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Joi după-amiazâ, 
Prund din Brașov — 
Cam 400 de tineri 
„liceele sportive", i___  __ _______
fi ploaie mîine, în ziua concursului ?" — 
se întrebau micii eoncurenți. „îngrijorarea 
nu-i ocolea nici pe profesori, nici pe an
trenori. N-aș putea să vă spun cu precizie 
cam cîte ore au dormit în noaptea de joi 
spre vineri Buhlea și Ivan, Marks și Bă- 
descu, Stănescu și Sebesi, Ciotea și Cons
tantin. Atmosferă specifică ajunului de în
trecere atletică. Calcule în centimetri și 
secunde. Și în plus, ploaia care se așternuse 
necruțătoare, rece și măruntă.

Vineri — ca prin minune ! — norii s-au 
destrămat. S-au tupilat undeva sus, după 
Postăvar și Piatra Craiului. Puteau să... 
reziste impetuosului flux de tinerețe care se 
revărsa începînd din zori către stadionul 
Poianei ? Un vînțuleț iscat ca din senin a 
zbicit pista. Atleți și antrenori au respirat 
ușurați. Primii care s-au bucurat au fost 
sprinterii. Ei aveau să deschidă concursul. 
Bucurie prematură, însă : pista stadionului 
nu mai avea elasticitatea dorită. Promisiu
nea unor timpi sub 11 pe sută rămînea 
pentru altă dată.

Dar, ceea ce nu le-a surîs alergătorilor, 
n-avea să le scape săritorilor și aruncă-

TIBER1U STAMA

deasupra cartierului 
nori grei de plumb, 

atieți, școlari de la 
urcau spre Poiana. .Va
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ÎNCEPE UN MARE TURNEU
INTERNATIONAL DE BOX

• Participanți de valoare la toate categoriile • Se anunță 
meciuri de mare atracție • Polonezul Zbigniew Olech evoluează 
din bou In fata publicului bucureștean • Ion Monea și Vasile
Mariuțan și-au reluat locul In selecționata
dinamovistă • FI. Pătrașcu are prilejul
să infirme forma slabă arătată In campionat

(Citiți amănunte in pag. a 8-a)

în concursei internațtonal de tir de la lunari

REZULTATE EXCELENTE LA PISTOL PRECIZIE
NEAGU BRATU,

clasat pe locul doi, și-a îndeplinit

Desfășurarea probei de pistol precizie a fost aș
teptată cu un interes deosebit. Lesne de înțeles. 
Printre cei 30 de eoncurenți care urmau să se ali
nieze pe standuri se aflau numeroși trăgători de 
valoare mondială : recordmanul Uniunii Sovietice, 
Stolîptn, care a realizat recent 570 p. (cifră supe
rioară recordului mondial), compatrioții săi Raska- 
zov, Udaciri, Sakikvadze, Volicenko, trăgătorii ita-

(Continuare in pag. a 3-a)
norma olimpică pe anul 1964

Actualitatea sportiva
UN NOU CONCURS 
.TARE' LA SNAGOV

Trăgătorul rotnîn Neagu Bratu 
(în fotografie) a cules ieri pri
mele roade ale seriozității cu 
care se pregătește pentru Olim-

Miine dimineață, începînd 
de la ora 9, va avea toc pe 
tacul Snagov a doua con
fruntare importantă a celor 
mai buni caiaciștî și canoiști 
de la noi. Au fost invitați 
să ia startul în probele de 
viteza (care se vor desfă
șura dimineața) ca și în cele 
de fond (de după-amiaza) 
toți membrii loturilor olim
pice și republicane, cărora 
li se vor alătura alți specia
liști fruntași bucure.șteni. 
Concursul constituie o utilă 
verificare înaintea competi
țiilor internaționale care... 
bat la ușă.

care activează în categoria 
B. Oaspeții vor evolua după 
următorul program: 19 rnnie 
la Tg. Mureș ou Mureșul, 21 
iunie la Mediaș cu Gaz 
Metan, 24 iunie la Turda cu 
Arieșul și 28 iunie la Hune
doara cu Siderurgistul.

FINALA PARAȘUT1ȘT1LOR

Din carnetele
cronicarilor
de
FOTBAL

TURNEUL ECHIPEI DE FOT
BAL INGOLSTADT (R.F.G.) 

ÎN ȚARA NOASTRĂ

In curind își va începe tur
neul în țara noastră forma
ția vest-germaaă Ingolstadt,

Azi, cei mai btmi sportivi , 
parașutiști din țară (cîștigă- j 
torii etapelor de zonă) voc ] 
lua startul, pe aerodromul i 
Clinceni, în întrecerile din < 
cadrul finalei campionatului 
republican.

Concursul (care va dura 10 
zile) cuprinde trei probe: 
salt individual de la 600 m. 
cu deschidere întîrziată; salt 
individual de la 1 500 m, cu 
deschidere întîrziată și men
ținerea stilului în timpul că
derii ; salt individual de la 
2 000 m, cu deschidere în- 
tîrziată (15—20 sec.) și evo
luție în timpul căderii.

ARGEȘENE
de MIRCEA COSTEA
și VALENTIN PAUNESCLJ

Pag. 4 — 5

PERFORMANȚE DE VALOARE MONDIALA
Ultimele rezultate, de săp- 

tămîna trecută, arată urmă
torul bilanf mondial :

• Șerban Ciochină, locul 
2—3 la triplu salt ;

• Maria Diaconescu, lo
cul 8 la suliță ;

• Mihaela Peneș, locul 12 
Io suliță ;

• Viorica Viscopoleanu, 
locul 8—9 la lungime ;

• Gabriela Rădulescu, lo
cul 13 la lungime ;

• Echipa (Valentin Po
pescu, Gheorghe Zamfi
rescu, Valeriu Jurcă, Alex. 
Tudorașcu), locul 
4x100 m.

ALE ATLE1IL0R N0S1RI
» 7

Spune proverbul că... toamna se numără bobocii! Dar dacă 
numărătoarea poate începe de pe acum, asta e cu mult mai bine. 
Fruntașii atletismului nostru, cei mai harnici dintre ei, au 
obținut o serie de rezultate ex
celente care-i situează pe locuri 
fruntașe în bilanțul mondial al 
anului olimpic 1964. Știm cu 
toții însă că activitatea compe- 
tițională este abia la început, 
că, o dată cu concursurile vi
itoare, listele performerilor mon-

diali vor suferi modificări im
portante. Tocmai de aceea, aș
teptăm de la atleții noștri să-și 
intensifice eforturile pentru a 
realiza rezultate și mai bune,

ULTIMELE 
ȘTIRI EXTERNE
TURNEE INTERNATIO

NALE DE TENIS

• Turneul internațional 
de tenis de la Casablanca 
a fost cîștîgat de austra
lianul Martin Mulligan. 
care a dispus în finală 
cu 6—4; 6—2: 6—3 de 
maghiarul Istvan Gulyas. 
La femei, finala a revenit 
jucătoarei Francoise Durr 
(Franța), învingătoare cu 
6—4; 6—3 în jocul cu 
Robin Bern (Australia).

• Lp Lausanne, mexi
canul Rafael Osuna l-a 'în
vins in finală cu 6—4/
6— 3; 4—6; 6—3 pe ita
lianul Pietrangeli. In fina
la feminină Margaret 
Smith (Australia) a tnire- 
cut-o cu 2—B; 8—6; 6—2 
pe compatrioata sa Ioane 
Lehane.

• In turneul internațio
nal de la Barcelona, aus
tralianul Roy Emerson l-a 
întrecut în finală cu 2—6;
7— 5; 6—3; 6—3 pe spa
niolul Santana.

MECIURI INTERNATIO
NALE DE FOTBAL

• La Tunis echipele Tu
nisiei și Turciei au termi
nat le egalitate: 1—1
(1-0).

• La New York echipa 
italiană Lanerossi Vicen
za a făcut un meci nul 
(1-1) cu formația scoțiană 
Hearts.

• In „Cupa Rappan", 
F. C, Liege a învins cu 
3—<2 pe F. C. Sarbriicken, 
iar Hertha (Berlinul oc
cidental) a dispus cu 
2—1 de Standard Liege.

Văzuți de Neagu Radulescu

De la stînga : Șerban Ciochină, Viorica Viscopoleanu, 

Gabriela Radulescu, Gh. Zamfirescu, A. Barabaț, 

Z. Vamoș și Gh. Costache

(Amănunte in pag. a 7-a)
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Multe „speranțe1 în Iotul feminin de tineretDinamo a cîștigat pe merit
meciul Di- 
ieri după 

cei

„Restanța* etapei a X-a, 
namo—Progresul desfășurat 
amiază pe stadionul din Ștefan 
M are, a fost urmărită cu interes deo
sebit de un număr destul de mare de 
spectatori. Dinamo a jucat excelent în 
primele și... ultimele zece minute și a 
cîștigat: 12—9 (3—6). O victorie me
ritată, dar obținută mult mai greu de- 
cît se așteptau suporterii dinamoviști- 
lor, și după emoții cărora Giugiuc le-a 
pus capăt de-al>ia în min. 76! Refe- 
rindu-ne la evoluția scorului,, trebuie 
să amintim că după 8 minute Dinamo 
conducea cu 3—0 prin lovitura de pe
deapsă realizată de Nagy, anunțînd 
intenția de a-și asigura un avantaj 
substanțial. Dar, lucrurile nu s-au pe
trecut așa. Dimpotrivă. Dinamoviștii 
slăbesc ritmul de joc, ezită în organi
zarea atacurilor cu linia de treisfer- 
turi, greșesc adesea în apărare și dau 
prilejul jucătorilor de la Progresul să 
domine mai malt și să concretizeze 
prin Craioveanu (min. 34 
de picior căzută) și Ghiuzelea (min. 
37 — o frumoasă încercare).

„Dușul rece" și criticile justificate 
ale antrenorului Titi Ionescu par să-și 
arate roadele după pauză. Jocul dina- 
moviștilor se îmbunătățește, dar acum 
Progresai are numai 14 oameni în for-

lovitură

mație (Iulian Ionescu a fost eliminat 
pentru lovirea adversarului) și ■— evi
dent obosit după efortul depus — 
practică un joc cu multe lacune în 
apărare. Totuși, la un contraatac al Pro
gresului scornii devine 9—3 prin încer
carea realizată de Dragomireseu. Dina
mo începe să joace. în min. 64 replica 
gazdelor este promptă: Dragomir în
scrie o încercare de toată frumusețea, 
reducînd scorul la 9—6. îl imită Zlă- 
toianu (9—9) ți în min. 76 spectatorii 
asistă la cea mai frumoasă 
meciului: un atac inițiat de 
ca balonul să treacă pe la... 
torii d.inamoviști și în final 
la Giugiuc, pe care apărătorii Progre
sului nu-1 mai pot opri să înscrie cele 
trei puncte ale victoriei, care aduc 
echipei Dinamo și locul 2 în clasament.

D. G.
După jocul de ieri, clasamentul ca

tegoriei A arată
1. Steaua
2. Dinamo
3. Grivița Roșie
4. Progresul
5. Constructorul
6. Rulmentul Bîrlad
7. CSMS Iași
8. Știința Cluj
9. Știința Timișoara 

Știința Petroșeni 
Ancora Galați 
Gloria

se afla în 
internațio- 
Brașov și 
masculină 
cu Polo-

k

10.
11.
12.

astfel :
10

9
9

10
10
10
9
9

10
10
10
10

3 
î
1
4 
1
3
2
1
0
1
1
4

acțiune a 
Pilă face 
toți jucă- 
să ajungă

o 
o 
1
2
4
4
4
5
7
7
7
6

138: 35
171: 29
159: 45
59: 45
82: 77
51: 58
41: 48 
39:112 
52:131
37: 52
46:183
52:112

27
26
24
22
21
19
17
16
16
15
15
14

Echipele noastre olimpice 
preajma celor două turnee 
nale care vor avea loc la 
Constanța, iar selecționata 
de tineret, după întîlnirile
nia, își continuă pregătirile pentru acti
vitatea viitoare.

Ce fac în acest timp tinerele volei
baliste din lotul 
Pe bună dreptate se pune această în
trebare, fiindcă — paralel cu formarea 
și pregătirea temeinică a înlocuitorilor 
de mîine ai lui Nicolau, Plocon, Derzei 
sau Fieraru — trebuie să se asigure și 
viitoarele titulare ale lotului feminin.

Răspunsul l-am aflat de la secreta
rul general al Federației romîne de 
volei, Aurel Dobincă, cu care am stat 
de vorbă în urmă cu cîteva zile.

— Federația de specialitate s-a 
preocupat de echipa de tineret. Antre
norul principal al lotului, ing. 
Meadu, are la dispoziție un lot 
de tinere care bat la poarta 
crării. Este vorba de Doina 
Marilena Porumb (Știința Cluj), Eu
genia Rebac, Florica Tudora (Rapid 
București), Viorica Hoia (Partizanul 
roșu Brașov), dar și de jucătoare 
mult mai tinere, remarcate cu prilejul 
jocuriior din cadrul „Cupei R.P.R." 
Iată cîteva nume : Aurelia Căunei (Pe-

nostru de tineret ?

Nicolae 
valoros 
consa- 

Biji și

nicilina Iași, care de curind a termi
nat clasa a Xl-a), Doina Belgea 
(C.F.R. Timișoara), Ana Zota (Știința 
Buc.) și Cristina Arghiropol (Farul 
Constanța).

— Care a fost criteriul de alcătuire 
a lotului ?

— In primul rînd, posibilitățile de 
progres ale acestor jucătoare și... talia. 
Aproape toate au calități care în uima 
unei atente pregătiri sînt capabile de 
un progres însemnat. Și, vorbind des
pre media de înălțime, trebuie să spun 
că cele mai tinere dintre ele (Belgea. 
Căuneî, Zota) au peste 1,73 m înăl 
țime. Iată, deci, că acest element atît 
de important este pe cale de a ti îm
bunătățit în anii ce urmează.

■— Am văzut că echipa de tineret 
(masculin) are in acest an ca și anul 
viitor, un foarte bun program com- 
petițional. Despre fete ce se poate 
spune ?

— Și aici este prevăzut un program 
de pregătire și înfîlniri internaționale

care vor roda echipa. în perioada di 
vacanță vor avea loc pregătiri în co 
mun. Apoi, toate jucătoarele vor lu; 
parte la meciurile echipelor lor în ca 
drul Spartachiadei republicane. La 2Î 
și 29 august, în Bulgaria, vor susțin» 
primele examene: două meciuri cu e- 
chipele similare din țara vecină. Dup; 
aceea la 25 și 27 octombrie vor juca 
la Brăila și Galați cu echipele Unga
riei. Programul acesta este un „inter
mezzo" la bogata activitate de anul 
viitor.

