.): cat 
97 kg: G Bușoiu face _ I ..
Schmidt (R.D.G.); cat peste 97 kg: 
N. Martinescu cîștigă la panete în fața 
lui Ierschnek (R.D.G.).

Astăzi — la Lugs) — are tea în- 
tîlnirea dintre primele reprezentative 
ale R.P. Romîne și R.D. Germane, iar 
luni formația oaspeților se va întrece, 
la Reșița, «n reprezentativa Banatuln’

metalurgist de la uzinele 
„Timpuri Noi', Ion Șoim, care 
a parcurs distanța de 800 m 
în 2:10,0 sînt numai două 
nume de pe lista antreno
rului Silviu Dumitrescu, venit 
pe Republicii în această di
mineață ca să .dibuie' ta
lentele. Fiindcă, desigur, un 
cuvinî „greu' va avea de 
spus șl aruncătorul de greu
tate Gh. Săndulescu (10,44 
m cu greutatea de 6 kg) sau 
chiar Mihai Ene care — lo 
aceeași probă — a obținut 
un loc II ' 

■de primul

sportului N. Crețu („zvîcnl- 
rea este prima mișcare pe 
care trebuie s-o învețe arun
cătorul de greutatel"). Aure
lia Sîrbu («pregâtiți-vd cu 
răbdare blocstarturîle ; este 
unul din secretele startu
lui 1") și Marfa Pândele 
(„pentru ca săritura fa lun
gime sâ fîe cît mal corec
tă, trebuie sâ-țî măsor! atent 
elanul").

★
Amiaza ne-a găsit pe sta

dion. Sărbătoream într-o en
tuziastă .festivitate de În
cheiere' decernarea Cupe! 
școlilor profesionale echipei 
elevilor de la Electromagne
tica, care acumulase cele 
mai multe puncte.

.Marea" fanfară mică In
tona în ritm alegro un dans 
popular, în timp ce tobo
șarii se străduiau să .apară’ 
cit mai deasupra tobei, pen
tru ca să vadă și ei oîte 
ceva... Dar nu reușeau, așu 
îneît priveau în 
cerul albastru 

vată...

tanți în întrecerea orqaniza- 
tâ de clubul Metalul. Viito
rilor forjori, topitori, elec
tromecanici sau strungari ce 
„buchisesc" tainele mese
riei, li s-au pus la dispo
ziție condiții excelente pen
tru a-și dezvălui .talentul*  
în disciplina sportivă ce dăi
nuie din timpuri străvechi: 
atletismul. * .
torii de .istoric’

■.. mintii aici că, 
coilcurs este la 
Vl-a ediție a sa, 
tescu fiind unul 
dele’ lui, descoperit la o 
ediție similară din 1960.

Indiscutabil că și competi
torii din această dimineață 
vor înfăptui .isprăvi’ de 
laudă. Entuziasmul și do-

Neavizatul care ar fi in
trat duminică dimineață pe 
stadionul Republicii ar li 
putut crede că „întîmplarea" 
l-a purtat Ia deschiderea u-; 
nuia din concursurile inter-., 
naționale de atletism. Dra
pele fluturînd în vînt,i 
stația de amplificare îftț 
plină acțiune, iar în incinta 
terenului .defilarea sportivi
lor*  — o adevărată defilare; 
olimpică: în 
ra’ (purtînd 
profesionale 
cu toboșarii 
drept, doar 
țime, astfel 
.mari' pe care le purtau a- 
tirnate cu curele, îi acope-i 
reau complet 1) și .alămu
rile’ — mă rog, cu tot di- __ ___ ___________
chisul 1 — intohînd Un sprin-'-•J'tin|a lor de a practica atle- 
ten marș sportiv; în spatele ■ vțistnul . atestă afirmația. Tu- 
ei, se încolonaseră echip0e ; i) dor Puiu — 
participante . la concurs. E- 
rau selecționatele atletice 

ale școlilor profesionale din 
București, ce-și trimiseseră 
pe cei mai buni reprezen-

cm

★

TODEAMIHAI

•Bl, «pt» 
de primă-

sta- 
de-

amatorii de 
putem oferi

la numai 33

față.lfcu .ianfa- 
emblema școlii: 

Grivițâ Roșie) 
de rigoare (ce-i 
de 1,50 m înăl- 

îneît tobele

lai pentru ama- 
este de d? 
susnumitul 
cea de-a 

Gh. Zamfi- 
din ,roa-

elevul de la 
Electromagnetica, îh vîtstă 
de 14 ani, care a alergat 
80 m. în 7,3 sec. (.am pus 
pentru prima oară „cuiele" 
în picioare 1") sau viitorul

Pen'iu
tistică nu
cît două informații, elocven
te însă. Au fost 412 parti- 
■cipanți și au fost stabilite 
125 de recorduri personale. 
Iar pentru ca .îndrumarea" 
să fie prezentă la acest 

!ifnare concurs, organizato
rii metalurgiști au invitat în 
mijlocul micilor iubitori ai 
atletismului maeștrii

meci exal cu
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HANDBAL

Dinamo București și Steaua din nou învingătoare 
in campionatul masculin

După jocurile cu voleibalistele maghiare

Pentru etapa actuală — bine!
ONEȘTI 28 (prin telefon de la tri

misul nostru). Sosiți de la Suceava, 
jucătorii celor patru echipe finaliste 
ale campionatului republican mascu
lin de handbal s-au bucurat de o pri
mire entuziastă făcută de către nu
meroșii iubitori ai sportului din O- 
nești. Ei au fost înconjurați cu dra
goste, li s-au înmînat flori, iar mem
brilor echipei care a cucerit la Praga 
titlul de campioni mondiali li^s-au pus 
numeroase întrebări tn legătură cu 
pasionanta întrecere de ac81o. Orga
nizatorii (consiliul orășenesc UCFS 
și comisia de specialitate din locali
tate) au asigurai tuturor echipelor, tn 
cele două zile de odihnă, un program 
plăcut și instructiv. Așa, de pildă, 
dinamoviștii bucureșteni au vizitat 
Combinatul de cauciuc unde au stat 
de vorbă cu harnicii muncitori și au 
aflat despre importantele lor realizări 
în producție. Flandbaliștii de la 
Steaua, Dinamo Brașov și Știința Ti
mișoara s-au „îmbarcat" într-un con
fortabil autocar și au făcut o plim
bare la Slănicul Moldovei, unde au 
vizitat cunoscuta stațiune.

Cît privește întrecerile returului, ele 
sî.n.t așteptate cu deosebit interes ații 
de jucători, cît și de numeroșii ama
tori de handbal din localitate dornici 
să vadă partea decisivă a campionatu
lui țării. Comisia orășenească s-a stră
duit să acorde atenția cuvenită aces
tei competiții și a luat din vreme 
măsuri pentru amenajarea în condiții 
optime a terenului Cauciucul pe care 
vor avea loc meciurile.

★
Dinamo București — Dinamo Bra

șov 27—-24 (17—10). Au marcat: Mo- 
eer 6, Ivănescu 4, Covaci 2, Costa- 
che 11 3, Hnat 4, Popescu 3, Costa
che I 2. Nica 2, Mureșanu 1 pentru 
bucureșteni; Radu 2, Hovîrneanu 2, 
Mișke 4, Pali 3, Alies 4, Lehner 4, 
I lubes 1, Oană 4 pentru brașoveni. 
A arbitrat corect Gh. Popescu (Bucu
rești).

In drum spre titlul feminin

Știința Timișoara a întrecut și pe Rapid București
ARAD (prin telefon). Ultimele două 

jocuri ale primei părți a turneului final 
al campionatului republican feminin de 
handbal au oferit publicului din loca
litate spectacole frumoase. In partida 
disputată joi în deschidere, Știința 
București și S.S.E. Timișoara au luptat 
cu multă dîrzenie și, după un joc foar
te echilibrat, victoria a revenit bucu- 
reștencelor cu 7—6 (3—1). Cele 13 
puncte au fost înscrise de Țiriac 2, Vîr- 
ian 1, Irina Naghi I și Szdke 3 pentru 
Știința și de Ciosescu 2, Madău 2. Kiss 
și Secheli 1 pentru S.S.E.

Știința Timișoara și Rapid București, 
formații neînvinse după primele două 
etape, au realizat un joc de bun nivel 
tehnic. Studentele s-au dovedit supe
rioare în toate compartimentele și au 
obținut o victorie clară cu scorul de 
6—2 (3—1). Au înscris Nemet 2, Pain, 
Neuhror. Gheorghiță și Oprea pentru 
Știința. Roth și Popa pentru Rapid. 
Prin această victorie, studentele din Ti
mișoara au făcut un important pas spre 
cucerirea titlului de campioane republi
cane.

După întrecerile turului, clasamentul 
se prezintă astfel: 1. Știința Timișoara 
6 p (neînvinsă), 2. Rapid 4 p„ 3. Știin
ța București 2 p, 4. S.S.E. Timișoara

Cele patru participante la turneul fi
nal au vineri și sî-mbătă zile de odihnă

JIW* dintre „olimpici", V. Nicoară și H. Ivanov, învingători în proba de caiac 
dublu 1000 m

Foto : P. Romoșan

Steaua — Știința Timișoara 26—17 
(11—8). Au marcat-i Jianu 1, Totan 
3, Mereu 1, Telman 4, lacob 4, O- 
țelea 1, Nodea 3, Gruia 6. Bulgaru 3 
pentru Steaua; D. Sauer 1, Oțoiu 1, 
Niesz 2, Stenzel 3, Jude 3, Cristian 
2, Hartweg 3, E. Sauer 2 pentru 
Știința.

ONEȘTI, 29 (prin telefon de la tri
misul nostru). în fata a peste 3 000 
de spectatori, echipele fruntașe ale 
handbalului nostru masculin și-au re
luat vineri întrecerea pentru titlul de 
campioană republicană. Jocurile au a- 
vut, ca desfășurare, aspecte asemănă
toare cu cele din tur, cu deosebirea că 
de data aceasta rolurile s-au inver
sat.

Dinamoviștii bucureșteni i-au condus 
pe colegii lor din Brașov cu 8-2 (min. 
13) și 15-5 (min. 24) datorită unor 
spectaculoase schimburi de mingi care 
au ridicat adesea tribunele în picioare. 
In min. 59, ei mai aveau însă doar un 
punct avans (25—24), deoarece pe de 
o parte nu au mai luat jocul în se
rios, iar pe de alta brașovenii au 
asaltat tot timpul cu cura j poarta apă
rată în majoritatea timpului de Bogo- 
lea. Pînă la urmă Dinamo București 
a cîștigat cu 27-24.

Handbaliștii de la Steaua au avut, 
în schimb, un început mai slab, dar 
și-au revenit și, ca urmare a unei e- 
vidente superiorități tehnice, au obți
nut victoria la scor. Campionii au ju
cat mai organizat, cu un plus de vi
teză, depășind cu regularitate, în par
tea a doua a jocului, formația mult 
prea lentă a bănățenilor. Mențiuni pen
tru jocul bun prestat de Telman, lacob 
și Gruia.

întrecerile continuă sîmbătă cu me
ciurile Dinamo București — Știința 
Timișoara, Steaua — Dinamo Brașov 
și se încheie duminică cu partidele de
cisive Dinamo Brașov — Știința Ti
mișoara și Steaua — Dinamo Bucu
rești.

ADRIAN VASILIU

urmînd ca duminică să-și reia disputa 
la Craiova. In prima etapă a returului. 
Știința Timișoara joacă cu Știința Bucu
rești, iar Rapid cu S.S.E. Timișoara.

ȘTEFAN IACOB — coresp.

—Dupâ
• Olimpicii noștri la caiac-canoe au 

manifestat eu ocazia recentului concurs 
-— „Cupa Dinamo" — o bună pregă
tire, multă combativitate, o evidentă 
dorință de a se afirma chiar din pri
mele zile ale sezonului. Tuturor li se 
poate acorda calificativul „bine". O 
notă superioară merită însă oîțiva ti
neri care au întrecut așteptările, în 
companii foarte puternice. Vom sub
linia, astfel, alături de cele două suc
cese repurtate de A. Igorov în probele 
de canoe simplu viteză (pînă acum el 
era cunoscut mai ales ca fondist) și 
comportările remarcabile ale unor spor-

Așadar, voleibalistele 
noastre, au debutat în a- 
cest an în jocurile inter- 
țări cu două victorii ob
ținute în fața selecționa
tei R.P. Ungare.

De la început trebuie 
spus că cele două meciuri 
cu voleibalistele maghiare 
și-au atins pe deplin sco
pul. A fost o verificare u- 
tilă, după perioada pre
gătitoare din iarnă, în 
măsură să ne arate care 
este stadiul pregătirilor în 
cadrul lotului olimpic fe
minin.

Cele două partide ne-au 
arătat lucruri îmbucură
toare și, pentru etapa 
actuală, evoluția în an
samblu a echipei poate fi 
notată cu bine. Iată cî- 
teva constatări pe margi
nea celor două jocuri.

Primenirea lotului după 
campionatele europene s-a 
dovedit binevenită. Ju
cătoarelor cu experiență 
ca Doina Ivănescu, Sonia 
Colceriu, Lia Vanea, Ana 
Mocanu și Doina Po
pescu li s-au alăturat 
tinerele Elena Verdeș-Florescu, Helga 
Schreiber și Cornelia Lăzeanu al 
căror debut este deosebit de promi
țător. In această componență, poten-

Reprezentativa de tineret 
din nou invingătoare

GALAȚI, 29 (prin telefon). Numeroși 
spectatori au fost prezenți joi pe te
renul Știința din localitate, pentru a 
asista la meciul de volei dintre re
prezentativele masculine de tineret ale 
R.P. Romîne și R.P. Polone. Jocul, 
care s-a încheiat cu victoria formației 
noastre cu scorul de 3—0 (13, 13, 10), 
s-a ridicat la un bun nivel tehnic. 
Ambele echipe și-au disputat șansele 
cu multă ardoare, mai ales în primele 
2 seturi. Echipa noastră s-a dovedit su
perioară în jocul din linia a doua. 
Cei mai buni au fost Bartha, Tîrlici, 
Ozum și Stoian (R.P.R.), Baran, 
Idoczerkiowicz și Paszleiwicz (R.P.P.).

GH. ARSENE și T. SIRIOPOL-coresp.

Din „tribuna" Snagovului
primul examen al canotorilor fruntași—
tivi cu p-almarese mai puțin răsunătoa
re. Ne referim la caiacistul N. Terente 
(sosit la 3 secunde de campionul mon
dial Aurel Vernescu), la Ioan Claici și 
Afanasie Sciotnic (clasați la mică dis
tanță de cuplul campion mondial Ni- 
coară — Ivanov) și la canoistnl Marian 
lonesou, din ce în ce mai sigur pe po
sibilitățile sale. Ca urmare a bunei lor 
evoluții, doi din cei de mai nis (N. 
Terente și M. Ionescu) au fost introduși 
în lotul olimpic. O nouă dovadă că în 
caiac-canoe avem resurse bogate și că 
porțile loturilor olimpice sînt oricând 
deschise elementelor noi, bine înzes
trate și care depun străduințe pentru 
ridicarea măiestriei lor sportive.

• Desigur, după această primă con
fruntare a valorilor caiacului și canoei 
noastre, nu e nimerit să se tragă con
cluzii mai mult sau mai puțin defini
tive. Planificarea pregătirii celor ce ne 
vor reprezenta la Tokio este eșalonată 
pe o perioadă lungă, de-a lungul cărei* * 
figurează numeroase concursuri interne 
sau internaționale, adevărate „examene" 
pentru olimpicii noștri. De aceea nu e 
cazul să ne oprim asupra înfrângerii lui 
Ismailciuc sau a cuplului lacovici — 
Sidorov pe 1000 m. Mai e suficient 
timp ca aceștia să-și s-pună cuvîntul. 
De altfel, exemplul probei de caiac 4 
ne arată cît de „deschisă" rămâne lupta 
pentru alcătuirea echipajelor. Aici au 
învins favoriții (Nicoară, Ivanov, Arti- 
mov, Conțolenco) dar nu sînt de ne
glijat nici posibilitățile echipajului Ve>r- 
nescu, Anastasescu, Țurcaș, Ivănescu, 
care a sosit la 3 zecimi de secundă, 
sau măcar ale unora dintre ei. Cei doi 
antrenori emeriți, Radu Huțan și Nico- 
lae Navasart — care și-au dovedit do 
atîtea ori capacitatea -— vor găsi, de
sigur, cele mai bune soluții.

• Intenția participării la ambele 
probe olimpice de fete (caiac simplu

și dublu pe 500 m) face ca în acest an 
activitatea caiacului feminin dc la noi 
•ă fie urmărită cu și mai multă aten
ție. Se pare că la acest capitol lucru
rile .înt ceva mai simple, deoarece 
grupul fruntașelor este mai sigur con
turat, din el făcînd parte Hilde Lauer, 
Cornelia Sideri, Elena Lipalit, Ema 
Mihiileecu, Valentina Serghei. Dintre 
elementele tinere este de urmărit — 
în primul rînd —- Adriana Kalinin.

• Sțub așteptări s-a prezentat la a- 
ceasta competiție canotajul academic, 
în primul rînd, sub aspectul partici
pării. Daca la fete a fost prezent în 
concurs tot lotul reprezentativ, nij la 
fel au stat lucrurile la băieți — numai 
șaae oameni din lotul olimpic luînd 
startul în „Cupa Dinamo". în plus, clu
burile bucureștene, solicitate să-și mă
soare și ele forțele în această competi
ție, au răsprans foarte anemic Ia această 
invitație. La 4 fără cîrmaci, de pildă, o 
singură asnbarcație a fost prezentă la 
start. Pe de altă parte, ne surprinde 
și ușurința cu care unii dintre sebifiști 
au privit concursul, prezentîndu-se ci:i 
întârziere Ia start, fără numere de con
cura (ca La simplu fete, unde identifi
carea l-a sosire s-a făcut după... culoa
rea tricourilor), sau au făcut dificul
tăți startenului la aliniere. Alt aspect 
neplăcut l-a constituit comportarea 
unor canotori destul de rutinați. Prin
tre aceștia, s-a aflat și F. Lari on care 
— nu știm de ce — n-a reușit să-și 
mențină direcția, mergând ca un înce
pător. Sânt doar câteva din aspectele 
ridicate de probele de canotaj acade
mic, asupra cărora sportivii și antre
norii din această ramură trebuie să re
flecteze serios.

RADU URZICEANU 
JNEAGOE MARDAN

Evolufia tinerei Helga Schreiber a fost promițătoare, 
lat o în plină acțiune, realizînd un nou punct

Foto : T. Roibu

țialul de luptă al formației a crescut 
considerabil. Experiența unora se îm
bină cu puterea de luptă a celor ti 
nere. Aceasta a permis ca echipa să 
desfășoare în jocurile cu reprezentati
va maghiară, mai ales în primul meci, 
acțiuni în continuă mișcare.