Mai trebuie menționat un lucru: 
pentru completarea lotului „speranțe
lor", in vederile federației mai intră 
și alte elemente tinere Rezerva este 
deosebit de bogată și de aceea trebuie 
să ne ocupăm cu grijă de pregătirea 
acestor 
trebuie 
gătite, 
bune.

tinere. Prima reprezentativă 
să primească elemente bine pre- 
capabile de rezultate tot mai

CONSTANTIN ALEXE
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P. Soare (Steaua) a biștigat întrecerea juniorilor

După orașul Cluj, „ștafeta" organi
zării 'întrecerilor de gimnastică a fost 
preluată de către Constanța. Aici, în 
Sala sporturilor, a avut loc sîmbătă 
și duminică etapa a 3-a a campiona
tului republican pe echipe și tot aici 
publicul local și oamenii muncii sosiți 
la odihnă așteaptă, să urmărească în 
zilele de 19, 20 și 21 iunie „interna
ționalele" R. P. Rotnî-ne.

Prin prisma apropiatei confruntări 
internaționale, etapa a 3-a a campio
natului republican pe echipe a fost 
așteptată cu mult interes, deoarece 
urma să fie verificată pregătirea și 
forma actuală a viitorilor component! 
ai echipelor noastre reprezentative. Și 
spre satisfacția noastră, consemnăm 
faptul că această a treia etapă s-ă 
desfășurat la un nivel tehnic ridicat 
— atît la feminin cît și la masculin ■— 
nivel care confirmă rezultatele bune 
obținute recent de către echipa noastră 
masculină, precum și de cea feminină. 
Consemnăm comportarea bună nu nu
mai a membrilor loturilor republicane, 
ci și a multor altor gimnaști ai echi
pelor participante la întrecere.

Desigur, ne vom referi mai întîi la 
modul în care au concurat gimnastele 
și gimnaștii susceptibili de a fi selec
ționați în reprezentativele R.P. Ro
mine. Publicul constănțean a răsplătit 
cu ropote de aplauze frumoasa com
portare a Sonieî lovan. Elenei Leu- 
ștean-Popescu Elenei Ceampelea, Cri- 
stinei Doboșan, care pe zi ce trece ma
nifestă tot mai multă siguranță și pre
cizie Ia exercițiile impuse, cu care vor 
concura la Tokio. Ele s-au prezentat 
bine pregătite și la exercițiile liber 
alese. La băieți, am remarcat pe „ve
teranul" Frederic Orendi, pe Alexandru 
Silaghi, Gheorghe Condovici, Anton 
Cadar și Gheorghe Tohăneanu. Ei 
ne-au arătat, ca și la Cluj în concursul 
cu echipa R.S.S. Armene, că au atins 
o formă satisfăcătoare. Vor trebui însă 
să muncească și mai serios în viitor.

Așa cum anticipam, o pasionantă 
luptă s-a dat în întrecerea feminină, 
între echipele Știința I București și 
Dinamo București pentru primul loc în 
clasament. încă după prima zi, echipa 
Știința redusese în mod considerabil 
din diferența care o separa de Dinamo, 
realizînd 185,70 față de 176,30. In ziua 
a doua, la exercițiile liber alese com
ponentele formației Știința au evoluat 
evident mai bine decît dinamovistele, 
reușind ca după cea de-a treia etapă 
să treacă în fruntea clasamentului. 
In prezent Știința are un avantaj mi
nim — ceva mai mult de un punct — 
dar valoarea mai ridicată a componen
telor ei îi dă dreptul să spere și în 
acest an la titlul de campioană pe 
echipe. La masculin, avanta jul echipei 
Dinamo București a sporit și mai mult, 
rămînînd ca — în continuare — lupta 
să se dea doar pentru locurile de la 
2 în jos ale clasamentului.

Organizatorii au consemnat și o 
absență de la această etapă, a forma
ției masculine Politehnica București.
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ELENA. CEAMPELEA
Desigur, motive de justificare se gă
sesc întotdeauna, dar nu întotdeauna 
aceste motive pot ii și luate în con
siderație. După părerea noastră, stu
denții bucureșteni puteau totuși con 
cura la Constanța.

Dintre ceilalți gimnaști și gimnaste 
care au evoluat la etapa a treia, evi
dențiem comportarea meritorie a Ro- 
dicăi Apăteanu și Emiliei Panait (Di
namo București), Gheorghe Niculina 
și Gabriela Berescu (selecționata Con
stanța), a sportivilor A. Gruin (selecțio
nata Banatul), M. Stanciu, Gh. Ma
rinescu (Steaua) șa.

Concursul s-a bucurat de un arbitraj 
corect, exigent și obiectiv, care a asi
gurat o desfășurare normală întreceri
lor.

Am vrea să remarcăm eforturile de
osebite — încununate de succes — pe 
care organizatorii le-au depus pentru 
buna desfășurare a concursului. Consi
liul regional UCFS Dobrogea și comi
sia regională de gimnastică au luat din 
vreme toate măsurile pentru popu
larizarea și pregătirea competiției, ast
fel că există certitudinea că și „inter
naționalele" se vor bucura de un cadru 
adecvat.

In ambele zile de concurs în sala 
sporturilor din Constanța au fost pre- 
zenți un număr mare de spectatori, în
deosebi di-n cadrul școlilor, fapt care 
atestă interesul și preocuparea tinere
tului constănțean pentru întrecerile de 
gimnastică.

lată primele clasate după cea de-a 
treia etapă: feminin: 1. Știința I Buc. 
1054,85 p; 2. Dinamo Buc. 1053,45 p;
3. Selecționata Constanța 998,20 p; 
masculin : 1. Dinamo I Buc. 1987,250 
p. ; 2. Steaua Buc. 1829,300 p; 3 
Știința I Buc. 1751,650 p.

Promisiuni pentru olimpiadele viitoare
(Urmare din pag. 1)

torilor. Lui Sorin Marian mai ales. 
Micul prăjinist de la „35“ s-a înălțat 
ca un bolid, și a plutit peste șta
cheta ridicată la 3,70 m. Nou record 
republican la categoria juniori II. 
Felicitări, îmbrățișări și... dar să vă 
povestim mai departe.

Tot în prima zi, animație mare la 
sectorul de aruncare a ciocanului. 
Eroul probei, Gheorghe Costache. 
Nume care-și face loc tot mai des 
în pleiada atleților noștri. Campion 
al țării. Mai mult, recordman mon
dial de juniori. Toți comentează, toți 
anticipează un rezultat de proporții 
și mai impresionante. Costache însă 
nu vede, nu aude nimic. Schimbă 
ciocanul dintr-o mină în alta, mă
soară necontenit distanța. Pe față — 
nici o cută. Este de un calm imper
turbabil. Așa cum stă bine oricărui 
sportiv. Să-și frîneze emoția. în fine, 
Costache se pregătește de prima în
cercare. Și-a fixat cu strășnicie pi
cioarele în cercul de aruncare. Pare 
înșurubat. O scurtă piruetă, apoi a 
doua, a treia și... ciocanul pornește 
vertiginos în zbor. Cînd este anun
țată distanța — 68,74 m, explozii de 
bucurie. Firesc : nou record mondial 
de juniori. Toată lumea este emo
ționată. Toată lumea, mai puțin 
Gheorghe Costache...

Și a venit ziua a doua. A venit 
senină, caldă, promițătoare de noi 
succese, de noi recorduri. Sîntem în 
tabăra sulițașelor, lîngă Mihaela 
Peneș. Tînăra atletă bucureșteană, 
am uitat să vă spun, fusese prima 
care îl felicitase pe Costache, co
legul ei de clasă : „Mîine să știi, nu 
mă las mai prejos...".

Dar, primele aruncări ale Mihaelei 
nu vesteau nimic bun. Trei depășiri 
în jurul a 35 de m. O aruncare de 
37,15 m a Păunei Păulețu din Craiova

Duminică dimineața iubitorii ciclis
mului au înfruntat arșița pentru a a- 
sista la desfășurarea unei competiții 
tradiționale, „Cupa F.R.C.". Dacă au 
regretat faptul că o serie de sportivi 
fruntași au absentat și dacă la un 
moment dat erau puțin supărați pen
tru că programul trena„ ei au avut 
totuși satisfacția de a vedea la lucru 
„generația viitoare" impresionantă în
deosebi prin numărul mare de talente 
și prin voința cu care a abordat fie
care probă.

Aproape 40 de juniori de categoria 
I și a Il-a au susținut „examenul" în 
fața publicului și mai ales în fața an
trenorilor, poate mai emoționați deci*, 
ei. în proba de 200 m cu start lansat 
(rezervată juniorilor mici) cel mai bun 
timp a fost realizat de V. Diaconescu 
(SSE) — 13,3 sec, urmat de colegul 
său Dan Beloic (13,4) și de dinamo- 
vistul Cornel Predescu (13,6). Tot sub 
14 secunde a „mers" și Vasile Hrușcă 
de la SSE: 13,9. Meciul-om-nium care 
avea să desemneze primul junior de 
categoria I învingător în „Cupa 
F.R.C." s-a soldat cu următoarele re
zultate pe probe:

200 m lansat: 1. Paul Soare
(Steaua) 12,8 secunde (recordul re
publican aparține dinamovistului Mir
cea Popescu din anul 1963 cu timpul

ridică în picioare delegația olteni
lor ! Ultimul cuvînt îl are însă tot 
Mihaela : ea „prinde" un excelent 
52,14 m, nou record republican de 
categoria junioare I.

Apoi privirile se mută spre groapa 
de sărituri a fetelor. Sar pe rînd 
fruntașele probei : Julieta Balea, 
Elena Podariu, Elena Lazăr. Intre ele 
și Gabi Rădulescu. Gabi însă nu era 
în „toane" bune. în ajun, la încăl
zire, își rupsese pantoful. N-a găsit 
altul în schimb și l-a cusut cum a 
putut. In plus, un hematom făcut Ia o 
ștafetă pe „23 August" o jena nespus 
de mult.

— Ce fac, tovarășă profesoară ?
— Cum ce faci ? Sari și cîștigi 

Și nu oricum : peste 6 m.
Gabi a zîmbit neîncrezătoare. A 

plecat însă decisă, a bătut pragul 
cu tărie. Fața i s-a crispat puțin 
(ah, hematomul !) dar a aterizat, nu 
numai peste limita celor 6 m anti
cipați de anfrenoare, ci și peste toate 
așteptările celor prezenți : 6,11 m, 
nou record republican 
și una din cele mai buhe 
mondiale ale anului 1

Bucurie și în tabăra 
Tg. Mureș. Colegul lor, 
a trimis discul tocmai 
Fotografia în grup, după probă, va 
fi expusă în vitrina sportivă a școlii. 
Să nu uităm nici acel 9,2 pe 60 m.g. 
al Stelianei Nedelcu din Cîmpulung 
Muscel. Performanța egalează re
cordul republican de junioare. Soții 
Bădescu, care lucrează cam de doi 
ani cu tînăra atletă, pot nădăjdui 
la mai mult.

Trei zile de concurs — un nou 
record mondial de juniori și alte 
cinci recr-duri republicane ale schim
bului de mîine. Un bilanț excelent. 
O filă de aur în sportul nostru școlar î 
și promisiuni pentru mîine. Mîine în-1 
semnînd J.O. din Mexic din '68... * 

de junioare 
performanțe

elevilor din 
losif Naghî, 
la 57,18 m.

de 12,0) ; 2. Radu Velicu (Olimpia) 
13,0; 3. Constantin Rona (SSE) 13,3.

Viteză: 1. Paul Soare; 2. George 
Negoescu (Steaua) ; 3. Radu Velicu. 
La această probă cel mai bun timp al 
zilei a fost realizat de George Nego
escu cu 12,9 sec.

Adițiune de puncte (30 de ture eu 
sprint la 3 fure) : 1. George Negoescu 
27 puncte; 2. Radu Velicu 21 p; 3. 
Paul Soare 16 p.

Clasamentul general al meciului-om- 
nium: 1. PAUL SOARE (Steaua) 5 
puncte — cîștigător al „Cupei F.R.C." 
pentru juniori; 2. George Negoescu 
(Steaua) 7 puncte; 3. Radu Velicu 
(Olimpia) 7 puncte.

Meciul-omnium rezervat seniorilor 
a fost foarte disputat. Specialistul 
nostru în proba de 1 000 m cu start 
de pe loc, V. Burlacu (a cărui evo-_ 
luție în acest sezon n-a reușit să se 
situeze la nivelul obișnuit), a fost cel 
mai aproape de... anticul record la 
400 m cu start de pe loc deținut de 
maestrul sportului Ion ioniță cu 29,4 
secunde. V. Burlacu (Steaua) a rea
lizat 29,8 secunde și a fost urmai 
de E. Bărbulescu (Dinamo) 30,2 sec 
și Dan Mărgărit (Steaua) 30,8 sec. 
Deși în desfășurarea întrecerilor de 
viteză E. Bărbulescu a realizat ceJ 
mai bun timp al zilei (12,1 sec), fi
nala a revenit tot lui V. Burlacu care 
s-a apropiat astfel de ciștigarea com
petiției. Proba de adițiune de puncte 
(51 de ture) a fost cîștigată de Sî- 
mion Ariton (Voința) cu 15 puncte și 
un tur avans. In clasamentul general 
al „Cupei F.R.C." ordinea a fost ur
mătoarea : 1. VASILE BURLACU
(Steaua) 10 p; 2. V. Voloșin (Steaua) 

3. E. Bărbulescu (Dinamo)

Aspect din desfășurarea
F.R.C."

HRISTACHE NAUM

De la I. E. B. S,
• Pentru turneul International de box din 

10. 11. 12 și 14 iunie de pe stadionul Di
namo, biletele se gâsesc de einsare la 
casele din str. Ion Vidu și de la stadio
nul Dinamo.
• Diiuzorii voluntari de bilete pentru com

petițiile sportive din cadrul asociațiilor 
sportive sini invita|l la consfătuirea ce va 
avoa Ioc joi 11 iunie ora 18 in sala de 
fesHvitâtl a Consiliului General UCFS. 
str. V. Conta nr. 16.



SPARTACHIADA REPUBLICANĂ
A

Din carnetele cronicarilor
p â r e r L Explicații scurte și cuprinzătoare

Se pregătesc 
pentru etapa a doua

...După jocul Dinamo București — 
Petrolul:

ILIE OANA (antrenorul echipei Pe
trolul) : „A fost un joc cu miză mare. 
Dinamoviștii au căutat și au reușit 
să-și consolideze poziția de lider. După 
fazele de joc, am fi meritat cel puțin 
un meci egal. Dar, inevitabilul dăr 
n-am reușit nici măcar atit din cauză 
că înaintarea noastră a jucat în ge 
neral confuz, n-a trăit decît prin Badea 
și Dridea I. Să recunoaștem, este prea 
puțin cînd vrei să cîștigi un meci, 
cînd ai în față o apărare redutabilă ca 
cea dinamovistă...“

ION ALEXANDRESCU (secretarul 
general adjunct al F.R.F.)i „După 
părerea mea, Dinamo a realizat dumi
nică la Ploiești cel mai bun joc din 
returul campionatului. Deși a avut de 
făcut față la numeroase și serioase 
asalturi ale înaintașilor petroliști, am 
fost impresionat de calmul și ușurința 
cu care jucătorii bucureșteni au ieșit 
din apărare în atac, rezolvînd situații 
după situații. Mi-au plăcut frații Nun- 
weiller, Haidu și O. Popescu de la di- 
jiamoviști și Hălmăgeanu ie la Petro
lul. Despre înaintașii Petrolului ? Au 
jucat confuz, necreator..."