S-a realizat o mai mare varietate 
în ofensivă. Atacurilor în forță, direc
te, le-au fost preferate de multe ori 
și cu succes cele liftate, cu mingi ușoa
re, pe lingă sau peste blocaj,eviden- 
țiindtt-se Elena Verdeș-Florescu, Doi
na Ivănescu și Helga Schreiber. La 
acest capitol s-a manifestat totuși o 
inconstanță, fiindcă în al doilea meci 
(seturile doi și trei) s-au greșit multe 
mingi.

— In linia a doua jucătoarele au 
avut o mai bună orientare, au fost în
totdeauna pe fază datorită continuei 
mișcări în teren. Ele s-au completat 
una pe alta în fiecare acțiune. Apăra
rea a fost la post, remareîndu-se Sonia 
Colceriu și mai ales Doina Popescu, 
care a scos mingi greu de apărat.

— Serviciul. Se poate spune că s-t 
făc-ut pași însemnați la acest capik 
Aproape foaie jucătoarele au sen 
puternic, punînd în dificultate echif 
maghiară la primirea mingii. Doir 
Popescu și Sonia Colceriu au realiz. 
serii de puncte datorită serviciului k 
eficace. In cele două meciuri s-au gr, 
șit însă 23 de servicii ceea ce r 
spune că mai trebuie mult de luor. 
și aici.

Fără îndoială că rezultatele bur 
sînt rodul unei atente munci de pr< 
gătire de antrenorii dr. M. Georgesc 
și prof. N. Murata. Dar în comport, 
rea echipei noastre au existat și scade: 
destul de pregnante în finalul mecit 
lui al doilea. S-au dat multe pase grt 
șite, mai ales cele pe spate, dintr 
care unele au ajuns în terenul adver: 
S-a tras de nenumărate ori afară sa 
în fileu, s-au comis greșeli în primire 
de jos a mingii. In fața unui advei 
sar mai valoros, greșelile aceste pc 
costa foarte mult. Unele jucătoare cur 
sînt Natalia Todorovschi și Dan 
Golimaș nu au corespuns. Iată de c 
cele două victorii obținute cu 3—0 tre 
hulesc apreciate în mod corespunzăio 
și ele nu trebuie să constituie un pri 
ie j de automulțumire și scădere a in 
iensității procesului de pregătire Li 
hia ascendentă a valorii echipei noas 
tre nu trebuie să cunoască de-acun 
cobortșuri.

CONSTANTIN ALEXE

PNWMUL

SPORTIVE. 
^CAPITALA

S ÎMBATĂ
ATLETISM : Stadionul Tineretului, 

de la ora 16 : campionatul Capitalei 
(aruncarea discului fete se va des
fășura astăzi, de la ora 17,15, și nu 
mîine cum a fost stabilit inițial) ; 
stadionul Constructorul (șos. Olteni
ței), de la ora 8.30 : concurs dotat 
cu „Cupa copilului”.

FOTBAL : stadionul Dinamo, ora
15.30 : Steaua—Petrolul ; ora 17,15 : 
Dinamo—Progresul (meciuri amicale).

BOX : stadionul Republicii, 6%: la 
ora 19,30 : finalele campionatelor re
publicane.

CICLISM : velodromul Dinamo, de 
la ora 16 : concurs dotat cu „Cupa 
Dinamo“ (seniori : viteză, cursa ita
liană, semifond—75 ture ; juniori : 
viteză serii și eliminare).

RUGBI : stadionul „23 August", ora
17.30 : Progresul—Grivița Roșie.

DUMINICĂ
ATLETISM : stadionul Tineretului, 

de la ora 8,30 : campionatul Capita
lei.

FOTBAL : stadionul Republicii, ora
10.30 ; Rapid—Bonsucceso (Brazilia) ; 
în deschidere, ora 8,45 : Viitorul E-

lectronica—Bumbacul (camp, orășe
nesc seria I) ; stad. Politehnica, ora 
11 : știința Buc.—Metalul Tîrgoviște 
(cat. B) ; stadionul Giulești, ora 8,45 • 
Tehnometaj Buc.—Rapid Buc. (jun.) ; 
ora 10,30 : Tehnometal Buc.—C.F.R. 
Roșiori (cat. C) ; teren Timpuri noi. 
ora 12 : FI. roșie Buc.—Electrica 
C-ța (jun.) ; teren „Casa Scînteii", ora 
10,30 : CSS—Metalul Buc. (jun.) ; sta
dion „23 August"-teren IV, ora 10,30 : 
Viitorul Electronica Buc.—Unirea Ră- 
cari (jun.) ; ora 12 : SSE—Poiana 
Cîmpina (jun.) ; stadionul Progresul, 
ora 11 : Progresul—Steaua (jun.).

BOX : arena Voința (cal. Moșilor 
263), de la ora 10 : finala campiona
tului pe echipe a orașului București 
(Dinamo + Voința — Progresul).

RUGBI : stadionul Constructorul. 
ora 15 : Constructorul—Ancora Galați

GIMNASTICA : sala Dinamo, de la 
ora 17 : meciul internațional de gim
nastică artistică dintre sel. SSE 2 
Buc. și reprezentativa de tineret a 
orașului Tîrnovo (R.P.B.).

POLO : ștrandul Tineretului, de la 
ora 9 : Steaua—Știința, SSE 2— Dina
mo, Progresul—Rapid, SSE 1—CSS 
(campionatul de juniori) ; de la ora 
12 : Progresul—Rapid Cluj. Rapid 
Buc.—Constructorul Lugoj (campio
natul de calificare).
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Un reușit concurs 
la Turnu-Măgurele
Consiliul raional UCFS Tr. Măgu

rele, în colaborare cu clubul Știința 
București, a organizat un interesant 
concurs de călărie, primul de acest fel 
desfășurat la Tr. Măgurele. Evoluțiile 
călăreților bucureșteni din echipele 
Știinfa, Steaua și Dinamo au fost ur
mărite cu foarte mult interes de un 
numeros public. O comportare bună au 
avut reprezentanții clubului Steaua, 
care au cîștigat majoritatea probelor 
acestui concurs.

lată rezultatele tehnice: Proba de 
deschidere: manșa I — Eug. lonescu 
(Știința) cu Floricel 0 p —24,4 sec; 
manșa a Il-a : Em. Olteana (Steaua) 
cu Seniorita Op — 34,3 sec; Ștafetă : 
Steaua (Cr. Țopescu cu Amara și Em. 
Olteanu cu Seniorita) Op — 1:41,5 j 
Categ. ușoară : Em. Olteanu cu Furiș 
Op — 56,0 sec; Forță progresivă: 
Gabriela lotiescu (Știința) cu Sulina și 
D-tru Hering (Steaua) cu Gînd, ambii 
au trecut înălțimea de 1,80 m; Proba 
pe echipe: Steaua (D-tru Hering cu 
Răvaș, Cr. Țopescu cu Amara și Em. 
Olteanu cu Furiș) Op — 3:28,0.

Concursul, reușit din toate punctele 
de vedere, a constituit o bună propa
gandă pentru călărie în orașul de pe 
malul Dunării. (C. T.)

De la I. E. B. S.
— Pentru jocul international de fot

bal RAPID — BONSUCCESSO (Bra
zilia) de mîine, ora 10,30, de pe sta
dionul Republicii, biletele se găsesc de 
vinzare la casele din str. Ion Vidu, agen
ția Pronosport cal. Victoriei nr. 2, 
agenția C.C.A. bd. 6 martie, stadioa
nele Republicii, „23 August", Dinamo 
și Ciulești.

— Casele din str. Ion Vidu, Prono
sport și de la stadionul Republicii vind 
și bilete pentru finala campionatului 
republican de box, individual seniori, 
de astă-seară de la stadionul Repu
blicii.

în obiecte și bani PRONOEXPRES + 
SPORTEXPRE OLIMPIC, se efectuează 
pe baza unei extrageri suplimentare de 
cinci numere din 49, pe trei categorii.

1X2X1X21
BA49

RO NO EXPRES
Programul concursului PRONOSPORT 

8e mîine cuprinde două întîlnirl inter
naționale din cadrul preliminariilor tur
neului olimpic. Este vorba de partidele 
B.P. Bulgaria—R.P. Homînă la care se va 
Indica pronosticul ta pauză șl pronosticul 
final și R.D. Germană—U.R.S.S.. In con
tinuare. programul mai cuprinde nouă 
partide din campionatul italian, divi
zia A.

lată programul complet al concursului 
<te mîine :

I. R.P.B. (Ol) — R.P.R. (Ol.) pron. 
I» pauză

II. R.P.B. (Ol.) —R.P.R. (Oi.) pron. 
0nal

III. R.D.G. (Ol.)—U.R.S.S. (Ol.)
.IV. Bari — Fiorentina (Italia A)

V. Bologna — Lazio (Italia A)
VI. Genoa — Juventus (Italia A) 

vii. inter — Atalanta (italia A)
VIII. Ma'ntova — Lanerossi (Italia A)

IX. Modena — Messina (Italia A)
X. Roma — Catania (Italia A)

XI. Spăl — Milan (Italia A)
XII. Torino — Sampdoria (Italia A)

Iată, în continuare, programul con
cursului PRONOSPORT nr. 23. etapa din 
T iunie 1964 :

I. Petrolul—Dinamo Buc. (A)
II. Farul — Steaua (A)

III. U.T.A. — Dinamo Pitești (A)
IV. Crlșul — Știința Cluj (A)
V. Rapid — Știința Timișoara (A)

VI. Progresul — Slderurglstul (A)
VII. Steagul roșu — C.S.M.S. Iași (A) 

.VIII. Dinamo Bacău — Știința Cv. (B)
IX. Unirea R.v. — Știința Buc. (B)

. X. Mureșul — Ind. Sîrmel (B)
XI. Arieșul — Minerul B.M. (B)

XII. Minerul Lupeni — C.S.M. Sibiu (B) 

. • Concursul PRONOEXPRES de 
miercuri 3 tunie, este al doilea concurs 
care beneficiază de premii suplimentare 
care se acordă participanților, posesori 
de bilete SPORTEXPRES OLIMPIC.

Pentru a participa la această atribuire 
este necesar ca pe buletinele PRONO
EXPRES să se treacă numerele biletelor 
SPORTEXPRES OLIMPIC, cite un bilet 
pentru fiecare variantă PRONOEXPRES 

Distribuirea cîștigurilor suplimentare

SPORTUL POPULAR
Paa o 6-a Nr. 4452

Prima fază a campionatului R. P. R. de motocros
și primul concurs internațional al anului

Piteștenii vor fi duminică martorii 
primei etape a campionatului republi
can de motocros și ai primului concurs 
internațional desfășurat anul acesta în 
țara noastră. La startul întrecerilor se 
prezintă un număr mare de concurenți. 
Astfel, la clasa 125 cmc vor lua star
tul 19 alergători, la 175 cmc — 33, la 
250 cmc — 31, iar la 350 cmc — 13.

In afară de motocicliștii romîni, la 
competiție sînt prezenți și 10 sportivi 
din R.S. Cehoslovacă. Din această cau
ză — deși vor concura împreună — se 
vor face clasamente separate pentru 
concursul internațional și pentru prima 
etapă a campionatului republican.

Dintre protagoniștii întrecerilor re
marcăm pe Puiu Ovidiu, Tudor Popa. 
Traian Macarie, Iosif Popa, Cristian 
Dovids — la 125 cmc, Mihai Pop. 
Cr. lonescu. Ion lonescu și Bohumil 
Buncek, Jaroslao Nejedly (RSC) — la 
175 cmc, Mihai Dănescu, Gh. Ion, Mi
hai Pop, Vasile Szabo și Pavel Hora,
Josef Brabek, Vladimir Dubsik, Vaclav 
Vaclovic (RSC) — la 250 cmc, Ervin 
Seiler, Mihai Dănescu. Gh. Ion, Șerban 
lonescu și Milan Stepino, Zdenek Str- 
nad. Konstantin Deliman și loan Polas 
(RSC) — la 350 cmc.

Antrenamentul oficial are loc astăzi 
după-amiază, începînd de la ora 15, 
iar concursul se va desfășura duminică 
dimineață pe traseul din apropierea sta
dionului începînd de la ora 10. Clasa
mentele campionatului republican se fac 
pe baza adițiunii de puncte realizate In 
4 din cele 5 etape ce vor avea loc.

(I. D.)

• Nu uitați ! Concursul SPORTEX
PRES OLIMPIC — trim. II 1964. vă 
oferă posibilitatea obținerii unor premii 
deosebit de atractive. In frunte cu cele 
48 de călătorii la Jocurile Olimpice de 
Ia Tokio. Tot la acest concurs, se mai 
atribuie 32 de autoturisme, motociclete, 
scutere, frigidere, magnetofoane, aparate 
de radio, mașini de spălat etc.

Toate premiile SPORTEXPRES O- 
LIMPIC se acordă pe baza a 42 de ex
trageri separate.

La concursul special SPORTEXPRES 
OLIMPIC se acordă 45.960 de premii in 
obiecte șl bani, în valoare totală de 
6.000.000 lei.

Biletele SPORTEXPRES OLIMPIC se 
găsesc de vînzare la agențiile LOTO- 
PRONOSPORT. cooperative, O.C.L.-uri, 
T.A.P.L.-uri, Oficiile P.T.T.R., factorii 
poștali, vînzătorl volanți etc.

Oficiul Național de Turism „Carpați" 
primește, la agențiile sale din țară, zilnic, înscrieri pentru ex
cursiile cu trenul si autocarele în Cehoslovacia si Polonia.

PROGRAMUL ACESTOR EXCURSII ESTE DEOSEBIT DE 
BOGAT Șl VARIAT, CUPRINZTND NOI ITINERARII, CU VIZI
TAREA CELOR MAI INTERESANTE OBIECTIVE TURISTICE.

In.Cehoslovacia, pe lingă o ședere de 3 zile la Praga, se 
vor vizita localitățile Karlovi-Vary, Plzen, Brno, Bratislava, alte 
orașe pline de pitoresc din Boemia și Slovacia, precum și 
stațiunile climaterice din Munții Tatra. Programul prevede un 
popas de 2 zile la Budapestei.

In Polonia turiștii vor vizita Cracovia, cu interesantele sale 
monumente arhitectonice din epoca feudală, orașele Nova 
Huța, Katovice (cu vizitarea Planetariumului), Wroclav, Poznan 
(cu vizitarea tîrgului vechi și a muzeelor), Torun, Gdansk (cu 
vizitarea orașului vechi, parcul Oliva, audierea unui concert 
de orgă la catedrală, excursie la Gdinya), Varșovia (cu vizita- < 
rea vechiului oraș cu monumentele sale istorice și noul oraș * 
cu construcțiile sale moderne și elegante). Călătoriile între I 
orașe se vor face cu autocarul. |

ÎNSCRIERILE PENTRU EXCURSIILE ÎN CEHOSLOVACIA ’ 
Șl POLONIA SE PRIMESC LA TOATE AGENȚIILE O.N.T. | 
„CARPAȚI" DIN TARA UNDE SE POT OBȚINE SI INFORMAȚII | 
ASUPRA DATELOR SI PRETURILOR EXCURSIILOR.

DUMINICĂ, LA PITEȘTI

Cursele din cadrul clasei 250 cmc oferă întotdeauna dueluri pasionante. In 
imaginea de mai sus (surprinsă la o etapă din campionatul trecut) se văd 
cîțiva dintre protagoniștii acestei clase: Cristian Dovids (3), Mihai Pop (17) 

și Mihai Dănescu (38)
Foto : T. Chioreanu

PDLD

CAMPIONATUL REPUBLICAN
«

7—0 (2—0, 1—0, 1—0, 3—0). Au mar-TG. MUREȘ 29 (prin telefon). Joi 
și vineri au continuat să se desfășoare 
în bazinul 1 Mai din localitate jocurile 
de polo din returul preliminariilor 
campionatului republican (seria I). 
lată rezultatele : joi: Știința Cluj — 
C.S.M. Cluj 3—0 (1—0, 0—0, 1—0,
1—0). Au marcat: Kari, Bicfalvi și 
Covaci. Dinamo București—I.C. Arad

Prețul unul bilet SPORTEXPRES O- 
LIMPIC, este de 3 lei.

LOTO-CENTRAL

La tragerea Loto-Central din seara zilei 
de 29 mal 1964, au lost extrase din urna 
următoarele numere :

32 66 83 21 ÎS 20 38 33 3 77

Premii suplimentare t 79 11 3

Fond do premii: 764.118 lei

Tragerea următoare va avea loc la 
Sighel.

PREMIILE CONCURSULUI PRONOSPORT 
nr. 21 din 24 mal 1964

Categoria I 0,4x14.507 lei
Categoria II 26,7z 2.608 «
Categoria III 473,Sir 220 .
Rubrică redactată de Loto-Pronosport. 

cat: Grințescu (3), Fleșeriu, Popa, Mi- 
hăilescu (din 4 m) și Măriuță. Vineri: 
Știința Clmj—I.C. Arad 5—5 (2—1, 
1—2, 1—1, 1—1). Au înscris : St. Mi- 
bai (3), Zete și Danciu pentru Știința 
și Schilha (2), Kincs (2) și Unc pentru 
I. C. Arad. Dinamo București—Știința 
București 15—1 (4—0, 3—0, 3—0 
5—1). Punctele învingătorilor au fost 
înscrise de Mihăilescu (4), Grințescu 
(3), Gruia Novac (3), Al. Popescu (2), 
Kroner (2) și Zamfirescu. Pentru în
vinși ■ marcat Șt. lonescu. Astăzi se 
desfășoară jocurile Știința Buc. — I.C. 
Arad și C.S.M. Cluj — Dinamo Buc., 
iar mîine, C'.S.M. Cluj—Știința Buc. și 
Știința Cluj — Dinamo Buc. (D. Ghi- 
(eseu și I. Vulcan-coresp).

ORADEA 29 (prin telefon). Meciu
rile din cadrul seriei a Il-a progra
mate să se desfășoare inițial la Cluj 
au fost mutate — din cauza unor de
fecțiuni ale bazinului — la Oradea. 
Primele partide s-au desfășurat joi :

DE BUNĂ CALITATEIMAGINI CLARE, 
OBȚINEȚI FOLOSIND FILMELE ȘI ROLL- 
FILMELE «I S O P A N C H R O M - URSS 
-DE 17/10 DIN CU GRANULATIF 
FINĂ ȘI CU O LATITUDINE DE EXPUNERE 
MĂRE Șl DE 2 1/1 0 DIN CARE PERMITE 
FOTOGRAFIEREA ȘI ÎN CONDI I II DE ILU
MINARE SLABĂ SAU LA LUMINA ARTIFI
CIALĂ.