ȘI TOTUȘI...
Formidabila „serie feroviară" — opt 

victorii consecutive, 18 goluri date și 
nici unul primit — continuă. . . / in 
mijlocul unui entuziasm de care'numai 
suporterul rapidist e în stare. Cînd i-a 
mai fost acestuia dat să se 'întoarcă 
acasă opt duminici la rînd cu fruntea 
senină ? Cînd i-a mai fost acestuia dat 
să poată povesti a lor săi cum cea 
mai tînără linie ofensivă a campiona
tului a făcut să plouă cu goluri pe „23 
August". „Republicii" sau „Giulești" ?

Poftim de te încumetă, cronicarulc
— în această stare de euforie în tabăra 
rapidistă— de-i găsește echipei vreo 
hibă.

Ce-i poți găsi unei linii de apărare 
care nu știe ce-i ăla gol de mai bine de 
opt săptănuni (nimic, ce e drept...).

Ce poți să spui despre cuplul mijlo
cașilor Dinu — Georgescu, prezent me
reu atit in acțiunile de apărare cit și in 
cele de atac (e drept, nici despre asta, 
nîlffic).

Atunci cumva despre componenta li
niei de atac 2

Da, despre aceștia am vrea să spu
nem cile ceva. Despre ultima lor evo
luție. cînd deși s-au înscris 4 goluri, ei 
au comis și greșeli. Nu le vom aborda 
firește pe acelea mărunte (o pasă sau 
un șut fără adresă, un dribling inutil 
sau nereușit) ci pe una singură, care 
ține de esența jocului, de concepție. 
Vom critica așadar, linia de atac pen
tru U N1FORM1SM in maniera de « 
acționa — aproape numai pe zona cen
trală — în pofida fanteziei și eficacități' 
de care dă dovadă cuplul Dumitriu II
— Ion lonescu. Această insuficientă 
orientare a făcut ca cele două aripi să 
„stea" in cea mai mare parte a jo
cului, a făcut ca apărarea timișoreană 
să-și concentreze atenția doar asupra 
celor doi înaintași centrali.

Cit era de important ca atacul fero
viarilor să dea dovadă de mai multă 
elasticitate și clarviziune (singurele In 
stare să asigure elementul surpriză), 
ne-o spune. . . golaverajul formației 
din Giulești: 40—25 (coeficient 1.60). 
față de 42—19 (coeficient 2,21), cit po
sedă Dinamo...

G. NTCOLAESCU

GRABA STRICĂ TREABA
Ai meciu' .,ir> mină". îti impui iocul. 

ești., vioara inlii 75 de minute din cele 
90 și totuși la un moment dat ești 
pj! punctul de a pierde jocul.

? Așa era să se întîmple cu Siderur- 
gțsttfl Galați ? in partida de duminică 
cu Progresii '< ■■

Iptr-adevăr în mintul 66 era' 2—1 
..i, pentru buctireștenj. Cu 6 minute 
înainte de a marca Baboie, Siderur- 
gistul beneficiase de o lovitură de la 
11 metri. Scoru1 era 1 — 1 și toată 
lumea „vedea" 2— I perirj gălățeni 
Deli, II metri este 99 ia?.sută gol,’Dar 
...a venit Florescu să execute lovi- 
tfțW ( ntr l-ă lâsât [jfe R'. ’ Mateț* care e 
specialistul' echigți *'în, tțgtyțșrnyirea 
acestora). Fundașul central akgălăte- 
nilor marcase foarte frumos primul gol 
ffenlrii echipă și. din dorința tfe a' face 
eț fptul, d< a transforma și II nietri,

fere.

Wesaroș n-a jucat duminică la Stea
gul roșu. Priveam meciul, de pe mar
gine, unul lingă altul. Era și el de 
acord că brașovenii joacă slab. L-am 
întrebat de ce.

— „Am jucat foarte bine marți, cu 
Bonsucceso, cînd am ciștigat lejer, cu 
3—1. Știam că întîlnim un adversar 

Un atac brașovean respins la timp de portarul Constantinescu. Se poate 
observa cum Vornicii vrînd să intervină și el, și-a jenat coechipierul. In 

dreapta, Moțoc și Necula urmăresc traiectoria balonului 
Foto : V. Secarea nu

tare, am luat meciul „în serios" și e- 
chipa a făcut treabă bună. Apoi, joi, 
i-am văzut pe ieșeni pierzînd, aici la 
Brașov, în fața Hunedoarei. Băieții 
noștri au crezut că învingătorii lui 
Bonsucceso nu pol avea „probleme" 
cu învinșii unei echipe de categoria 
C... Și iată rezultatul /“ (in acel mo
ment, Pop înscria golul egalizator al 
C.S.M.S.-ului...).

★

în fața subredacției noastte din Bra
șov e animație în fiecare duminică 
seara. Se mai află cîte un rezultat, se 
mai comentează, se fac pronosticuri 
și... clasamente...

Duminică an trenat pe acolo și câți
va jucători ieșeni. Printre ei, Matei. 
Ca să nu ne încurcăm, să-i zicem Ma- 
tei-U.E.F.A.

— Ai jucat bine azi, Matei !
— Ce să facem ? Era cuțitul la os...

★

Am reprodus cuvintele lui Mesaroș 
și ale lui Matei pentru că ele sînt

DE CE NUMAI
Așa cum scriam și în cronica me

ciului, fotbaliștii de 1^ U LA au avut 
nenumărate ocazii .deta mărea în par
tida cu Dinamo Pitești. "Dacă scorul 
a rămas în cele din' urniți doar 1—0 
în favoarea textilîștiloi;, aceasta s-a 
datorat pripelii în execuții ca și fap
tului că, deseori, „gazdele au purtai 
balonul pe sus. ceea ce a convenit de 
minune apărării cu gabarit mare a 
oaspeților.

A mai fost insă și un alt motiv. 
Numeroasele ratări — și Tomeș s-a 
dovedit un adevărat „campion" — îșî 

a făcut o cursă de la propriul său 
careu pînă la poarta lui AVndru ; obosit 
el nu s-a mai pulul concentra suficient, 
s-a grăbit și a tras slab.. raPnd. Câte
va minute mai tirziu a marcat.. Pro
gresul. profitînd desigur și de nervo
zitatea ce se crease in rindurile gălă- 
țenilor după ratarea loviturii de la 
11 metri, lată ceci cum se poate scăpa 
printre degete un rezultat favorabil, 
lată cum munca lui Florescu — care 
a jucat bine în acest meci — și a co
legilor lui putea fi în, van. .

Graba strică treaba I Acest proverb 
este la fel de valabil Șf pe terenul de 
sport. Concentrarea.^ calinul îri momen
tele decisive s.int eijimente la fel de im
portante pentru obținerea victoriei ca 
și pregătirea tehnică sau* tactică a ech - 
pei. Deci atenție! "

. ’ ?■ t AL. C.
' • q m

. ■ • ■■■■ -ni o<. 

sper — mai limpezi decît orice expli- 
c-a ții pe care le-am încerca asupra re
zultatului de la Brașov.

Ați văzut de ce n-au cîștigat brașo
venii.

Și ați văzut și explicația punctului 
cu care au plecat ieșenii.

Așa că nu-mi mui rămîne decît să mă 

întreb și eu, ca și du. :
La M'esaroș :
—DE CE să ne închipuim că un 

meci bun ne scutește de eforturi în 
cel următor și că vom întîlni adversari 
dispuși să „se predea* numai în vir
tutea unei prezumtive inferiorități ?

La Matei:
— DE CE să jucăm bine, să mun

cim pe teren numai cînd „e cuțitul 
la os ?a

RADU URZICEANU

P.S. : în repriza secundă, ieșenii 
parcă jucau ou 12 oameni. Mai exact, 
fundașul Deleanu participa la toate fa
zele de atac ca un autentic extrem 
stingă. I-am dat nota 10, iar Bazil Ma
rian (observator federal) l-a luat în 
evidență...

R. U.

CU DREPTUL?
au rădăcina și în slabul bagaj al 
procedeelor tehnice însușite de unii 
dintre jucători. De pildă. Tomeș, în 
care se puneau mari speranțe, nu știe 
să tragă cu piciorul stingi In afara 
celor patru ocazii clare menționate în 
cronica de lum, au mai fost și alte 
situații cînd același Tomeș a' irosit 
baloane favorabile. Cauza ? Pînă cînd 
să-și aleagă cea mai bună poziție, 
pînă cînd tșî potrivea mingea pe pi
ciorul drept, ori interveneau apărătorii 
adverși, ori șuturile erau anemice, lip
site de precizie. Și nu este admisibil 
ca un jucător de categoria A să nu se 
poată folosi decît de... un singur pi
cior. ct. c.

ȘTIRI,
REPROGRAMAREA UNOR MECIURI 

RESTANTE

Miercuri 10 iunie a.c. se va disputa 
la Brașov partida C.l.L. Blaj — 
Steaua București din cadrul optimi
lor de finală ale „Cupei R.P.R.". Par
tida Steaua — O.T.A., restantă din 
prima parte a campionatului catego
riei A, va avea Ioc în Capitală in ziua 
de 18 iunie a.c.

DE LA F.R.F. ’ V
BiroUl Federației Romine de Fotbal a 

analizat abaterile petrecute cu prilejui Jocu
lui Știința Timișoara — U. T. Aiad, disputat 
la 17 mai a.c., și a luat următoarele pă
suri :

— se ridica secției de fotbal a clubatui 
Știința Timișoara dreptul de oiganizgrej pe

■.........• “ ! iț-dw-’ : ft;

In asociația sportivă Electroputere 
Craiova întrecerile din cadrul primei 
etape a Spartachiadei republicane s-au 
încheiat. Oîștigătorli concursurilor pe 
asociație privesc acum cu bucurie di
plomele dar, în același timp, se gîn- 
desc și la întrecerile care vor urma.

Consiliul asociației sportive acordă 
atenția cuvenită etapei a doua a Spar
tachiadei republicane. Au fost luate o 
seamă de măsuri pentru ca sportivii de 
la Electroputere să se prezinte cit mai 
bine pregătiți In întrecerile viitoare. 
S-a stabilit — de pildă — ea pregăti
rea sportivilor care vor fi selecționați 
în echipa asociației să se facă dife
rențiat, în cadrul secțiilor pe ramură 
de sport. Au fost stabiliți antrenorii și 
instructorii care vor răspunde de pre
gătirea tinerilor sportivi, precum și zi

concursul internațional de ia Sofia
SOFIA 8 (prin telefon). — In cea 

de a doua zi a concursului interna
țional de tir de la Sofia la care par
ticipă reprezentativele Bulgariei și 
Iugoslaviei și o selecționată — cu 
foarte multi debutanți — din R. P. 
Romînă, s-au tras probele de armă 
liberă calibru redus 3 x 40 focuri și 
pistol viteză. La proba de armă 
concurenții iugoslavi s-au prezentat 
surprinzător de bine, ocupînd de 
altfel locul întîi pe echipe cu 4531 
p. Locul doi a revenit trăgătorilor 
bulgari cu 4486 p., iar pe locul trei 
s-a clasat formația R. P. Romîne cu 
4459 p. De remarcat că la poziția 
culcat, trăgătorii iugoslavi au totali
zat 1580 puncte, performanță supe

CONCURSUL INTERNATIONAL DE LA TUAARI
(Urmare din pag. 1)

lieni Beroldî, Bigazi, Campi, Ercolani și 
Donați ca și concurenții noștri Bratu, 
Maghiar. Jeglinschi, Harea, Pieptea, 
Claus și alții. Timpul excelent promitea 
eă actualul record mondial, care fusese 
stabilit pe poligonul Tunari în 1958. 
de trăgătorul sovietic Iașinski, va fi 
doborît. El a rezistat, însă, deși — la 
jumătatea întrecerii — mai bine de 10 
țintași îl asaltau cu toată hotărîrea. 
De foarte multă vreme nu am mai fost 
martorii unor rezultate atît de valo
roase ca acelea înregistrate în con
cursul de ieri. De la primul și pînă la 
ultimul foc a fost o luptă foarte încor
dată. Chiar și trăgătorii coborau une
ori de pe standuri, curioși să vadă 
efectul focurilor celorlalți concurenți.

Treptat-treptat cușetele s-au golit. 
Pe foile de afișaj au început să apară 
rezultatele Concurentul romîn Neagu 
Bratu era cap de afiș. El totalizase 
55G p., o cifră excelentă care întrece

ȘTIRI
teren propriu a meciurilor ce Ie mai are 
de disputat în campionatul 1963/1964 ;

— se suspenda pe timp de un an Jucă
torul timișorean Zeno Turcan (Știința Timi
șoara) pentru lovirea antrenorului N. Dumi
trescu (U.T.A.) ;

— se atrage atenția secției de fotbal 
U. T. Arad, pentru slaba muncă de edu
cație desfășurată fa rîndul Jucătorilor săi.

★
Analizîndu-se calitatea unor arbitraje, 

s-au mai luat următoarele măsuri :
— arbitrul Constantin Ion, din cadrul Co

legiului regional Argeș, este exclus din 
lotul arbitrilor republicani, pentru modul 
cum a condus jocul amical -Dinamo Pitești 
Bonsucceso, desfășurat Ia 3.VI a.cr. la Pi
tești, contribuind la denaturarea rezulta
tului. De asemenea, el a fost suspendat 
din activitatea competițională pe timp de 
doi răni ■/'

— pecțxu refuzul de a arbitra la linie 
un Joc Sin cadrul categoriei 8, arbitrul 
Mihai,.i ?a£a a ? fost-. .sancționat..cu „avertis
ment.
k. • --țț • V. V J. . -r. Q
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lele și orele de antrenament. De acum 
luptătorii și boxerii, fotbaliștii, hand- 
baliștii și gimnaștii, jucătorii de tenia 
de masă vor putea fi văzuți pe tere-, 
nurile de sport sau în sală antrenîn- 
du-se cu multă perseverență.

Se preconizează ca Ia faza interaso- 
ciații a Spartachiadei republicane să 
participe 100 de sportivi.

Paralel cu antrenamentele, sportivii 
de la Electroputere participă în aceste 
zile la concursuri de verificare. între
cerile între secțiile de producție se des
fășoară în mijlocul unui interes deo
sebit. Zilele trecute consiliul asociației 
a stabilit componenta unora dintre e- 
chipele care se vor întrece în cadrul 
etapei a doua, cum sînt cele de șah, 
lupte, handbal și tenis de masă,

rioară cu 6 p. actualului record 
mondial. In clasamentele individua
le, primele locuri au revenit cori- 
curenților iugoslavi Djulici (1130 
p.) și Grazdanovici (1135 p.) Trăgăi-j 
torii romîni au ocupat următoarele 
locuri : 8. V. Enea cu 1118 p., 9. 
C. Antonescu 1116 p., 10. M. Antal 
1115 p., 11. G. Vasilescu 1110 p.’ 
La poziția culcat trăgătorul romîn 
M. Antal și trei concurenți iu
goslavi au totalizat cîte 396 p. Pri
mul loc la pistol viteză a fost ocu
pat de Iakov (R.P.B.) 576 p. Pe
locul 4 L. Giușcă 569 p., pe locul 7 
Flamaropol 559 p., pe locul 10 Vlad 
554 p. și pe locul 12 Neagu 543 p,’

T. HRISTOV.

cu 4 p. norma olimpică pe anul 1964. 
Pe standul de tragere mai erau doar 3 
concurenți: Raskazov. Stolîpin și Uda- 
cin (U.R.S.S.). Toți spectatorii așteptau 
cu emoție.. „verdictul". Raskazov și-a 
lăsat pistolul jos, a coborît din cușetă, 
s-a plimbat puțin și a tras apoi ultimul 
foc. Arbitrii au anunțat rezultatul t 
557 p, cu un punct mai mult decît con
curentul nostru. Dar situația nu era 
clarificată. Ceilalți doi trăgători sovie-i 
tici, Stolîpin și Udacin, au .totalizat șl 
ei cîte 556 p. A urmat barajul. Trăgăi 
torul romîn N. Bratu a avut cei mai 
mulți „decari".

In general, trăgătorii noștri de pistol 
precizie sînt în progres. Ne referim în 
mod deosebit la N. Bratu, care de la 
concurs la concurs obține cifre tot mai 
bune. Mai slab s-au comportat T. Je
glinschi, G. Maghiar și, mai ales, M. 
Grosaru. care ne dădea pînă nu de 
mult mari speranțe. In ultima vreme, 
însă, el nu mai reușește să atingă per
formanțele cu care ne obișnuise. Este 
de datoria antrenorilor să studieze te
meinic cauzele regresului pe care îl 
manifestă Grosaru.

REZULTATE: pistol precizie 60
focuri: 1. E. Raskazov (U.R.S,S ) 557 
p.; 2. NEAGU BRATU (R.P.R.). 556 
p; 3. V. Stolîpin (U.R.S.S.) 556 p ;
4. A. Udacin (U.R.S.S.) 556 p; 5. 
Salukvadze (U.R.S.S.), 553 p ; 6. G. 
Casîh (U.R.S.S.) 551 p. Itșlianul Si-, 
moni s-a clasat pe locul 8.

întrecerile continuă astăzi ou proi 
bele de armă liberă calibru redus '3x40 
focuri și pistol viteză' s " *- > '■

V. GODFSCO

SPORTUL POPULAR ’
Nr ‘ 4458 ” Pog- d 3-a
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Intr-una din nopțile acestui început de vară am 
traversat constelația pămînteano a luminilor 

sondelor de la porțile trecătorii Oltului pesle brîul 
de stîncă al Carpaților. Era un spectacol minunat I 
Aveam, continuu, sentimentul că străbatem o lume 
de basm. Erau locuri peste care cu ani în urmă, o 
dată cu căderea serii, cobora cortina neagră a 
nopții, simbol al beznei în care trăiau oamenii aces
tor așezări. Iar azi, luminile acestea, aștri făuriți de 
mîna omului, poartă în ele semnificația luptei între
gului nostru popor, condus de partid, pentru desă- 
vîrșirea construcției socialiste.

Am străbătut în lung și lat regiunea Argeș. Ceea 
ce impresionează pe călător, ori pe reporter, în 
Argeș, ca pretutindeni în țara noastră, este dezvol
tarea continuă pe care o cunoaște fiecare raion, 
ori comună, fiecare oraș ori sat — mărturie puter
nică a grijii pe care partidul nostru o poartă dez
voltării armonioase a fiecărei regiuni sau raion, nici 
cînd întîlnită înainte vreme.

Ne-am intitulat reportajul de față „DIMENSIUNI f 
ARGEȘENE", în dorința de a exprima tocmai = 
înflorirea mișcării sportive, rezultat firesc al inflo- = 
ririi economice și culturale impetuoase, a regiunii. Dar = 
oricît am chibzuit spațiul acestor două pagini n-am =
putut aduna în ele decît frînturi din aceste dimen- =
siuni pentru care o carte groasă ar fi mai potrivită. |
Sînt oglindite, oare, cele mai semnificative fapte și, =
deci, cele mai vrednice ? La început așa am crezut. =
Dar cînd vedem mulțimea de însemnări ce ne-au =
rămas, ne dăm seama ce bogaiă-i viața regiunii. Ș
N-am scris încă despre iubitorii sportului de pe mă- =
rețul șantier al Combinatului de aluminiu Slatina, ori =
ai uzinei sodice de la Govora, mîndre cetăți ale = 
chimiei romînești, făurite în acești ani luminoși. N-am = 
scris despre petroliști, nici despre mulți alții. = 
O vom face cu alte prilejuri, mărginindu-ne de astă = 
dată să prezentăm dimensiunile actuale ale mișcării = 
sportive argeșene în spațiul îngăduit de aceste două = 
pagini. Așadar să începem : =
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• Aici lucrează Eroul Muncii Socialiste Dumitru Tudose • 1 din 2 locuitor: ai comunei este 
membru al UCFS • Fotbalul, handbalul în 7, atletismul, voleiul, gimnastica și tirul - 

sporturile cele mai îndrăgite la Stoicănești
De ce am ales tocmai gospodăria colectivă de la Stoicănești ? Simplu: pentru că ori pe cine ai întreba, în 

regiune, îți va confirma că e cea mai bună și mai bogată, toți colectiviștii din Argeș fiind — cum s-ar 
spune — cu ochii pe stoicăneșteni. Prima înființată pe regiune, gospodăria de la Stoicănești, în frunte cu 
președintele ei — Eroul Muncii Socialiste Dumitru Tudose, constituie un adevărat etalon de spirit gos
podăresc, de hărnicie și pricepere. Și cum alinie rea se face după cei din frunte...

Am vrut să vedem cum se dezvoltă activita tea sportivă într-o asemenea gospodărie fruntașă. Și, 
mărturisim, asociația sportivă Recolta Stoicănești (prima înființată în raionul Drăgănești-Olt) poate fi și 
ea un etalon pentru celelalte aso
ciații sătești. Am stat de vorbă cu 
cîțiva din membrii consiliului 
asociației — cu Nicolae Cioba- 
nu, președintele, cu Constantin 
Șerban, financiarul, cu Tudor 
Pițigoi, tehnicianul și cu alții. 
I-am găsit într-o sîmbătă după- 
amiază, la terenul de sport.

— Cîți membri are asociația ?
— Aproape 1 900. Numai cine 

n-are 14 ani sau are aproape 70 
nu e membru, ne răspunde 
țigoi, tehnicianul, profesor 
educație fizică. Și după ce 
cotește ceva în gînd : cam 1 
2 locuitori ai comunei este 
scris în VCFS.

Aflăm apoi că bugetul aso
ciației trece de 60 000 (și la „ve
nituri" și la „cheltuieli"), sjntem 
poftiți să vedem magazia dol
dora de echipament și materiale 
de sport (în valoare de peste 
20 000 lei), din care tocmai se 
eliberau cele de trebuință pen
tru meciurile de fotbal „oficiale" 
și cele amicale de handbal. (Ce 
și-a mai bătut capul un prichin
del care se 
mere pînă 
nu-i ieșeau 
perechi de

se 
iar
se

Pi- 
de 

so- 
din 
în-

pe

la

cu ceilalți de față), hand- 
în 7, atletismul, tirul, vo- 
gimnastica, ciclismul, sa

jura că știe să nu
la 14 milioane, că 
la socoteală cele 15 
teniși luați în pri

mire : uitase să-i numere și 
cei din... propriile picioare !),

— Ce sporturi se practică 
dumneavoastră ?

Și președintele asociației nu
mără pe degete fotbalul (la u- 
nison 
balul 
leiul, 
hui.

’ “ Preferințe ?
—ț Cei mici se dau 

după handbal, fotbal 
Cei bătrîni sînt greu 
la popice și tir.

— Dar fetele ?

în vint 
și atletism, 
de întrecut

— Gimnastică sportivă și a- 
tletism.

Mai aflăm că :
---- majoritatea secțiilor sînt 

afiliate, iar cele care nu sînt 
încă vor fi pînă în august;

— duminică de duminică 
organizează „zile de sport", 
uneori — cînd e vreme —
organizează duminici sportive și 
...în cursul săptămînii ;

— fruntașii în producție sînt 
și fruntași în sport;

— fiecare brigadă de produc
ție și-a amenajat un teren de 
volei în 
muncă și 
ție plasă 
otehnică 
un adevărat club, unde jocul de 
șah e la mare cinste ;

— Spartachiada republicană — 
faza pe asociație — a cunoscut 
un adevărat succes.

Și cîte și mai cite...
Ne luăm rămas bun de la noii 

prieteni, lăsîndu-i să urmărească 
din tribună meciurile de fotbal 
din campionatul regional (da
că ați vedea ce juniori straș
nici au 1). Mai facem o dată „in
ventarul" terenurilor (de fotbal 
— gazonat, de volei, de baschet, 
de handbal, portic de gimnasti
că, gropi de sărituri) ca să nu ne 
scape ceva, trecem pe lîngă 
cămin cultural care rîde în 
re din pastelul său voios, 
pe lîngă lanurile de grîu 
zuind în bătaia vîntului.

Dar parcă ne-au rugat ceva... 
Ah, da ! Să spunem celor de la 
federație să le trimită pentru 
cîteva zile un antrenor de rugbi. 
Vor să pună pe picioare o echi
pă care, cîndva, să dea o mîhă 
de ajutor și echipei naționale.

Și să știți că dacă-și pun stoi- 
căneștenii ceva în gînd...

apropierea locului de 
a primit de la asocia- 
și minge. Brigada zo- 
și-a amenajat în plus

noul 
soa- 
apoi 
tălă-

Cifrica
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combinatului
tri

peisajul combi- 
fără contenire, 
primit „certifi- 
1964 produsele

Azi. reporterul e pus adesea în 
curcătură, relieful noului trecind prin 
repetate și rapide modificări. La mar
ginea Piteștiului, aproape de apele 
Argeșului și Bascovei, în ultimii ani 
s-a născut și se dezvoltă in ritmuri so
cialiste un vast combinat de industria
lizare a lemnului. O imagine surprinsă 
azi e învechită mîine, 
natului îmbogățindu-se 
hi 1962 combinatul a 
catul de naștere", în
sale se. bucură de aprecierile și suc
cesul cumpărătorilor atît în țară cit 
și peste fruntarii. Torentul energiilor 
creatoare se canalizează pe sensul cali
tății excepționale a produselor. E o 
mindrie a tinărului combinat, a tineri
lor săi muncitori (media de vîrstă a sa- 
lariaților de aci e de 25 de ani).

Tinerețea combinatului este prezen
tă și pe stadioanele și în sălile de 
sport argeșene. Asociația Foresta C.I.L. 
Pitești are patru secții afiliate la fe-

Că handbalul in 7 se 
bucură de țoală dra
gostea din partea 
„puștilor" din Stoică
nești n-o dovedește nu
mai ardoarea cu care 
cele două echipe iși 
dispută intiietatea, ci 
și... atașamentul „ga
leriei", care nu scapă 
rtici-o fază „tare", nici
iui momeai „psiholo

gic"
Imaginea de alături e 
elocventă pentru cele 

afirmate mai sus

derațiile de specialitate — fotbal, vo
lei, turism, handbal — și cinci în curs 
de afiliere : atletism, haltere, tenis de 
masă, șah și ciclism. In încăperea în 
care lucrează’ electricienii Traian Po
pescu și Ion Buchete, pe o rnasă, prin
tre unelte, am zărit și cartea antreno
rului loan Kunst-Ghermănescu : 
Handbal. Colțurile îndoite ale coperți- 
lor și filelor erau dovezi ale continuei 
ei cercetări. Am zimbit, privind-o. A 
zimbit și tiriacul electrician Traian Po
pescu. Cam stingherit.

— Arată așa, pentru că, înțelegeți, o 
port mereu cu mine. Eu sînt antreno
rul (voluntar "n.n.) al echipei de hand
bal în 7, feminin...

Sportul, la combinat, trăiește vîrsta 
de bronz 'a tuturor visurilor, a tuturor 
îndrăznelilor. Fetele, băieții de la 
handbal, volei, fotbal sau ciclism își 
împart timpul liber între antrenamente 
fi ceasurile de muncă patriotică pen
tru amenajarea terenurilor sportive. In 
zilele acestea antrenamentele haudba- 
liștilor se desfășurau într-un luminiș 
din zăvoiul Argeșului, dar cîteva săp- 
tămîni mai tîrziu ele vor avea loc pg 
terenul propriu al combinatului. în 
curs de amenajare.

Poate că cititorul va pune întreba
rea : „Bine, bine, dar spune ceva des
pre rezultatele obținute..."

Nimic mai simplu ! Sportivi ca M'aria 
Pițan (handbal), Mihai Anton și Emil 
7 ănase (tir), Constantin Brașov și Ma
ria Diaconescu (ciclism), sînt de acum 
sportivi consacrați pe arenele și în să
lile piteșlene. Ei au ocupat locuri frun
tașe în ierarhia sportivilor evidențiați 
în competițiile de mase ale regiunii.

Deocamdată F aresta C.I.L. Pitești 
cuprinde în evidența sa doar 700 de 
membri ai UCFS, dar întrecerile din 
prima etapă a Spartachiadei republic 
cane (pestfy 1000 de participanți), au 
demonstrat că numărul acesta poate 
căpăta dimensiuni noi; Și ele se în
scriu pe graficul continuei dezvoltări 
a combinatului, a vieții economice, so
ciale și culturale a regiunii.

CELE MAI BENE RECORD 
ATLETISM :

junioare 11: 60 m garduri — 
înălțime — -1,48 m. Victoria Pulp

juniori I : 100 m. plat masculi 
tin Amzică, suliță — 59,20 m Vas 
62,42 m. Virgil Tibulschi;

seniori : 100 m. plat feminin 
lungime, feminin -- 5,23 m. > ’ 
feminin — 51,57 m. Olimpia- 
—• 52,59 m. Maria Dili.

Li 
C

CELE, MAI BUNE SECȚII

atletism — Sc. Sp. UCFS 
'Lung.-Muscel. , . , , ,

ciclism — Muscelul G. 'Lung.

D

Și
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, timp, voință — trei 
mentele cu care ope- 
căuîăîorii „pietrei fi- 
■“ a marilor perfor- 
Un proces întreg, o 
succesivă de la a- 

i la elementul în 
jură. Pe poarta sfa- 
i intră, în fiecare zi, 
le visători. Cu ochii 

cu privirile ațintite 
titudinile marilor per
le. Maria, Olimpia, 

Virgil, Gabriela... 
nci nume dintr-o mie 
n cîteva zeci de mii. 
■bat tînăr, cu ochii al- 

e călăuza spre vîr- 
lient, prevenitor, pro- 
■.unoscător al potecilor 
care duc spre înălțimi, 
îmă Emil Drăgan și e 
tuziast Iară pereche.
luăm unul dintre 
Olimpia. Al doispre- 

i copil din familia 
torului forestier Ion

Cataramă din Lerești. 
Mama, Alaria, a fost dis
tinsă cu titlul de „Mamă e- 
roină". A născut 13 copii. 
Sănătoși, puternici. Olimpia 
e maestră a sportului — 
campioană balcanică la a- 
runcarea discului, la jocu
rile disputate la Belgrad.