A apărut nr. 5/1964
al revistei

SPORT Șl TEHNICA
Din conjinutul bogat și variat 

menționăm :

— Cu gîndul la patrie (de maestrul 
emerit al sportului losif Sîrbu).

— Pe Argeș în sus (itinerar moto- 
turistic).

— în luptă cu „Leul din Zermatt" 
(Marii pereți nordici ai Alpilor).

— Telecomunicații prin sateliți.
— Viteza în luptă cu bariera ter

mică.
— „Concorde" și... concurența.
— Autostrăzi.
— Moskvici, Wartburg, Trabant 

(caracteristici tehnice compara
tive).

— Sfatul specialistului : Dar dacă 
nu e de vină motorul ?

— Mască, labe, tub... (despre echi
pamentul simplu pentru înotul 
subacvatic).

— Emițătoare cu tranzistori.
precum și numeroase articole, re

portaje și fotoreportaje, varie
tăți aviatice, varietăți automoto, 
magazin, noutăți tehnice, cu
vinte încrucișate etc.

Crișul Oradea—Industria linii Timi
șoara 5—2 (1—1, 1—0, 2—0, 1—1). 
Au marcat: Lengyel (2), Muth (2) și 
Csordas pentru Crișul și Bernstein și 
Cinteanu pentru Industria lînii. Mu
reșul Tg. Mureș—Voința Cluj 3—2 
(1—0, 1—2, 1-—0, 0—0). Autorii golu
rilor: Szarvadi, Both și Iosza (Mure
șul), Hilf și Balaș (Voința).

Vineri s-au disputat patru meciuri: 
Steaua—Industria linii 7—0 (3—0, 
2—0, 0—0, 2—0), Crișul—Voința Cluj 
7—3 (2—1, 1—0, 2—1, 2—1), Steaua 
Voin(a Cluj 15—0 (4—0, 5—0, 4—0, 
2—0), Crișul—Mureșul 8—2 (2—0, 
2—0, 3—1, 1—1). în etapele urmă
toare: astăzi: Voința Cluj—Industria 
lînii, Steaua—Mureșul; mîine: Mure
șul—Industria linii. Meciul Steaua— 
Crișul a fost amînat pentru o dată 
care va fi stabilită de F.R. Natație. 
(Ilie Ghișa-coresp. regional).



Recordmană in
Ziarul italian „La Ga- 

zzetia dello Sport” din 
Milano a editat recent e 
foarte interesantă lucrare 
de statistică asupra atle
tismului mondial. Lucra
rea cuprinde recordurile 
de atletism, bărbați și fe
ntei, din toate țările lu
mii, notate în ordinea 

valorilor acestora.
ba unele probe, în spe

cial la femei, recordurile 
noastre naționale au o 
bună valoare. Astfel, lo- 
landa Balaș începe lista 
recordurilor la înălțime 
cu 1,91 m, Lia Manoliu 
este a 5-a la disc cu 
54,29 m, Ana Sălăgean 
a 6-a la greutate cu 
15,99 m și Maria Diaco- 
nescu, tot a 6-a, la suliță 
cu 56,64 m etc.

In ceea ce privește va
loarea recordului Iolan- 
dei Balaș o comparație 
ni se pare mai mult decît 
grăitoare. Cu 1,91 m Io- 
landa ar figura pe tabelul 
recordurilor masculine în 
46 de țări: Pakistan 
(1,908). Rep. Dominicană 
(1,905), Guiana Britanică 
Î1.905), Haiti (1,905), 
Tanganica (1,905), Maroc 
(1,90), Coreea de Sud 
(1,90), Algeria (1,90), 

Izrael (1,90), Irak (1,90), 
Volta Superioară (1,90), 
Cipru (1,89), Bermuda 
(1,885), Paraguai (1,88),

Joc
Iar e gălăgie, 
Nu mai pot dormi. 
Oare ce să fie ? 
Joacă de copii !

îndrăcită ceată.
Fug după balon 
Și-au făcut îndată 
Strada... stadion.

Poarta : două vreascuri 
Rupte dintr-un ram, 
Tușa e bordura
Și ades... un geam.

tn echipe, puștii, 
Se împart îndat 
Și „Rapid-Dinamou 
E reeditat.

Unul blond aleargă 
Ca argintul viu 
Singur vrea să meargă 
Rarcă-i... Dumitriu.

Șade lingă minge 
Un puștan vioi 
Insă n-o atinge 
Ce faci... Ene II ?

Numele își țipă 
Și doresc nespus
Sa-i confunzi o clipă
Cu... cei de mai sus.

)
Eu stau la fereastră 
Și văd deodat, 
Cum pe strada noastră 
Iuti, s-a-noptat...

Parcă s-ar cuvine 
Ca să-i iau la zor!
Dar îi las ; vezi bine 
Mîine-i ziua lor !

I. CH1VU

46 de (ări!
Burma (1,88), Luxemburg 
(1,88), Ecuador (1,87), 
Liban (1,87), Albania 
(1,87), Brunei (1,866), 
Sudan (1,86), Togo
(1,85),  Gabon (1,85), 
Guineea (1,85), Tailanda
(1,85),  Afganistan (1,85), 
Coasta de Fildeș (1,85), 
Iordania (1,85), Dahomei
(1,85),  Hong Kong 
(1,84), R.P.D. Vietnam 
(1,83), Mauricius (1,828),

IOLANDA BALAȘ

Lichtenstein (4,80), Niger 
(1,80), Mauritania (1,80), 

Etiopia (1,79), Cambodgia 
(1,79), Curasao (1,785), 
Aden (1,778), Salvador 
(1,77), Bolivia (1,76), A- 

frica centrală (1,75), Li
bia (1,725), Siria (1,72), 
Kuweit (1,70), Laos 
(1,68).

Recordul său este egal 
cu cel masculin din 4 
țări: Venezuela, Colum
bia, Mexic și R.P.D. Co
reeană.

Să mai spună cineva 
că... fetele nu sînt la înăl
țime I

Atletul V. Jurcă a rea
lizat de douâ oii 21 de 
secunde pe 200 m, sta
bilind un excelent re
cord al R.P.R.

Mi-am spus, văzînd recordul 
praf : 

El — sigur — e dactilograf. 
Câci performanța, lucru rar. 
A .scos'-o-n... dublu exem

plar 1

In ultimele concursuri 
s-a văzut că sprinterele 
noastre continua să .ba
tă pasul pe loc".

Dumnealor, ml s-a părut
Că la... baschet s-au crezut; 
Dar la sprint, vă rog să știți. 
Pașii nu-s de loc opriți 1

I. c.

m „Cursa Pacif
DE 5 ORI OCOLUL

PÂMTNTULUI I

Anul acesta maestrul 
sportului Constantin Du
mitrescu împlinește 15 
ani de cind a îndrăgit 
sportul cu pedale și a par
ticipat la primele întreceri 
rezervate cicliștilor înce
pători. In acest timp el a 
parcurs la antrenamente 
și în competiții peste 
200.000 km, ceea ce în
seamnă că a acoperit o 
distanță egală cu de 5 ori 
ocolul pămîntului pe la 
ecuator.

Sfirșitut celei de a 
XVlI-a ediții a „Cursei 
Păcii" a coincis cu înche
ierea de către Constantin 
Dumitrescu a celui de al 
5-lea... ocol al pămîntu
lui

PENTRU PRESĂ...

Ciclistul belgian 
Spruyt a rulat mai bine 
de 400 km de unul sin
gur, evadînd din pluton 
fie la începutul, fie la 
mijlocul etapei. In fie
care zi el făcea 40—50 
km, uneori și mai mult... 
contra cronometru. După 
ce a cîștigat etapa Kar- 
tovi Vari-Liberec, el a 
fost înitrebat care este

La S.M.T. lugani din 
raionul Pașcani se des
fășoară o bogată activi
tate sportivă.

Sigur, cei de pe tarlale 
Dau atenție, activi. 
Și recoltei de cereale 
Și recoltei de... sportivi.

Foresta Fălticeni a pri
mit 10 goluri de la Di
namo Bacău.

De ce, mă rog, nu v-adresați, 
Ca oamenii prevăzători. 
La colectivul de-avocați 
Pentru cițiva...apărători ? 

mobilul acestei lungi ac
țiuni solitare.

„In cursa Păcii — a 
răspuns Spruyt — sînt 
multi alergători mini. Ga 
să mă poată remarca 
presa și pe mine, trebuie 
să 
sau 
căci 
este 
ce am cîștigat o etapă 
pot să stau ceva 
liniștit, fiindcă sînt 
vins că în sfîrșit s-a 
și despre mine în 
iele

evadez la începutul 
la mijlocul etapei, 
spre final nu mai 
posibil. Acum după

mai 
con- 
scris
zia-

belgiene".

ZIARIȘTII... 

FOTBALIȘTI

La Aue a avut loc tra
diționalul meci de fot
bal intre selecționata 
ziariștilor din R.D.G. și 
echipa internațională for
mată din gazetarii din 
celelalte țări. 2000 de 
spectatori au aplaudat în 
final victoria echipei in
ternaționale (5—1). Dar 
acesta n-a fost singu
rul... rezultat al meciu
lui. Astfel, fotoreporterul 
Studrei de la „Zentral 
Bild" a fost internat în 
spital pentru a fi ope
rat de menise, iar Abel 
Michea („L’Humanite")

După ce a fost criti
cat pentru lipsuri în pre
gătirea jucătorilor, Ion 
Lazăr, antrenorul fotba
liștilor de la Chimica 
Tîrnăveni, a părăsit echi
pa-

Lazăr, fire înțeleaptă. 
După ce il criticară, 
Le_a promis că se îndreaptă 
Și s-a îndreptat... spre gară.