In însemnările antrenoru
lui Drăgan stă scris că O- 
limpia a aruncat discul de 
70 000 de ori. Nu, n-am gre
șii 1 De 70 000 de ori bi
cepsul a „tresărit” pentru a 
imprima discului forța ne
cesară străbaterii celor 51,57 
m, cit măsoară cea mai 
bună performanță a ei. Pen
tru asta trebuie timp și mai 
ales voință.

Olimpia este la ora ac
tuală sportivul argeșean a- 
flat pe treapta cea mai de 
sus a măiestriei sportive. 
Spunem aceasta, referin- 
du-ne strict la tinerii și ti
nerele care iau startul în

fiecare dtipă-amiază pe te
renurile de sport argeșene 
In spatele ei însă, mâi a- 
proape sau mai departe, sini 
zeci și sute de alți visători 
și îndrăzneți. Știți oare că 
orășelul acesta mic — Cîm- 
pulung'Muscel — ai cărui 
locuitor; ar încăpea cu toții 
în tribunele stadionului Re
publicii —■ are 23 de sportivi 
în diferite loturi ale R.P.R.? 
Olimpia Cataramă își înșu
rubează toate eforturile pe 
traiectoria Cîmpulung Mus
cel — Tokio, Elena Neacșu 
(suliță) cumpără reviste cu

imagini din Ciudad de Me
xico, iar aruncătorul de cio
can Constantin Moșfeanu 
(15 ani, 90 kg) visează la 
Olimpiada anului... ’72.

Toate la un loc alcătuiesc 
fenomenul sport pe scara și 
dimensiunile socialismului, 
cuceritor aci ca și în ori
care alt loc al regiunii Ar
geșului sau din țara întrea
gă. Iar altitudinile maxime, 
recordurile, vîrfurile se clă
desc pe baza largă a sute
lor de mii de concurenți din 
nenumărate competiții de 
mase.

Olimpia Cataramă : „Doresc din țoală inima să 
intru în primele șase clasate (la disc) în între
cerea întrecerilor de la Tokio. Acum lupt pentru 
îndeplinirea normei olimpice de 53 m. Cred că 
luna iunie îmi poate aduce această satisfacție. 
Iar, pentru viitor, poate chiar în octombrie, mi-am 
propus 55 de m. Există toate premisele și obli
gațiile...".
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CUMPĂNĂ APELOR • • •
La poalele Făgărașului, 

acolo unde Cumpănita — 
apa atit de căutată de 
pescari datorită podoabei 
sale, păstrăvul — se în- 
tîlnește cu apele de cris
tal ale Argeșului, există 
un loc numit Cumpăna. 
Valea Argeșului se lăr
gește aci formînd o po
iană de o deosebită fru
musețe. Duminică de du
minică aci vin numeroși 
oameni ai muncii pentru 
a-și petrece ziua de 
odihnă.

De cîțtva ani, mai pre
cis din vara anului 1961, 
Cumpăna primește cu 
cunoseuta-i ospitalitate o 
nouă categorie de turiști 
— constructorii marii hi
drocentrale de pe Argeș, 
împreună cu familiile lor.

...Azi, e duminică. Au 
trecut doar cîteva 
de cînd trenulețul 
posit în însorita 
și pe terenul de
și-au făcut apariția min
gile și sportivii.

In primul meci se în- 
tilnesc echipele șantiere-

lor Baraj și Uzină. Așadar, se întrec pe 
terenul de sport vestiți: constructori ai 
barajului, cei ce înalță colosul de 
beton, înalt de 165 m, reprezentanții 
celor ce zi și noapte, acolo, în chei, au 
schimbat înfățișarea de milenii a locu
rilor, mutînd din loc mii de m.c. de 
stîncă, cei ce au cocoțat sus pe creste 
puternicele macarale-funicular și mo 
dema fabrică de betoane. Recunoaștem 
printre ei pe șeful șantierului, ing. Ni- 
colae Sălăjean, pe 
Adrian Popovicl șl 
ambii angajați într-o 
cere socialistă pentru
multe bene cu beton în corpul ba
rajului.

Partenerii de dispută sint nu maf 
puțin vestiți! constructori ai imensei 
centrale subterane.

Pe marginea terenului se 
grupuri, grupuri de susținători, 
pe vestitul miner Ștefan Cazac 
Baraj, pe ing. Dan Bădescu
Uzină, pe Francisc Fiiiop, betonist de 
(a Valea cu Pești, sau pe brigadierul 
Dumitru Panaitescu, de la Oești.

Disputa dirză e urmărită de sute și 
sute de ochi.

Pînă la urmă echipa cea mai bună 
s-a dovedit a fi echipa șantierului Baraj. 
Spre satisfacția lor și a inimoșilor su
porteri cupa le-a revenit.

...Spre seară, cînd peste munții Fă
gărașului se lăsau umbrele înserării, 
mica locomotivă ducea spre Corbeni 
pe veselii excursioniști.

Pașii ne-au purtat și prin raionul 
Horezu, in comuna Mateești de la poa
lele munților Căpățînei, Umblam prin 
acele locuri după douăzeci de ani și 
mai bine.

Ne-a atras privirile școala generală 
de 8 ani, albă ca o floare. Directorul 
școlii, tov. Ion Diaconu, ne-a purtat 
prin clase, prin coridoarele luminoase, 
pe pereții cărora panouri măiestrite. în
tocmite din fotografii, vorbeau despre 
dezvoltarea impetuoasă a Republicii 
noastre în economie, cultură și sport.

In spatele școlii, un grup de elevi 
trebăluiau de zor sub îndrumarea pro
fesorului de educație fizică Octavian 
Negrea. La terenurile de fotbal și hand
bal în 7, adăugau unul de volei făcut... 
ca la

Am 
tiv in 
ca și

Ni s-a povestit un caz interesant și 
de loc izolat. Poarte bun la învățătură, 
elevul Constantin Vasiloaica era slab

carte.
aflat că sportul a intrat defini- 
preocupările zilnice ale elevilor, 
ale celorlalți tineri din comună.

I. ARDELEANU

minute 
a po- 

poiană 
fotbal

tinerii ingineri 
Stelian Mazilu, 

pasionantă între- 
a turna cit mal

r.-V,

înșiră 
lată-1 
de la 
de la

! SCURT
IOW LE LA

liana Nedelcu,

sec. Constan
tan (C kg)— 

abriela Moga,
Onciul, disc, 

■uliță feminin

RMANȚA: 

im special C.

fotbal — Dinamo. Pitești și Unirea Rm. Vîlcea.
gimnastică — Sc. Sp. Elevi Pitești și Sc. Sp. Elevi 

Rm. Vîlcea.
haltere — Metalul Pitești.
popice — Progresul Pitești și Voința C. Lung.
rugbi — Petrolul Pitești.
volei — Metalul Pitești, Sc. Sp. Elevi Rm. Vilcea și 

Știința Găiești.

CEI MAI BUNI ANTRENORI:

Cristian Pana'itescu (box), Emil Drăgan, Gabriel Bă.- 
descu, Victoria Bădeșcu și Ion Rusu (atletism), Cornel 
Corciu (baschet), Constantin Lttca, Eugenia Stilea, Etigșp 
Prodescu (gimnastică),'Leănte lanovschi (fotbal), Eugen 
Stilea (volei).

>■ ■ a

Poate că cititorul acestor pagini va privi surprins fotografia de mai 
jos 7 Noi am considerat-o oportună. Sportul și activitatea cultural-artis- 
tică, înmănuncheate in manifestări coniunp, au intrat demult în tradiția 
regiunii Argeș. Chiar și faptul că aceaștă fotografie a fost făcută în 
preajma stadionului din Curtea de Argeș (lingă care se află și Casa 
de cultură) este un argument pentru ceea ce susținem. Și. apoi, frumu

sețea costumelor naționale purtate pe aceste meleaguri...

dezvoltat fizicește. De-abia se putea 
ține în poziția at ir nat la bara fixă. 
Sfătuit de profesori, el face de multă 
vreme, cu regularitate, gimnastica de 
dimineață după radio, face sport, tar, 
acasă cere să i se dea unele munci 
„grele" (să taie lemne etc.) deoarece 
simte că asta-i priește. Este printre 
cei mai buni în echipele sportive ale 
școlii.

— Și cu cartea, cum mai stă? iiu 
trebăm.

— Foarte bine! ne răspund la uni
son cei doi interlocutori.

Încheind aceste rinduri, gîndurile ni 
se întorc cu douăzeci de ani și mai 
bine in urmă, cînd cunoșteam pentru 
prima dată aceste locuri sărace și înd* 
poiate, de la poalele munților Capă-, 
țînei. Desculți și flănunzi, copiii înotau 
prin glod ori zăpadă, cu traista de gîf 
pînă la școala de peste deal, să Inuefe 
buchea, inghesuiți ca vai de luma 
intr-o încăpere, 2—3 clase la un loc<

Auzi dumneata! Constantin al Vast- 
Ioaichii (și alții ca el) face gimnastici, 
după radio și joacă handbal în 7!.,J

Leliii, muică! Unde ești tu, Ionică al 
Petrii, ăl cu pupăza din tei, să te mi
nunezi de asemenea vremuri 17

PITEȘTI, 8 (prin telefon). „Co- j 
misia regională de organizare a : 
Spartachiadei republicane comunica: <; 
La etapa 1 a întrecerilor au luat ' 
parte peste 263.000 de participant, * 
depășindu-se angajamentul luat”. ;"

I. VLĂSCEANU '
președintele Consiliului regional

UCFS Argeș "



POPICE MAT ATI E
Pregătiri in vederea campionatelor europene

'A fost definitivat lotul feminin
întrecerile de duminică...

Alte centre de inițiere iși deschid porțile

Multe remize 
în turneul maeștrilo

La numai cîteva zile de la con
cursul masculin de selecție desfășurat 
In Capitală, la Brașov a avut loc o 
competiție la care au fost invitate — 
în urma comportării avute în recenta 
finală pe tară a campionatului repu
blican pe echipe — 16 jucătoare din 
București, Constanta, Cluj, Tg. Mureș, 
Ploiești, Bacău etc. vizate pentru lotul 
feminin. întrecerile au fost găzduite 
de arena „Temelia”, unde selecționa- 
bilele au fost supuse probei clasice 
de 100 bile mixte pe echipe, perechi 
și individual.

lata rezultatele înregistrate i
Lotul A — Lotul B 3040—2969 p.d. 

Formațiile au fost alcătuite din cite 8 
sportive, remarcîndu-se de la învingă
toare Elena Predeanu 399 p.d., Ținea 
Balaban 397, Maria Stanca 391. res
pectiv Elena Trandafir 383 și Florie» 
Lăpușan 375.

Perechi : 1. Cornelia Moldoveanul 
Ileana Gyarfas 815 (417’4-398); 2. 
Crista Szocs + Maria Stanca 794 
(3994-395) ; 3. Elena Lupescu 4- Ele
na Predeanu 784 ( 3994-385).

Individual: 1. Elena Lupescu 419; 
2. Florica Lăpușan 413; 3. Maria
Stanca 403 ; 4. Crisia Szocs 397;
5. Ținea Balaban 394.

Cele mai bune medii le-au totalizat 
la sfîrșitul celor trei probe, Elena Lu
pescu (398 p.d.), Maria Stanca 
(396,3) și Ținea Balaban (392).

Majoritatea jucătoarelor au dovedii 
o bună precizie în lansarea bilei la 
„izolate" și îndeosebi la „singuratice". 
In schimb, o serie de sportive (Eca 
terina Antonovici, Ileana Gyarfas și 
altele) au arătat o surprinzătoare scă
dere în manșele la „plin", unde s-au 
înregistrat rezultate sub 120 p.d. (din 
25 bile). Colectivul de antrenori tre
buie să insiste în zilele următoare a- 
supra pregătirii la „plin”.

In urma concursului de la Brasov 
a fost definitivat următorul lot: Ele 
na Lupescu. Ținea Balaban. Elena 
Trandafir, Elena Predeanu, Cornelia 
Moldoveanu, Crista Szocs (București) 
Ma>ia Stanca (Reșița), Ileana Gyar- 
faș (Cluj), Stana Emilian și Ecaterina 
Antonovici (Constanța).

• Fruntașele zonei I a campiona
tului republican de polo pentru ju
niori au obținut și duminică, în etapa 
a III-», victorii categorice : Progresul 
a dispu» de Dinamo ou 7—0, iar S.S.E. 
nr. 2 a realizat în fața Științei scorul 
de 10—1. După cum au evoluat pînă 
acum, Progresul și S.S.E. nr. 2 se a- 
nuiiță ca principale pretendente Ia 
ocuparea primelor două locuri în cla
samentul zonei. Celelalte rezultate : 
Clubul sportiv școlar — Steaua 6—4, 
Rapid — S.S.E. nr. 1 4—4. Clasament 
la zi :

1. Progresul 4 4 0 0 21: 1 8
2. S.S.E. nr. 2 4 4 0 0 26: 7 8
3. Rapid 4 2 1 1 12:12 5
4. Steaua 4 2 0 2 20:12 4
5. Clubul Sp. Șc. 4 2 0 2 15:17 4
6. S.S.E, nr. 1 4 1 1 2 17:13 3
7. Dinamo 4 0 0 4 2:21 0
8. Știința 4 0 0 4 2:32 0

• In campionatul de calificare, for
mațiile bucureștene Rapid și Progresul 
au înregistrat și in etapa a ll-a sco
ruri de proporții, deși au jucat în de
plasare : Rapid a învins la Cluj forma-

Selecționata Dinamo—Voința, 
campioană a Capitalei

Sîmbătă seara, o dată cu disputa
rea meciului dintre echipele DINA
MO — VOINȚA și METALUL a luat 
sfirșit campionatul pe echipe al Ca
pitalei. Selecționata Dinamo — Voin
ța. cîștigînd partida cu scorul de 
40—16. a devenit, pentru a doua oară 
consecutiv. campioană a Bucureș- 
tiu lui.

Datorită preocupării antrenorilor 
C. Furesz și Af. Preda pentru pregăti
rea elementelor tinere, ech’pa cam
pioană a dispus de un lot omogen, cu 
citeva elemente, de perspectivă. Meri
tă evidențiați boxerii T. Miron, Gh. 
Constantin. N. Simion. O. Găurită. 
Gh. Falangă, Gh. Dragon, care și-atl 
însușit un stil de box frumos și de 
calitate Acești tineri, datorită com
portării lor bune, au obținut nume
roase victorii in această competiție, 
contribuind astfel la acumularea celor 
136 de puncte, cu care echipa a ob
ținu’. titlul de campioană.

Selecționata Metalul, lipsită de a- 
porm boxerilor de Ia S.S.E. Viitorul, 
a totalizat 119 puncte și a ocupat 
locul II. Pe locul III s-a clasat Pro
gresul, cu 96 de puncte.

lată rezultatele ultimei reuniuni. 
Juniori: cat. hîrtie : T. Miron (D-V) 
b.p l'. Stan (Met.); cat. muscă : 
Gh. Constantin (D V) b.p. 1. Dinu 
(Me’,1; cat cocoș: Gh. Grigor e
(I) \ ) b.p .V. Rusu (Met); cat. pană 
Gh. T upan (D-V) b. ab. 11 P. Stă- 
nescu (Met); cat. semiușoară: 
1. Brihac (Met.) b. ab. HI V. Bonn 
(DA'); cat. semimijlocie: Gh. Dra
gau (D-V) b. ab. Ill C. Stancui 
(Me1) Seniori: cat. cocoș: Gh. Că
lin (DV) b ab. II Gh. Anițescu 
(Mei): cat pană : O. Găurită (D-V) 
b. p A'. Dmcă (Met); cat. semiușoa- 
tâ : C. Șonei (D-V) b. ab. I 1. Ale

xandru (Met.); cat. ușoară: Gh. Voi- 
cu (D-V) b. p. 1. Vintilescu (Met ): 
cat. semimijlocie î Gh. Falangă 
(D-V), în cel mai'frumos meci al 
reuniunii, b. p. A. Zaharia (Met.); cat. 
mijlocie mică : C. Cojocaru (D-V) 
b. ab. 1 N. Col gin (Met.).

In meciuri amicale, N. Pătrașcu 
(A.S. 23 August) b. p. C. Pop
(Met.) iar N. Simion (Dinamo) b. ab. 
11 Gh. Preoteasa (Met.). — m. t.—

ția locală Rapid cu 8—0, iar Progre
sul a întrecut la Raia Mare pe Olim
pia cu 18—1. încă de pe acum este 
clar că partidele Progresul — Rapid 
vor decide echipa care va juca anul 
viitor în prima categorie a țării. Go
laverajul înregistrat de aceste formații, 
după primele două etape este, de alt
fel, concludent: Rapid 23:0 și Pro
gresul 35:1 I

O Duminică dimineață, la „Tinere
tului", unii din tinerii înotători bucu- 
reșteni și-au disputat întîietatea într-un 
original conciurs de tehnică organizat 
de comisia orășenească de specialitate. 
Concurenții au avut de parcurs 25 m 
(cu penalizări pentru defecțiunile de 
tehnică), 25 m numai „picioare" și au 
executat starturi și întoarceri. Iată cîș- 
tigătorii acestei întreceri : băieți, ca
tegoria 11—12 ani, bras : A. Barbaș 
(S.S.E. nr. 1) 6,81 p; liber: I. Slavei

TEMI 5
Concursul de verificare

a J ucătorilor fruntași
In primele zile ale concursului de 

verificare pe care-1 susțin tenismenii 
loturilor noastre reprezentative, am 
notat trei victorii convingătoare ale 
lui Petre Mărmureanu. El a cîștigaî 
la D. Viziru cu 6—2, 6—0, 6—1, la 
S. Dron cu 1—6, 6—0, 6—4, 6—2, iar 
la 1. Năstase cu 6—3, 8—6, 6—2. Se
ver Dron a obținut victorii la Serester 
cu 6—3, 6—4, 6—4 și la Boaghe cu 
6—3, 6—3, 6—4. Interesante confrun
tări între „veterani" au lost meciurile 
C. Năstase — Bosch 7—5. 8—6. 
3—6, 6—3 și Bosch — Ba rd an 6—2. 
6—1, 6—2. Bardan a cîștigat la Po- 
povici în patru seturi (6—3, 6—2, 
1—6, 6—0) și a trecut ușor de 1. 
Năstase (6—2, 6—-2, 6—0). Iată alte

rezultate mai importante t Boaghe — 
Serester 6—1, 6—2, 6—2; C. Năstase
— Boaghe 7—5, 6—2, 6—3; Popov ici
— D. Viziru 2—6, 6—2, 6—3, 5—2.

Intîlnirile din cadrul concursului de 
tenis de la Progresul constituie o utilă 
verificare a posibilităților jucătorilor 
noștri fruntași, in pragul unor impor
tante competiții internaționale, lată de 
ce apaee cu totul reprobabil apariția 
în tabelul de rezultate a unor partide 
decise prin... abandon. Federația de 
specialitate are datoria de a urmări 
dacă asemenea abandonuri au avut 
motive valabile și să asigure efectua
rea integrală a programului de jocuri 
stabilit.

Premii suplimentare la Pronoexpresul de mîine
Concursul PRONOEXPRES dc mîine 

10 iunie beneficiază de premii supli- 
meutare care vor fi acordate partici- 
pantilor posesori de bilete SPORTEX- 
PKES OLIMPIC. Prezenta la atribuirea 
premiilor suplimentare PRONOEX- 
PRES 4- SPORTEXPRES OLIMPIC se 
asigură prin înscrierea pe buletinele 
PRONOEXPRES a numerelor biletelor 
SPORTEXPRES OLIMPIC, cite unul 
pentru fiecare variantă jucată.

Atribuiiea premiilor suplimentare 
PRONOEXPRES + SPORTEXPRES 
OLIMPIC se face pe baza unei extra
geri speciale de 5 numere din 49 iar 
premiile sînt de trei categorii:

categoria 1 : 5 numere din cele 5 
extrase

cutegoria a ll-a : 4 numere din pri
mele 4 extrase

categoria a lll-a : 4 numere din toate 
cele 5 extrase.

Lq atribuirea premiilor suplimen
tare ... PRONOEXPRES + SPORTEX- 
I‘RÎ',8 .OLIMPIC participă cp șanse 
egale si variantele combinate zecimale 
PRONOEXPRES. Aceste' văfiâhte ob
țin. in pitiș, suita de premii suplimen
tare d& categoria a ll-a $i a Ifl-a) ast
fel că o variantă combinată zecimala 
acoperită numr.i 10%. poate obțiue

premii suplimentare în valoare totală 
de 2-1.600 lei.

Astăzi este ultima zi în care mai pu
teți cumpăra buletinele PRONOEX
PRES pentru concursul de mîine și 
biletele SPORTEXPRES OLIMPIC spre 
a fi prezenți și la atribuirea premiilor 
suplimentare PRONOEXPRES + 
SPORTEXPRES OLIMPIC. Cumpă- 
rînd biletele SPORTEXPRES OLIMPIC 
și depunînd buletine cît mai multe 
la concursul PRONOEXPRES de mîine 
aveți posibilitatea de a participa la a- 
tribuirea a trei categorii de premii :

— premiile obișnuite în bani ale 
concursului PRONOEXPRES

— premiile PRONOEXPRES + 
SPORTEXPRES OLIMPIC

— premiile SPORTEXPRES OLIM
PIC.

PROGRAMUL CONCURSULUI 
PRONOSPORT NR. 24

Etapa de duminică 14 iunie <■
I. Siderurglstul — Rapid t

TI. Steaua — Știința Cluj i: >
III. St. roșu — Progresul î
IV. Dinamo Pitești — Petrolul 'j. â
V, C.S.M.S. — Știința Tim.

VI. Dinamo Buc. — U.T.A.
VILt.Crișul •—'Parul 16

Vilii C.F.R. Pașcani Poiana Cîmpina;
g ■: i j • • ’ «> c - k ir ■ -a v

IX. Flacăra Moreni — Dinamo Bacău
X. Șt. Craiova — Met. Tgv.

XI. Ind. Sîrmel — C.F.R. Tim.
XII. FI. r. Oradea — C.S.M. Reșița

Vă amintim că Ia concursul PRO
NOSPORT din 31 mai participantul 
M. BUCUR, din comuna MARILA, ra
ionul Oravița a obținut, ou o variantă 
combinată zecimală, importantul pre
miu de 58.229 lei la. categoria I, plus 
suita de cîștiguri dc categoriile a H-a 
și a IlI-a.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES Nr. 23 

din 3 iunie 1964

Categoria I : 2,1 variante a 44.158 lei. 
Categoria a Il-a : 3 variante a 19.734 lei. 
Categoria a III-a : 40,9 variante a 1.558 lei. 
Categoria a IV-a : 250,6 variante a 327 lei., 
Categoria a V-a : 1.142,9 variante a 71 lei. 
Categoria a Vl-a ; 4.280,6 variante a 26 lei.

Premiile de categoria 1 au fost obținute 
de participanții Szakats Imre din Sft. Gheor- 
ghe și Dornean Marina din raionul Cîmpu- 
lung regiunea Argeș, pe un buletin abo
nament.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport,.

(Rapid) 6,25 p ; fluture : O. Resler 
(Steaua) 8 p ; fete, 11—12 ani, bras : 
Ioana Cartojan (Rapid) 6,68 p ; liber : 
Gloria Voinovsohi (S.S.E. nr. 1) 6,55 
p ; fluture : Maria Nemeș (Viitorul) 
6,81 p ; băieți, 13—14 ani, liber.- VI. 
Belea (Viitorul) 7 p ; bras : S. Kleiner- 
mau (S.S.E. nr. 1) 6,81 p ; spate: V. 
Mihai (S.S.E. nr. 2), fluture : Val. Don- 
gan (Viitorul) 6,87 p ; fete 13—14 ani, 
liber: Viotorița Iluoă (Steaua) 6,37 p; 
bras : Iolanda Gottlieb (S.S.E. nr. 2) 
6,62 p; spate: Iosefina Horvath (S.S.E. 
nr. 1) 5,93 p ; fluture : Daniela Po
pescu (Steaua) 7,81 p.

• Mîine dimineață încep la ștran
dul Tineretului înscrierile pentru cic
lul al doilea al cursului de învățare a 
înotului la care pot paiticipa băieți 
și fele între 4—14 ani. Lecțiile acestui 
ciclu încep în ziua de 18 iunie și vor 
dura 15 zile lucrătoare.

• In curînd își va deschide porțile 
iun alt centru dc inițiere. Este vorba de 
cel de la Palatul pionierilor care și-a 
creat și el o frumoasă tradiție. înscrie
rile pentru primul ciclu încep de mîine 
dimineață, la secția de sport a „Pala
tului". Cursurile ciclului inaugural se 
vor desfășura între 22 iunie și 11 iulie, 
la ele avînd drept să participe elevi în 
tre 7—13 ani.

• Din. Cîntpina, corespondentul nos 
tru, Șt. Constantin, ne anunță că an
trenorul D. Covaliuc va începe la 15 
iunie activitatea de inițiere a unui nu
măr de 40 de copii înscriși la centrul 
din localitate.

După opt runde, turneul din Cs 
lă continuă să aibă ca lider pe V 
Ciocîltea. Avansul față de cel «1 
doilea clasat, B. Soos, este de n 

punct, dar el poate fi mărit, 
fiind că în partida întreruptă cu 
ianescu, liderul are sensibil av; 
pozițional.

Important de subliniat este și 
mărul mare de remize, nelipsitf 
fiecare rundă. „Recordman44 este 
acum C. Botez, cu 8 remize din 
partide. Pasivitatea jucătorilor 
criticabilă, mai ales dacă ținem se 
că turneul are de scop să verifice 
sibilitățile actuale ale șahiștilor n 
fruntași.

Consemnăm rezultatele : Pavlov 
Radulescu 1—0, Neamțu—Rade
0—1, Stanciu—Georgescu, Bot<
Reicher, Szabo—Nacu, Mititelu—S 
Pușcașu—Nacht remize, Troianese 
Ciocîltea într. (runda 7-a) ; So< 
Pușcașu 1—0, Georgescu—Rado 
1—0, Nacht—Neamțu, Nacu—Mitit 
Reicher—Pavlov, Ciocîltea—Botez 
mize, Rădulescu—Szabo și Stanciu 
Troianescu într. (runda 8-a) ; Tr 
nescu—Radulescu 7â—(întreru 
din runda a 6-a).

Clasamentul după 8 runde are 
mătoarea configurație : Ciocîltea 
(1), Soos 5, Mititelu, Nacu și Pav 
4!/2, Georgescu 4(1). Botez*, Nacht 
Neamțu 4, Reicher 372 (1)? Rado' 
3’*/2, Pușcașu 3, Radulescu 2 72 ' 
Szabo 272 (1)» Troianescu 2 (3), St 
ciu 2 (1).

T. NICOARA-core

IMAGINI CLARE, DE BUNĂ CALITATE 
OBȚINEȚI FOLOSIND FILMELE ȘI ROLL- 
FILMELE «ISOPANCHROM — URSS 

- DE 17/10 DIN CU GRANULATIE 
FINĂ ȘI CU O LATITUDINE DE EXPUNERE 
MARE ȘI DE 2 1/1 0 DIN CARE PERMITE 
FOTOGRAFIEREA ȘI ÎN CONDIȚII DE ILU
MINARE SLABĂ SAU LA LUMINA ARTIFI
CIALĂ.

„Autobazele I. R. T. A.“
cu sediul în București

primesc înscrieri

PrNTRtf ȘCOLILE DE ȘOFERI PPOEESIOMȘTI

in următoarele condiții:
— virsta 17^ ani;
— studii rninime 4 clase;

’ B — buletin de identitate de Capitală sau 
comunele subordonate raioanelor Capitalei, 

' ȘCOLARIZAREA ESTE GRATUITĂ (
 .................. ■    I

•‘..-Cț » - . . .



3ilanț mondial 1964
Ultimele rezultate obținute de unii dintre fruntașii atletismului nostru
găsesc o bună reprezentare în ........ . 1 _
tui an olimpic.

clasamentele performerilor mondiali ai

ipla prezentare a bilanțului inon- 
1964 este, în această privință, pe 
i grăitoare :

0. S3,65 RO-

TRIPLU SALT

9. 
10.
11.
12.

53,52
53,05
52,99
52,14

48
23
23
21
20
16
16 
07 
07 
02
01

Takajuchi Okazaki .(Japonia)
Jan Tomlinson (Australia)
ȘERBAN CIOCHINA (R.P. ROMINA) 
Graham Boase (Australia)
Vitold Kreer (U.R.S.S.)
Oleg Fedoseev (U.R.S.S.)
Riszard Malcherczyk (Polonia)
Aleksandr Lazarenko (U.R.S.S.) 
Viktor Kravcenko (U.R.S.S.)
Koji Sakurai (Japonia)
Shiroki Shibata (Japonia)

MARIA DIACONESCU (R. P. 
MINA)

Helgard Richter (R.D.G.)
Marion Graefe (R.D.G.)
Aldona Stanciute (U.R.S.S.)
MIHAELA PENEȘ (R.P. ROMINA)

4x100 METRI

fR.P.R.) 49,26 ; suliță : M. Antal (Un.) 
51,13, Richter (RDG) 49,22, Baltakova 
(Un.) 46,57 ; 4x100 m : Bulgaria (Ior- 
gova, Kerkova, Kolarova, Kontova) 
46.9

maria DIACONESCU — 53/5 m 
LA SULIȚA

12
12
12
10
19
12
24
19
19

LUNGIME FEMEI

Berit Toyen (Norvegia) 
Mary Rand (Anglia)
Tatiana Scelkanova (U.R.S.S.)
Ingrid Backer (R.D.G.)
Helga Hofmann (R.F.G.)
Helen Frith (Australia)
Tatiana Talîșeva (U.R.S.S.)
Alice Kaufmann (R.F.G.)