Marin Alexandru, an
trenorul de la C.F.R. Paș
cani, a vociferat mereu 
în meciul cu Știința 
București.

Asta-I fuse procedura 
Pe teren : cind jucătorul 
Da cu capul sau piciorul. 
Dumnealui dădea... cu gura 1

V. D. POPA

a primit... un concediu 
medical de 10 zile pen
tru traumatism muscu
lar. Majoritatea ziariști
lor celor două echipe au 
făcut febră musculară și 
i-au solicitat seara pe 
maseuri mai mult decit 
cicliștii.

H. NAUM

Din concursul nostru de fotografii

După ploaie și furtună...

...vine vreme bună. Așa glăsuiește proverbul,
iar fotoreporterul D. RADULESCU a ținut să-l 
întărească și cu această probă... practică. Ima
ginea nu este trucată, cum s-ar putea crede de 
la prima vedere. După ce vijelia a trecut, spec
tatorii și-au reluat liniștiți locurile. Iar apa 
adunată în fața tribunei a prilejuit această ori
ginală fotografie în... dublu exemplar. Nu în
cercați să aflați care este imaginea reală și 
care e... oglinda ei. Vă va fi cu neputință.

CIND PORTARUL REFUZA SA APERE
LOVITURA DE LA 11 METRI

„Un arbitru de fotbal a- 
cor dă lovitură de la 11 
metri. Un jucător execu
tă lovitura, dar trage pes
te poartă! Bucuria este 
de scurtă durată pentru e- 
chipa adversă: arbitrul, 
apreciind că portarul a 
„mișcat" înainte de execu
tarea penaltiului, dictează 
repetarea loviturii. Echipa 
împotriva căreia a fost 
dictat penaltiul protestea
ză, dar arbitrul își men
ține decizia: repetarea lo
viturii. Atunci, in semn de 
protest, portarul părăsește 
poarta, lăsînd ca lovitura 
de la 11 metri să jie exe
cutată în poarta poală. A- 
cest fapt s-a petrecut la 
meciul dintre Locomotiva 
Buzău și Victoria Bobacu, 
din cadrul campionatului 
raional. Arbitrul a acor
dat pol. A procedat just?"

Arbitrul a procedat just 
cînd a dictat repetarea lo
viturii. După aceea însă, el 
a greșit. Portarul trebuia 
să fie PREZENT IN 
POARTA la executarea lo
viturii de la 11 metri, să 
stea pe linia porții, intre 

acest refuz

cei doi stîlpi, fără să-și 
miște picioarele pină ce 
lovitura este executată. 
Nu se poate executa o lo
ut ură de la 11 metri în 
absența portarului, iar 
dacă acesta refuză să a- 
pere — și
constituie o atitudine ne
sportivă — arbitrul după 
ce se va fi adresat în prea
labil căpitanului de e 
chipă cerindu-i să înter- 
vie, va acorda 3 minute 
timp de... gindire echipei 
în culpă. Dacă înainte de 
expirarea acestor trei mi- 
nute-avertisment, porta
rul (sau un jucător de 
cîmp care a fost pe teren 
în momentul comiterii 
infracțiunii) nu intră in 
poartă pentru a permite 
executarea loviturii de la 
11 metri, arbitrul trebuie 
să fluiere sfîrșitul meciu
lui.

Echipa care nu a per
mis executarea loviturii de 
pedeapsă pierde întîlnirea 
cu 3—0. Aceasta, fără a 
mai vorbi de sancțiunile 
disciplinare.

Stiati ca... u -
...cea mai în formă e- 

chipă sud-americană de 
fotbal este socotită cam
pioana Argentiuei, Inde- 
pendiente? Ea a obținut 
23 de victorii consecutive» 
întrecînd cele mai bune 
echipe de club din Ame
rica de Sud, printre care 
și pe Santos, campioana 
Braziliei.

ALEXANDRU POPESCU, 
FOCȘANI. 1. Este adevărat: 
In urmă cu 30 de ani boxe
rul negru Henry Armstrong 
a deținut — în același timp

— titlul de campion mondial 
la trei categorii : pană, u- 
șoară și semimijlocie 1 O 
performanță cu totul excep
țională, deși Cassius Clay 
ar putea pretinde că el e 
campion mondial la... toate 
categoriile 1 2. Numai trei
boxeri l-au învins pe Joe 
Louis : Max Schmelling
(1936) și Rocky Marciano 
(1951) prin k. o. și E. Char
les (1950) la puncte. Printre 
învinșii lui figurează Max 
Baer, Jimmy Braddock (în 
fața căruia a cucerit titlul 
de campion mondial la 26 
iunie 1936), Max Schmelling, 
Tony Galento, Bob Pastor, 
Joe Walcott eto.

NELU MANEA, COMUNA 
SEACA. 1. Dintre echipele 
care participă la „Turneul 
celor 5 națiuni' la rugbi 
(Anglia, Țara Galilor, Sco
ția, Irlanda și Franța) numai 
reprezentativa Franței s-a 
întîlnit cu „15'-Ie țării noa
stre. 2. „Faza pe care o 
descriu s-a petrecut la un 
meci de fotbal din cadrul 
campionatului raional, dis

putat intr-un sat. Un atacant 
al echipei gazdă a Intuit în 
careu și a tras. în acel mo
ment un copil care se afla 
lîngă bară — terenul nu era 
împrejmuit — a întins picio
rul și a deviat mingea în 
gol. Dacă nu intervenea co
pilul, mingea ar fi trecut pe 
lîngă poartă. Arbitrul a a- 
cordat gol". Nu prea îmi 
vine să cred 1 Din moment 
ce în joc a intervenit un 
„corp străin' — copilul — 
golul nu este valabil, chiar 
dacă mingea ar fi intrat în 
plasă și fără ajutorul ace
stuia. Intr-un astfel de caz 
se dă o minge de arbitru 
și, eventual ,o mică... ure
cheală nepoftitului golgeter 1

ILIE I. GHEORGHE, BUCU
REȘTI. Am reținut cîteva 
dintre „spectacolele' progra
mate pentru... suporterii u- 
nor echipe de fotbal :

RAPID : Inima mea este 
pe înălțimi 1

ȘTIINȚA CLUJ : Băieții ve
seli.

CRIȘUL : Un surîs în plină 
vară.

SIDERURGISTUL : Un om 
care nu există.

PROGRESUL : Eu și mate
ria moartă.

ION JINDOVEANU șl ALE
XANDRU ARSENE, CIMPU- 
LUNG MOLDOVENESC. C. 
Dan este un „produs" al 
Rapidului : a fost promovat 
din echipa de juniori. In 
urmă cu ani, tatăl său. 
Duce, a fost, de asemenea 
un bun fotbalist care a ac
tivat în categoria A. Cum 
zice proverbul : mărul nu
cade departe de pom...

BARBU LECA, VALEA MA- 
CR1ȘULUI. Varga face parte 
din lotul de fotbal al lui 
Dinamo București. El este 
însă suspendat de club pînă 
la sfîrșitul acestui campio
nat.

I. CONDOR, BUCUREȘTI. 
Potrivit articolului 11 din re
gulamentul jocului de fotbal, 
un jucător este „afară din 
joc' (ofsaid) atunci cînd el 
este mai aproape de linia 
porții adverse decît mingea, 
în momentul cînd aceasta 
este jucată (deci cînd pleacă 
mingea, nu cînd ea este 
primită), cu excepțiile: a) 
dacă jucătorul s® găsește 
în propria sa jumătate de 
teren ; b) dacă are cel puțin 
doi adversari mai apropiați 
decît el de propria lor li
nie de poartă ; c) dacă min
gea a fost atinsă sau jucată 
ultima dată de un adver
sar ; d) dacă el primește 
mingea direct dinti-o lovi
tură de colț, o aruncare de 

la tușă sau o „minge de 
arbitru'. Un jucător în pozi
ție de „afară din joc' (of
said) nu va fi totuși penali
zat dacă arbitrul socotește 
că el nu influențează jocul, 
nu jenează un adversar sau 
nu încearcă să obțină un 
avantaj găsindu-se în pozi
ția de „afară din joc". A- 
cesta este, cum se spune 
„ofsaidul pasiv'.

EMIL COSERIU, BAIA 
MARE. Orașul Bistrița n-a 
avut niciodată o echipă de 
fotbal în categoria A. S-o 
fi lăudat vreun bistrițean I 
In „B", da : Ceramica — 
înainte de 1944 și Gloria — 
în ultimii ani. Frații A. și D. 
Munteanu de la Petrolul Plo
iești au jucat într-un timp la 
Gloria Bistrița.

ION POȘTAȘU 
Desene de N. CLAUDIU

...medalia olimpică, vi
sul celor mai buni sportivi 
din lume, are un diame
tru de 6 centimetri, o gro
sime de 3 milimetri și e 
confecționată din argint 
suflat cu un strat de aur 
de 6 grame ? Pe medaliile 
care vor fi decernate la 
Tokio vor fi imprimate 
efigii de sportivi din an
tichitate, numărul de or
dine al Olimpiadei și nu
mele disciplinei sportive 
la care s-a acordat dis
tincția.

...motorul unei motoci
clete de dirt-tracik dezvol
tă în cursă o forță de 50 
CP, cu 5 CP mai mare de- 
cit motorul unui autotu
rism „Moskvici44 ? El con
sumă peste 60 de litri de 
combiustibil la 100 de ki
lometri. Nu este convena
bil deci să folosiți o mo
tocicletă de dirt-track 
dacă aveți de gînd să fa
ceți o plimbare pe Valea 
Prahovei sau pe cea s 
Oltului...