VIORICA VISCOPOLEANU 
ROMINA)

Pamela Kilborne (Australia) 
Mabel Farina (Argentina)

1. 39,6 Franța
2. 39,8 R.F. Germana
3. 39,9y Australia
4. 40,0 S.U.A.
5. 40,4 Bulgaria

40,4 Italia
7. 40.5 R. P. ROMINA
8. 40,By Africa de Sud

40,Gy Anglia
10. 40,7 Ungaria

REZULTATELE FEMININE 
DE LA „NARODNA MLADEJ

Cu prilejul unui concurs desfășurat 
la sfîrșitul săptămînii trecute, pe sta
dionul Republicii, Maria Diaconescu a 
înregistrat un rezultat remarcabil : 
53,65 m la aruncarea suliței,, care arată 
că recordmana noastră începe să-și in
tre în formă.

Alte rezultate : greutate : Ana Sălă- 
gean 15,21 ; disc : Li a Manoliu 52,76 ; 
100 m : Ec. Cheșu 12,3; disc B: Vasile 
Sălăgean 51,80 ; suliță B : Al Bizim 
70,75 m

(H.P.

14
17 ___________ _
14 Vlasta Prikrilova (Cehoslovacia) ”-------------- ------------------ _ RQ11 GABRIELA RADULESCU (R.P. 

MINA)

în cadrul celei de a X-a ediții a con
cursului internațional organizat de zia
rul „Narodna mladej", la Sofia, în 
probele feminine au fost înregistrate 
următoarele rezultate : 100 m : E. Le- 
hocka 
(Ceh.) 
larova
12,2 ;

■— nou record ; 
kova (Ceh.) 55,1,

DE 4 ORI

Pînă sîmbăta

PESTE RECORD

SULIȚA FEMEI

>,06 Ingrid Schwalbe (R.D.G.) 
>,65 Anelise Gerhards (R.F.G.) 
4,76 Ludmila Kuiilciuk (U.R.S.S.) 
1,66 Rosemarie Schubert (R.D.G.) 
4,45 Maria Rudasne (Ungaria) 
1,19 Morgan (Anglia) 
3,78 Hiroke Sato (Japonia)

(Ceh.) 11,6, VI. Prikrilova 
11,9, Kisspall (Un.) 12,.0, Ko- 
(Bulg.) 12,1, Djubrilova (Bulg.) 

200 m : Kerkova (Bulg.) 24,4
400 m : A. Blanari-

D. Jakova (Ceh.)

la start la sosire2
Az

URGIU. In localitate a avut loc eta- 
regională a campionatelor de juniori 
participat 150 de concurenți. Cîteva 
Utate : JUNIORI 1 : 400 m : I. Pană 
; 800 m : I. Pană 2:07,9 ; 3 000m : Gh. 
a 9:37,0 —rec. regional; greutate : 
Constantinescu 12,64 ; JUNIOARE I : 
m : I. Ene 13,4 ; JUNIORI II : 300 m : 
Dolgaciev 41,2 ; înălțime : D. Dumi- 
1,60 ; suliță : M. Stănescu 35,60 ; JU 

)ARE II : 60 m : D. Novac 8,9
m : N. Gheorghe 1:28,7 ; greutate 
Constantin 9,25. (I. Brăteanu — co 

>.).
AIA MARE. Atleții clujeni de la 
jM. au concurat în compania local- 
lor. Cu acest- prilej au fost înregi- 
;te 2 recorduri ale regiunii Cluj : L. 
ucan 6,94 m la lungime și R. Rusu 
lior II) 1:59,7 pe 800 m. Alte rezulta- 

110 mg : A. Deac 15,6 ; 1 500 m : R. 
;u 4:15,5; 3 000 m: G. Biro 9:10,6; 
? : I. Moisescu 39,41 ; 100 mF ; M. 
•ta 13,2 ; 200 mF: j. Valendorfean 
; 800 mF : O. Krizsevanski 2:23,3.

LUJ. A II-a ediție a „Cupei C.S.Ș.* 
reunit 750 de atleți din 27 de școli 
isele V—VII), Cupa a revenit Șc. 
dii nr. 10. Cîteva rezultate : BĂIEȚI: 
m : M. Eleches și F. Miile 8,0 ; 3 000 

Mv Pușcă 43,5 ; înălțime : C. Scafeș 
>; lungime: M. Pop 5,33 ; FETE : 
m : I. Crișan 8,5 ; 300 m : G. Vetesi 
»(!) ; lungime : V. Moscalu 4,50. (P. 
ghi coresp.).
tEȘIȚA. In localitate a avut loc un 
icurs triunghiular Reșița (162 p) — Ti- 
șoara (275 p) — Arad (132 p). La ju- 
>ri : Reșița (128 p), Timișoara (121 p) 
Arad (32 p). Au fost stabilite cîteva 
rordurj regionale : disc fete — Sofia 
tțiu 40,55 m (senioare și junioare), disc 
Matei Plev 48,50 m, prăjină — G. Ah- 
tăt și G, Pikulskl 4,02 m, suliță — G. 
kulski 65,33 m, 400 m — I. Diaconu 
eșița) 50,3 sec. (Em. Grozescu și L.

— corespondenți).
BRĂILA’. La faza orășenească a cam- 
matelor de juniori au participat peste 
» de concurenți, dintre care 100 de 
te.. Se cuvine subliniată participarea 
leților de la Șc. medie nr. 3 (prof. Ion 
ix și V. Manea). Cele mai bune rezul
te : M. Mitilecis (junior II) 1,70 m la 
Mțime, M. Buralceco 5,84 m la lungi- 
V și El. Dubuleac 8,8 sec pe 60 m. (R. 
figor e — coresp.).
PLOIEȘTI. La faza orășenească a cam- 
onatelor de juniori au fost stabilite 

recorduri regionale : EL Burlacu 
,60 m la suliță (F I), D. Steriu 2,60 m 
prăjină (B II), M. Gîrbea 12,42 m la 

•eutate (B I), Maria Cristea 9,9 pe 
mg (F II). (Gh Nilă — coresp.),

ORADEA. Etapa orășenească a cam- 
onatelor de juniori. Cîteva rezultate : 
JNIOARE I : 100 m : E. Mesaroș 12,8 ; 
o m : Mesaroș 27,0 ; 400 m : M. Bacsi 
,0; 80 mg : C. Toma 12,9 ; înălțime : 
. Toma 1,53 ; lungime : C. Toma 5,05 ; 
UNIORI I : 100 m : T. Korodi 11,2 ; 
10 mg : R. Pop 15,6 ; înălțime : C. Szasz 
90 ; greutate ; T. Pantici 12,79 ; JU- 
îlOARE II : 60 m : G. Feltoti 8,7 ;
W m : M. Herman 1:28,5 ; 60 mg : T. 
chimf 10,2 ; JUNIORI II : 80 m : M. Voi- 
a 10,1 ; 300 m : Gh. Szenmiklosi 410 
rec. regional copii) ; 90 mg : N. Pop 
1,9 ; lungime : L. Groza 5,48 ; prăjină : 

Groza 3,10. (C, Pana — coresp.).
PETROȘENI. La etapa orășenească a 
ampionatelor de juniori au luat parte 
W de tineri. Cu acest prilej au fost sta- 
■ilite 3 recorduri orășenești și 1 regio- 
>ai — I. Sălăjan 11,55 m la greutate 
S. Băloi — coresp.)
CURTEA DE ARGEȘ. Peste 100 de tl- 

«eri au luat parte la etapa raională a 
ampionatului de juniori. O frumoasă 
mpresie a lăsat Gh. Răvescu (16 ani) 
•are a obținut următoarele rezultate : 

m — 11,9 ; lungime — 6,00 ; 400 m — 
•7,3 ; triplu — 11,92 ; greutate (5 kg) — 
2,to. (Em. Sterescu — coresp.).
MEDIAȘ. In cadrul unui concurs lo- 

:ai au fost înregistrate noi recorduri 
>rășenești la : 3 000 m : V, Popescu 9:47,5 
ti la 4 x 100 m — Echipa C.S.M. 45,2. La 
«0 m au fost obținute performanțele : 
7. Mihai 11,2 ; H. Keul 11,3 ; B. Htlgei 
11,4 (P. Popescu — coresp.).

recordul mondial de 
juniori la aruncarea ciocanului (6 kg) 
măsură 66,12 m. După cum am anunțat 
Gheorghe Costachc a reușit îmbună
tățirea acestei performanțe cu 2,62 m, 
obținînd — la Poiana Brașov — rezul
tatul de 68,74 m. Este foarte intere
sant faptul că în acest concurs Cos- 
tache a avut patru din cele șase anan- 
cări mai bune decît vechiul său record: 
67,41 m, depășit, 66,89 m, 68,74 m, 
64.77 m și 67Cil m.

în același concurs tinerele Gabriela 
Radulescu și Mihaela Peneș (în primul 
lor an de activitate în rîndurile junioa
relor de oateg. 1 17-—19 ani) au rea
lizat recorduri de o bună valoare in
ternațională : 6,11 m Ia săritura în
lungime și, respectiv, 52,14 m la arun
carea suliței. Este demn de subliniat 
faptul că Ia săritura record Gabi Ra
dulescu n-a avut totuși o aterizare 
„cum scrie la carte", cu picioarele în
tinse, care i-ar fi adus, fără discuție, 
centimetri în plus. îu ziua în care-și 
va îmbunătăți și mai mult viteza, va 
deprinde și mai bine „secretele" teh
nicii săriturii, tînăra atletă va fi capa
bilă să realizeze noi recorduri, de o 
valoare și mai ridicată. Aceleași obser
vații și pentru Mihaela Peneș. în creș
tere a performanțelor de la un concurs 
la altul.

1,92 m — ÎN ACTUALITATE

MIHAELA PENEȘ
Foto: R. Vilara

(Iug.) 58,4 ; 800 m :
2:13.6, Lipske (RDG) 

(Iug.) 2:14,9; 80 mg: 
rec. egalat, 

lungime : V.

Actualități internaționale
• „C.C.E." FACE LOC CAMPIONATULUI MONDIAL FEMININ e> ECHIPA 
NOASTRĂ LA „TROFEUL TAȘMAIDAN" • SE SCONTEAZĂ RECORD DE 
PARTICIPARE LA „C.C.E," MASCULIN • VIITORUL CAMPIONAT MON- 

MASCULIN IN DANEMARCA?
„C.C.E' 
DIAL

Ca de obicei, o dată 
cu terminarea celor mai 
importante competiții in
ternaționale s-a lăsat și 
cortina pe scena handba
listică. Campionatul mon
dial masculin și ediția 
feminină a „Cupei cam
pionilor europeni", care 
s-a încheiat cu două stră
lucite victorii romînești, 
au fost ultimele întreceri 
ale sezonului de primă
vară, după care — firește 
— a urmat vacanța. Iar 
acum înregistrăm primele 
semne ale unui început 
de activitate, premergă
toare sezonului interna
țional 1964—65, în care 
echipele noastre vor avea 
din nou de jucat un rol 
important. In rîndurile 
care urmează vom con
semna cîteva fapte mai 
importante din ceea ce 
anunță viitorul sezon in
ternațional.

Privire spre C.M. -feminin

la începutul
Elena Hedeșiu (Rapid), una din componentele lotu
lui reprezentativ, într-o acțiune caracteristică 

semicerc
la

55,3, Maricici 
Kaufann (RDG) 
2:13,7, Maricioi 
Kerkova (Bulg.) 16.7 - 
Kulkova (URSS) 10,9;
Viscopoleanu (R.P.R.) 6,19 — nou re
cord, Prikrilova (Ceh.) 6,14, Kisspall 
(Un.) 6,04, Zamfirova (Bulg.) 5,74; 
înălțime ; D. Langer (RDG) 1,65, V. 
Bernardova (Ceh.j 1,65, I. Ronczew- 
ska (Pol.) 1,60 ; greutate : G. Zîbina 
(URSS) 16,75, I, Press (URSS) 16,61, 
I. Hristova (Bmlg.) 15,34; disc: ,V. 
Mihailova (Bulg.) 56,52 — nou record, 
Kuznețova (URSS) 55,28, Kleiberne 
(Un.) 54,02, Stugner (Un.) 53,03, Mer- 
tova (Ceh.) 52,10, Ol. Cataramă

După ce a încercat de două ori co
rectarea recordului său mondial (1,91 
m — Sofia 16 iulie 1961) lolanda Balaș 
n-a renunțat eîtuși de puțin la idee-a 
unei noi tentative. O va face chiar 
sîmbătă, pe stadioniul „23 August", cu 
prilejul etapei a 11-a a campionatului 
Capitalei.

— Din cele 14 recorduri mondiale 
stabilite de mine, ne spunea lolanda 
Balaș, 9 au fost realizate la București 
(pe stadionul Republicii), unul la Cluj 
și altul la Poiana Brașov. Ultimele trei 
le-am obținut in străinătate (1,88 m 
la Varșovia, 1,90 m la Budapesta și 
1,91 m la Sofia). Doresc ca 1,92 m 
— sau poate chiar mai mult! — să 
fie realizat din nou la București.

încă de 
acestui an s-a observat o 
activitate mai intensă a 
reprezentativelor feminine 
din Europa.

Care este explicația acestei activi
tăți febrile ?

Foarte simplă: în martie 1965 se 
va disputa a IlI-a ediție a campiona
tului mondial feminin. Și cum echi
pele de club campioane nu se află îna
intea unei noi ediții a „Cupei campio
nilor europeni" (această competiție, 
potrivit unei hotărîri a federației in
ternaționale, nu se dispută în anul 
campionatului mondial), federațiile își 
concentrează atenția asupra pregătiri
lor pentru CM.

O etapă pentru noi : 
„Trofeul Tașmaidan"

Pentru handbalistele noastre, 
căror preocupări pentru pregătire

ale
„ sînt 

pe deplin justificate (dețin, doar, ti
tlul mondial), munca a început o dată 
cu... turneul final al campionatului 
republican. Jocurile disputate în cadrul 
acestui turneu au fost folosite de an
trenorul federal N. Nedef și antrenorul 
lotului feminin C. Popescu pentru o 
primă verificare a jucătoarelor selec- 
ționabile. A și fost alcătuit un prim 
lot, mai larg, cuprinzînd, printre altele, 
pe: Ana Boțan, frina Naghi, Aurora 
Leonte, Rodica Floroianu, Elena He- 
deșiu, Gabriela Velicu, Constanța Du
mitrescu, Aneta Sramco, Felicia Gheor- 
ghiță, Angela Moșu, 
Maria Bota etc.

Iar o primă etapă de verificare o 
va constitui turneul internațional de 
la Belgrad denumit „Trofeul Tașmai- 
dan“ (30 iunie-2 iulie). Această tra
dițională competiție, a cărei ediție din 
1961 a fost cucerită de echipa noastră, 
va întruni la start patru reprezentative 
din cele mai puternice. Programul 
cupei a fost astfel alcătuit:

Maria Nicolae,

30 iunie: Romînia ■— Ungaria 
Iugoslavia ■— Cehoslovacia.