Concursul interna țional de scrimă de la Berlin

REPREZENTANTUL NOSTRU ȘTEFAN HAUKLER 
IA FLORETĂ!PE LOCUL l

Miercuri a început în capitala R.D. 
Germane un mare concurs internațio
nal de scrimă la care participă trăgă
tori din R.P. Romînă, U.R.S.S., R.P. 
Ungară, R.P. Polonă și R.D. Germană.

In proba masculină de floretă, proba 
inaugurală a concursului, trăgătorii 
roinîni s-au comportat bine, atît în 
întrecerile individuale cît și în cele pe 
echipe. La individual, reprezentantul 
nostru, Ștefan Haukler, a ocupat locul 2 
în turneul final de 8, după sovieticul 
Sveșnikov și înaintea unor floretiști 
cu renume pe plan internațional, ea 
polonezii Wojda (locul 3), Nielaba 
(locul 4) și Rosziski (locul 5). Un alt 
trăgător romîn, Tănase Mureșanu, s-a 
clasat pe locul 6, înaintea cunoscutu
lui sportiv sovietic, campionul ol'npic 
Jdanovici, pe care 1-a învins în asal
tul direct.

Apoi, în întrecerea pe echipe, for
mația țării noastre a reușit o frumoasă 
surpriză, întrecînd formațiile U.R.S.S. și 
R.P. Ungare cu 9-7 și terminînd la e- 
galitate (8-8) cu echipa R. D. Germa- 
«e. Singura înfrîngere la polonezi 
<7-9). in clasamentul general, echipa 
Î?.P. Romîne a ocupat locul trei îna
intea puternicei echipe a R. P. Un
gare, la egalitate de puncte cu echipele 
ĂJ.R.SS. și R.P.P. Proba a revenit

Sîsikon, 
totalizat

proba individuală de sabie, 
I a fost ocupat de trăgătorul so- 
Mavlihanov. El a fost urmat de 

și de Rîlski

formației U.R.S.S. (Midler, 
Sveșnikov, Jdanovici), care a 
42 p.

i 
locul 
vietic
maghiarul Szerencses 
(U.R.S.S.). In confruntarea pe echipe, 
sabrerii maghiari (Kovacs, Akony, 
Vesa, Szerencses) s-au clasat primii. 
Echipa țării noastre a ocupat locul 5. 
In cel mai disputat meci al turneului, 
sabrerii romîni s-au întrecut ou cei 
germani. Scor final: 8—8, dar victoria 
a revenit trăgătorilor țării gazdă care 
au avut un tușaveraj mai bun.

Azi, proba de floretă fete (individual) 
și mîine — proba de floretă fete, 
echipe.

Pregătiri olimpice pe toate meridianele
CONCURSURI de atletism

Numeroase concursuri internațio
nale de atletism s-au desfășurat în 
Europa în ultimele zile. Un rezultat 
valoros la aruncarea ciocanului a fost 
înregistrat în cadrul concursului pen
tru cupa Trentini. Austriacul Thun 
a realizat 66,54 m, învingîndu-I pe 
cehoslovacul Matusek (65,91 m). La 
Bonn, Rodenfeld a parcurs 100 m 
plat în 10,4, Urbach a aruncat greu
tatea la 18,40 m, iar atleta Kran a 
parcurs 400 m plat în 56,0. In con
cursul disputat în orașul Koln, Freund 
a sărit la lungime 7,74 m. Salinger 
(R.S. Cehoslovacă) a cîștigat proba 
de 1000 ra în 2:21,2. La Verona, ita
lianul Ottoz, selecționat în lotul olim
pic, a realizat pe 110 m garduri tim
pul de 14.1.

FRANȚA—U.R.S.S., LA JUDO
PARIS, 26 (Agerpres). —
La Paris s-a disputat întîlnirea in-

temațională de 
iativele Franței 
sovietici au terminat învingători 
scorul de 4,5—3,5 puncte, 
ușoara, Stepanov a făcut meci nul 
cu Bourreau, iar la cat. grea, Sau- 
nin a dispus înainte 
francezul Desailly.

Echipa selecționată 
UjR.S.S., campioană 
susținut o nouă întilnire cu echipa 
Franței. In meciul care a avut loc 
la Tours, luptătorii sovietici au obți
nut victoria cu scorul de 4,5—1,5 
puncte.

judo dintre reprezen- 
și U.R.S.S. Sportivii 

ou
La cat.

de limită

de judo 
europeană,

de

PROTESTUL COMITETULUI 
OLIMPIC AL R.P.D. COREENE

TOKIO (Agerpres). — După cu 
se anunță din Tokio, Comitetul oti: 
pic al R.P.D. Coreene a protestat ] 
lîngă Comitetul olimpic internațion 
împotriva hotărîrii de a îndepărta ( 
la viitoarele Jocuri Olimpice pe spo 
tivii care au participat la jocurile ( 
la Djakarta. Intr-o scrisoare adresa 
CIO, Federația de atletism din R.P.I 
Coreeană cere înaltului for olimpic t 
revină asupra acestei hotărîri cai 
afectează alcătuirea echipei olimpii 
de atletism a țării și în special | 
cea mai bună performeră mondială 
800 m plat, atleta Sin Kim Dan.

„Cupa Dunării" la haltere
ÎN PRIMA ZI: ION PANAIT PE LOCUL II LA

S-a încheiat concursul
de pentatlon modern de la Budapesta

Larsen lider 
în turneul interzonal

Turneul interzonal de șah de la 
Amsterdam continuă în mijlocul unui 
mare interes. Acum, după ce s-am stins 
ecourile spectaculosului (și diplomati
cului) wforfait“ al lui Bobby Fischer, 
atenția iubitorilor șahului este îndrep
tată spre lupta din concurs, care ca
pătă o turnură din ce în ce mai pal- 
pitană.

Surpriză ! După 7 runde, lider este 
marele maestru Bengt Larsen cu un 
procentaj excelent; 6 puncte din 7 po
sibile, peste 85 la sută. Danezul a «lă
sat" doar 2 remize (Gligoriei și 
Benkb) cîștigînd în serie la Pachman, 
Foguelman, Porații, Perez și Berger. îl 
secondează, marii maeștri iugoslavi 
Ivkov și Gligorici, apoi Bronstein, Tal, 
Reshevski, Smîslov, de asemenea ne
învinși. Jucătorii sovietici s-au întîlnit 
între ei în primele runde. Cu excep
ția victoriei lui Bronstein asupra lui 
Stein, oelelalte partide au fost remize. 
Un rezultat neașteptat: înfrîngerea lui 
Benkb de către peruvianul Quinones, 
debutant la un turneu de asemenea 
amploare.

Finișul turneului va prilejui întîlni*  
rile decisive. Reshevski, Ivkov și Lar
sen îi vor întîlni pe marii maeștri so
vietici spre sfîrșilul concursului (Lar
sen în ultimele 5 runde). Dar, desigur, 
pînă atunci mai putem înregistra multe 
rezultate surpriză. Amintim că primii 
6 clasați la Amsterdam împreună cu 
Bolvinik și Keres urmează să alcă
tuiască 4 perechi care vor începe se
ria de meciuri bilaterale în vederea 
desemnării șalangeralui lui Petrosian.

Iată clasamentul după 1 runde: Lar
sen 6 p., Ivkov 5'/2 p., Gligorici 5 p., 
Bronstein, Tal 4l/2 P-, Reshevski, Smîs- 
Iov 4 p. (1), Portiseh 4 p., Evans, 
Spasski 3l/2 p. (1), Puinones, Darga, 
Pachman, Porath 3% P Lengyel 3 p. 
(1), Stein, Benko 3 p., Vra/iesici 2l/2 p. 
(1), Bilek, Rosetto 2{/2 p., Perez 2 p., 
Tringov, Foguelman l1/^ P-» Berger 
1 P.

BUDAPESTA, 29 (prin telefon). Joi 
după-amiază s-a încheiat la Budapesta 
concursul internațional de pentatlon 
modern, desfășurat timp de cinci zile 
în capitala Ungariei.

Crosul, ultima probă a întrecerii, a 
consolidat poziția de lider a campio
nului mondial Balczo. El s-a clasat 
pe primul loc cu 13:13,2 — 1321 p. 
Pe locurile următoare Makeev 
(U.R.S.S) 13:13,8 — 1306 p, Piciuj- 
kin (U.R.S.S.) 13:32,8 — 1 264 p. lată 
și rezultatele realizate de sportivii 
romîni: 6. Tomiuc 13:47,0 — 1 219 p; 
9. Lichiardopol 14:06,7 — 1 162 p; 
30. Țintea 15:00,0 — 1 000 p. Clasa-

dr. Torok (Ungaria A) 5 023 p; Sa
nislo (Ungaria A) 4 917 p;... 12.
Tomiuc 4 624 p... 16. Țintea 4 420 p... 
36. Lichiardopol 3 867 p; pe echipe i 
Ungaria A 14 734 p; Ungaria B 
14 451 p; U.R.S.S. 14 176 p... 9. R.P. 
Romînă 12 911 p. Fără îndoială, per
formanța realizată de echipa romînă 
putea fi mai bună, dar ea a fost in
fluențată de accidentarea și ieșirea 
din concurs a lui Dan lonescu.

LJUBLJANA, 29 (prin telefon). Vineri 
au început în localitate întrecerile din 
cadrul celei de a IV-a ediții a „Cupei 
Dunării" la haltere la care participă 
reprezentativele Cehoslovaciei, Unga
riei, Iugoslaviei, Bulgariei, Austriei și 
Romînieî.

In prima zi a întrecerilor cea mai 
bună comportare dintre halterofilii ro
mâni a avut-o Ion Panait, care s-a 
clasat pe locul II la categoria cocoș. 
Al. Toma și Fiți Balaș au ocupat locul 
III la categoriile pană, și, respectiv 
ușoară.

Iată rezultatele : Cat. cocoș : Nagy 
(Ungaria) 310 kg. 2. ION PANAIT 
(Romînia) 305 kg (100, 92,5, 112,5) 
3. Koțev (Bulgaria) 290 kg. 4. Kuzli- 
cek (Cehoslovacia) 277,5 kg. 5. Bilk-

CATEGORIA COCO

267,5 kg. 6. Decimastein (Austria)
(Iugoslavia) 252,5 kg. Cat. pană: 
Foldi (Ungaria) 347,5 kgî 2. Petțîc 
(Bulgaria) 337,5 kg. 3. AL. TOM 
(Romînia) 312,5 kg (90, 95, 127,5 
4. Legel (Austria) 297,5 kg. 5. Kra 
levici (Iugoslavia) 280 kg. 6. Nemci 
(Cehoslovacia) nu a fost admis la cir 
tarul oficial. Cat. ușoară: 1. Z.Olaln 
(Cehoslovacia) 
(Bulgaria) 365 
mînia) 360 kg.
357 kg.

După prima 
națiuni conduce Ungaria cu 18 p., ur 
mată de Bulgaria 17 p., Romînia 1 
p.. Cehoslovacia 11 p., Austria 10 f 
și Iugoslavia 7 p. Concursul conținu; 
sîmbătă.

375 kg. 2. Babace 
kg. 3. F. BALAȘ (Rc.
4. Bakos (Ungaria 

zi, în clasamentul p

ești din tarile» » socialiste
ment pe echipe: Ungaria B 3 663 p, 
U.R.S.S. 3 654 p, Ungaria A 3 504 p; 
pe locul 5 echipa R.P. Romîne cu 
3 381 p. Clasamente finale : individual 
compus: Balczo (Ungaria B) 5 231 p ;

EXCURSIILE LA ORDINEA ZILEI

Tn orașul Sverdlovsk turismul este 
un sport îndrăgit de un mare număr 
de oameni ai muncii. Săptămînă de 
săptămînă grupuri numeroase de ti-

La clubul Spartak Sokolovo din Praga pregătirea tinerilor fotbaliști este pri
vită cu multă atenție. De două ori pe săptămînă, copiii care participă la pre
gătire urmăresc cu atenție lecțiile teoretice și practice predate de către un 
instructor calificat. Iată în fotografie o imagine de la o lecție practică de 

învățare a „foarfecii^

neri și vîrstnici se îndreaptă spre locu
rile recreative din împrejurimile ora
șului, petreeîndu-și în mod plăcut 
timpul liber. In această vară, de pildă, 
peste 200 000 de turiști din orașul 
Sverdlovsk se pregătesc să participe 
la excursiile organizate de comisia oră
șenească. Cei mai mulți dintre ei se 
vor îndrepta spre munții Urali. iar 
alții vor vizita diferite întreprinderi 
din împrejurimi.

Comisia orășenească de organizare 
a excursiilor va premia cele mai bune 
grupuri de excursioniști.

O CARTE DESPRE TENIS DE MASA

In librăriile din Budapesta a apărut 
recent o nouă carte: „Mirajul mingii 
de celuloid", semnată de Ferenc Sido. 
Fostul campion mondial își deapănă 
— de-a lungul cîtorva sute de pagini

— amintirile sale din marile concursur 
internaționale la care a participat 
ocupîndu-se de numeroși jucători di 
valoare care au contribuit la dezvol 
tarea și perfecționarea tehnicii acestu 
sport. F. Sido se ocupă cu competențe 
și de tehnica tenisului de masă, de 
scriind diferitele palete, sisteme de 
joc etc.

POPICELE — SPORT ÎNDRĂGIT

Recent, amatorii de popice din farip- 
zigauavuto surpriză plăcută. Trecînd 
pe o stradă din partea de sud a orașu
lui ei au constatat că pe un teren viran 
a apărut o arenă de popice în aer liber. 
Aci, de dimineața și pînă seara este 
o vie activitate. Iubitorii sportului din 
acest cartier participă cu regularitate 
la competițiile de mase organizate la 
popice. De altfel, acest sport se bucură 
la Leipzig de o mare popularitate, 
fiind practicat cu aceeași pasiune de 
tineri și de vîrstnici, de bărbați, ca și 
de femei.

După tragedia
National

LIMA (Agerpres). Y>in surse guver

namentale s-a anunțat că pînă în pre
zent la Lima au fost arestate peste 50 
de persoane, în legătură cu tragicele

FOTBAL PE GLOB

de pe stadionul 
din Lima
evenimente petrecute duminică pe sta
dionul Național. Cercetările continuă.

Comitetul național al sporturilor din 
Peru a anunțat suspendarea vînzării pe 
viitor a sticlelor de băuturi pe stadion. 
Comitetul a făcut cunoscut, de aseme
nea, că pagubele pricinuite instalațiilor 
de pe stadion se ridică la suma de 
37 500 dolari.

Turneul international 
de baschet din franța
MARSILIA, 29 (prin telefon). Azi 

au continuat întrecerile din cadrul tur
neului internațional feminin de baschet. 
Echipa Franței a întrecut reprezenta
tiva Ungariei cu scorul de 49-48 
(16-21). La ora cînd închidem ediția 
se dispută meciul dintre echipele R.P. 
Romine și R. P. Chineze. Mîine, 
baschetbalistele noastre vor juca cu 
echipa Ungariei, iar duminică, eu 
Franța.

I

• După ce s-au desfășurat finalele 
în marile competiții europene rezervate 
echipelor de club („Cupa campionilor 
europeni", „Cupa cupelor" și „Cupa 
Rappan") cea de a IV-a competiție — 
„Cupa orașelor tîrguri" — și-a desemnat 
finalistii. In al treilea meci din ca
drul semifinalelor, Saragosa a învins 
cu 2-0 formația belgiană Liege, cali- 
fieîndu-se în finală, unde va întîlni tot 
o echipă spaniolă, pe Valencia.

• Miercuri, cu prilejul întîlnirii din
tre reprezentativele U.R.S.S. și Sue
diei, fotbalistul Lev Iașin a primit 
cupa oferită celui mai bun fotbalist 
al anului 1963 de căfre revista fran
ceză „France Football".

• Mîine se dispută la Berlin pri
mul meci din preliminariile olimpice 
dintre R.D. Germană și U.R.S.S.

• Zilele trecute, la Hanovra, fostul 
antrenor al reprezentativei R.F. Ger
mane, Sepp Herberger, a fost sărbă
torit cu prilejul retragerii sale din 
activitatea sportivă. Noul antrenor al 
reprezentativei R.F.G. este H. Schon.

• In toamna acestui an, echipa 
Real Madrid va face o nouă achiziție. 
Este vorba de algerianul Mekloufi, 
care a jucat și în țara noastră cu pri
lejul turneului efectuat de fotbaliștii 
algerieni.

• Cunoscutul fotbalist brazilian 
Pele a declarat recent, în cadrul unui 
interviu acordat în Uruguay, că nu 
are de gînd să-și părăsească clubul 
(F.C. Santos).

• Au fost perfectate numeroase me
ciuri din cadrul preliminariilor camp.

mondial de fotbal: grupa a IlI-a: 
Luxemburg — Franța : 4 octombrie 
1964 și 11 noiembrie 1965; Franța 
—■ Norvegia 11 noiembrie 1964 și 15 
septembrie 1965; Iugoslavia — Fran
ța 14 aprilie și 9 octombrie 1965; 
grupa a V-a : Albania — Olanda 25 
octombrie 1964; Albania — Elveția 
11 aprilie și 2 mai 1965; grupa a Vl-a 
(toate jocurile în 1965) : Austria — 
R.D. Germană 25 aprilie și 31 octom
brie; Austria — Ungaria 13 iunie și 
5 sepfembrie, R.D.G. —■ Ungaria 23 
mai și 10 octombrie; grupa a VUI-a : 
Italia — Finlanda 4 noiembrie 1964 
și 22 iunie 1965; Polonia — Italia 
18 aprilie și 1 noiembrie 1965, Fin
landa — Polonia 26 septembrie și 
24 octombrie 1965.

★

Supraviețuitori ai tragediei de la sta- 
dionial național din Lima, interogați la 
spitalele unde se află internați, au de
clarat că excesiva cantitate de gaze 
lacrimogene lansată de polițiști a viciat 
complet aerul în pasajele subterane ale 
stadionului, producînd efecte toxice și 
sporirea considerabilă a numărului vic
timelor.

.1 ud e-cătorul care anchetează cazul a 
informat că au fost lansate 18 grenade 
cu gaze lacrimogene și ca acestea „au 
dezlănțuit tragedia44.

Ziarul peruvian „Expreso“ reproduce 
declarația agentului fiscal Hector Pon
ce Arteaga, care a spus că „răspunde
rea cade asupra gărzii civile pentru că 
a lansat bombe lacrimogene într-un 
local închis44.

gedacp, >1 administrația; str. Vasile Conta at. 16, telefon 11.10.05, Interurban 72, or. 1-2, Întreprinderea Poligrafică .lolormația". str. Brezoianu 23 - 25. 40356