1 iulie: Ronunia — Cehoslovacia 
Iugoslavia — Ungaria.

2 iulie: Romînia — Iugoslavia 
Cehoslovacia — Ungaria.

După acest turneu, lotul nostru re
prezentativ își va continua periodia 
pregătirile și prin mijlocirea unor alte 
întîlniri internaționale.

Și

O nouă ediție a „C.C.E. 
la băieți

La fel de bogat se anunță și pro
gramul handbaliștilor noștri.

In primul rlnd trebuie menționat 
faptul că anul acesta va începe o nouă 
ediție a „Cupei campionilor europeni", 
la care Dinamo București va fi prezent 
cu siguranță, mai ales că are de luai 
o revanșă pentru neuitata finală de 
la Paris.

De altfel, după comentariile presei 
de specialitate de peste hotare la 
„C.C.E." — deși înscrierile nu au în
ceput încă — se așteaptă o partlcipare- 
record: peste 20 de țări.

C.M. în Danemarca ?

In încheierea acestor cîteva actuali
tăți internaționale o știre în legătură 
cu viitorul campionat mondial mascu
lin : conducerea federației daneze și-a 
manifestat intenția de a cere organi
zarea ediției din 1967.

In orice caz, țara organizatoare va 
fi cunoscută în septembrie, cînd la 
Budapesta, se va ține congresul fede
rației internaționale, pe a cărui ordine 
de zi figurează și aceasta problemă.

niiiinnniiiniiiiiiniiiiiininiHiiiiiiniiiiiiiiinniiinnniiniiiHiiiHiiiniHiiiiiiHiiiiiiiniiiiiniiiiniHiinnHiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiniiiiiiiinniiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiHinHiinniiiiiiiinuiiniiHiniiiiiiiniiiiiiiiiniiHiiiiiiiiiiB

colțul specialistului: Turneul de baschet de la Marsilia
un prim examen în vederea „europenelor" de la Budapesta
In pregătirea lotului nostru femi

nin pentru campionatul european, care 
se va desfășura în luna septembrie 
la Budapesta, era necesară o verifi
care pe plan international. Aceasta 
trebuia să ne dea o imagine mai 
completă asupra stadiului de pregă
tire a baschetbalistelor noastre frun
tașe. Din acest punct de vedere tur
neul international de la Marsilia s-a 
dovedit cit se poate de binevenit și 
ne-a permis să facem unele observații 
din care am tras concluzii utile și au 
apărut sarcini ce revin federației, an
trenorului echipei și jucătoarelor.

în cursul turneului — la care au 
mai participat reprezentativele R. P. 
Chineze, Franței și R. P. Ungare — 
echipa romînă a avut o comportare 
bună, mai ales dacă ținem seama că 
a fost prima confruntare internațio
nală pe 1964 și că s-a jucat în de
plasare, cu adversare care în această 
perioadă aveau de îndeplinit obiective 
de performantă (R. P. Chineză și 
Franța). Constatarea principală este 
că stadiul actual al echipei constituie 
o bază bună pentru continuarea pre
gătirii, c-u diferitele ei forme și mij

loace, pînă la campionatul european.
Pregătirea fizică a fost la un nivel 

suficient de ridicat pentru acest tur
neu, dar va trebui să se insiste asupra 
a două elemente: 1. îmbunătățirea 
forței în regim de viteză și a rezis
tenței necesare finalizărilor și luptei 
ce se desfășoară sub panouri; 2. rea
lizarea și menținerea unei pregătiri 
fizice corespunzătoare condițiilor or
ganizatorice variate. Meciurile se des
fășoară la ore diferite și deseori se 
termină la ore tîrzii (la Marsilia pri
mul meci începea la ora 22 — ora 
Bucureștiului —, iar al doilea se ter
mina la ora 1), fapt care impune mai 
multă atenție la regimul de viată în 
funcție de aceste condiții. Neglijarea 
acestei probleme poate influența nega
tiv randamentul echipei.

Pregătirea tehnică —. în general sa
tisfăcătoare — are două puncte ne
vralgice: a) insuficienta adresă a pa
selor lungi în situațiile de contraatac 
și b). precizia scăzută în aruncările 
la coș. Lotul nu dispune încă de mai 
multe jucătoare cu precizie constantă 
în aruncările de la semidistanță și dis
tanță, fapt care impune membrelor lo

tului lucru mai intens, mai serios și 
mai mult simț de răspundere. Avind 
in vedere că precizia aruncărilor la 
coș de la semidistanță și distantă 
condiționează foarte mult tactica ad
versarului (și, bineînțeles, rezultatul 
meciului), se impune o analiză mai 
profundă a mijloacelor ce trebuie fo
losite pentru îmbunătățirea simțitoare 
a procentajelor.

Punctul forte al echipei R. P, Ro
mine îl constituie tactica. Meciurile 
turneului de la Marsilia au demonstrat 
că circulațiile și combinațiile tactice 
au fost bune în raport cu adversarii 
intllniji și cu posibilitățile de realizare 
ale jucătoarelor noastre. Un alt fapt 
pozitiv este aplicarea variată a circu
lațiilor și combinațiilor, dar pentru ca 
acestea să fie executate cu mai multă 
ușurință se impune exersarea lor în 
condiții cit mai diferite.

Partea slabă a echipei o constituie 
urmărirea la panou, atit în atac, cîi 
și în apărare, dar mai ales la trece
rea din apărare în atac, care se face 
prea lent -și exagerat de prudent. A- 
cest fapt avantajează orice adversar, 
deoarece el își poate organiza apă
rarea.

Din punct de vedere moral, echipa 
a dovedit calitatea de a nu se descu
raja cînd este condusă, mobilizîndu-se 
progresiv, tnai ales în repriza a Il-a. 
Mai există însă, momente de cădere, 
de inegalitate, dar această problemă 
poate fi rezolvată în timpul care a 
mai rămas pînă la „europene".

Pînă în septembrie jucătoarele au 
la dispoziție o perioadă suficient de 
lungă, care va fi folosită pentru pre
gătiri și verificări, unele consiînd în 
participări la turnee internaționale (în 
luna iulie turneul din Uniunea Sovie
tică, în luna august participarea la 
„Cupa Mării Negre" și la Jocurile bal
canice). în toată această perioadă se 
impune o analiză profundă a conținu
tului pregătirilor pînă la campionatul 
european, căutindu-se astfel să se asi
gure lotului obținerea formei maxime 
pentru competiția de la Budapesta.

prof. AUREL PREDESCU
antrenor federal

SPORTUL POPULAR
Nr. 4458 Pag. a 7-a



Atleții în plină activitate

Tn ultimele zile s-au disputat mai multe concursuri de atletism cu caracter 
de verificare în vederea Jacurilor Olimpice de la Tokio. în concursul de la 
Nancy, echipa Franței în proba de ștafetă 4x100 m a realizat timpul de 39,6, ega- 
lînd recordul țării. Din echipă au făcut parte cunoscuții sprinteri Laidebeur, 
Brugier, Piquemal și Delecour. La Menden, în R.F. Germană, Wolfgang Reinhard 
a sărit cu prăjina 4,85 m. Proba de aruncarea ciocanului a fost cîștigată de 
tînărul Beyer, în vîrstâ de 19 ani, care a realizat 64,48 m. In campionatele ora
șului Varșovia sprinterul Foik a fost cronometrat în proba de 100 m cu timpul 
de 10,3. Intr-un concurs disputat la Budapesta Eckshmidt a aruncat ciocanul la 
65,82, m.

Tn cadrul concursului de Ia Berlin (R.D.Germană) Inge Schwalbe a aruncat 
sulița la 56,06 m, obținînd cea mai bună performanță mondială a sezonului. In 
formă excelentă, Karin Balzer a parcurs 80 m garduri în 10,6. Proba de pentat
lon a revenit danezei Nina Hansen cu 4.516 puncte (record danez).

La Baltimore, tînăra elevă în vîrstă de 16 ani Debbie Thomson a realizat 
în proba de 100 yarzi timpul de 10,2, performanță cu o secundă mai bună 
decît recordul mondial oficial detinut de australianca Marlene Mathews. Per
formanța sa nu va putea fi însă omologată ca nou record mondial, deoarece 
timpul nu a fost înregishat cu numărul de cronometre regulamentar.

polonezi în formă bună
Zbig- 

. Polo- 
ultirr.ii

Pistarzii
Pe velodromul de la 

Lodz s-a disputat un 
concurs internațional 
cie ciclism-pistă în ca
drul căruia au fost în
registrate mai multe 
rezultate valoroase. In

proba de viteză 
niew Zajac (R.P.
nă) a parcurs i
200 m in 11,6. Proba dc 
1000 m cu start de pe 
loc a revenit polonezu
lui Latocha în 1:08,6,

performantă cu care a 
epa'at recordul polonez. 
Cursa de urmărire a 
fost ciștigată de selec
ționata R.P. Polone 
4:42,4.

La polo pe apă : Iugoslavia - Italia
Echipele olimpice de polo pe apă ale Iugoslaviei și Italiei au susținut la 

Dubrovnik trei întîlniri de verificare. Două partide au fost cîștigate do iugos
lavi cu 4—2 și 3-—2, iar una de oaspeți cu 2—1. Iată laturile utilizate : IUGOS
LAVIA ; Muskatlrovlci, Trumbici, Roșiei, 
Bonacici, Nardeli, Nankovîci. ITALIA : 
Bardi. Parmegiani, Denerlein, Guerrini,

Simenci, Stanisici, Sandici, KassicI, 
Rossi, Daliruî, Spineli, Lonzi, Lavoratorl, 
Cevasco, Merelle.

Franța — Suedia 14-11 la spadă
Tth sala Coubertin 

din Paris s-au întîlnit 
echipele olimpice de 
spadă ale Franței și 
Suediei. Spadasinii

au obținut 
cu scorul de

francezi 
victoria 
14—11. Cele mai multe 
Victorii ale gazdelor 
au fost realizate de

Guittet (4) și Brodin 
(3). Din echipa suede
ză s-a remarcat Abra
hamson, care a obținut 
4 victorii.

Boxerii francezi învingători la scor

La Lausanne, echipa olimpică a Franței a învins
a Elveției. Cel mai în formă pugilist al francezilor s-a dovedit a fi „ușorul44 
Colet care a dispus prin k.o. în prima repriză de Scahelebaum. „Mijlociul' 
Marcel Laurent a dispus Ia puncte de Schaer. Singura victorie a elvețienilor a 
fost realizată la cat. mijlocie-mică de Bauman, care a dispus înainte de limită 
de Geuget.

cu scorul de 9—1 pe cea

A FOST ALCĂTUIT

LOTUL ATLEJILOR

DIN NOUA ZEELANDÂ

PENTRU TOKIO

neozeelandezilor în

Monea (dreapta), 
turneu, în plina

MÎINE SEARĂ ÎNCEPE

Aspect din ediția trecuta a turneului internațional 
de box, desfășurat la București. I. 
pe care îl vom revedea în acest 
ofensiva:

Una din marile speranțe ale ________________
ale J. O. de la Tokio este BAILLIE, pe care-1 v< 
El are la activ, în actualul sezon numeroase victorii asupra c 
patrioților sâi Snell și Halberg. Lotul alcâtuit de Federația 
specialitate din Noua Zeelandă — care va participa la J. 
de la Tokio cuprinde 10 atleți și 4 atlete de „prima xnb 
BĂRBAȚI : Snell (800 m și 1500 m), Davies (1500 m), Halberg, E 
He (5000 m și 10000 m). Scolt (5000 m), Magee (10 000 m), Ju 
Puckett, Keats (maraton), D. Norris (lungime și 'a. *?j). FEM 
Porter (100 m și 200 m), Mc. Intosh (100 m și 80 m.g.), Chamber 
(800 m.), Joung Sloper (greutate și disc).

Dintre aceștia, Halberg și Snell sînt campioni olimpici (Re 
— 1980), iar Baillie a cîștigat proba de 10 000 m la „Săptăm 
sportivă internațională’ de la Tokio, desfășurată anul trecut.

Mîine seară, la ora 19, pe ringul instalat în „potcoava" stadionului Dinamo, se va da 
startul intr-un mare turneu internațional de box.

Echipele participante (Gwardiă Varșovia, Dynamo Berlin, Dozsa Budapesta, Ruda 
Hvezda Praga și Dinamo București) se prezintă cu efectivul complet, deoarece clasamentul 
se va întocmi nu numai individual ci și pe echipe.

Dinamoviștii bucureșteni, dornici să

îsi
Rugbiștii de la Stade Montois 

fac bagajele pentru București

repete performanța de la ediția de acum 3 ani, desfă
șurată tot la București — 
cînd au ocupat locul întîi 
pe echipe — se prezintă 
la acest turneu cu cea 
mai bună formație.

lată echipa dinamovistă 
ordinea categoriilor: 
Davidesctt, A. Verde?» 
Crudu, FI. Pătrașcu, 

Dumitrescu, I. Pițtt,
Prin teleleu de la corespondentul nostru

ROBERT DAftPAN

Tn runda a 14-a 
turneului zoha-l- 
șah, Spasski a cî 
gat la Berger, 
Evans l-a învins 
Tringov. Alte rez 
tate : Porath — : 
guelman 0—1 ; Ivi 
— Quinones 1— 
Rossetto — Lars 
0—1 ; Perez — Pa< 
man 0—1. Partidi 
Benko — Smîslo 

Bilek — Stein ; Le 
gyel — Tal ; R.eshe 
ski — Bronstei 
Vranesici — Darg< 
Portisch — Gligoi 
s-au terminat remii 
In partida întrerup 
din runda a 13-a, f 
guelman și Gligori 
au convenit asup 
remizei. Clasamen
Spasski 11 p., Ti
Larsen și Ivkov 10 
p„ Bronstein și Smî 
Iov 10 p. ele.

Dasal (semiușoară), Knut 
(semimijlocie) și Jozefo- 
viez (semigrea). De ase
menea. celelalte echipe 
participante prezintă spor
tivi de 
noscuți 
țional.

Deci, 
turneu 
ciurî de mare atracție.

Reuniunile următoare se 
vor desfășura tot pe sta
dionul Dinamo, în zilele 
de 11 și 12, de Ia ora 
19 
la 
finalele.

valoare, bine cu
pe plan interna-în 

D. 
C. 
M.
1. Olteantt, 1. Monea. D. 
Gheorghiu și V. Mariu- 
țan.

Echipa poloneză Gwar- 
dia a sosit ieri dimi
neață, cu o garnitură din 
care fac parte cîțiva bo
xeri cu o frumoasă ..car
te de vizită" ca Olech 
(muscă), Kulesza (pană).

în perspectivă un 
interesant, cu me-

față onoarei ce de- 
că ia parte la finala 

rugbi, XV-le clubului

Pentru a face 
curge din faptul

la „ .
Stade Mon io is din Mont de Marsan 
s-a pregătit foarte activ. Andre Boni
face, căpitanul echipei, ca și D. Pevarre, 
președintele clubului, ne-au împărtă
șit bucuria lor de a face deplasarea 
la București.

In fața puternicilor săi adversari ro- 
niîni. Stade Montois va căuta să-și 
confirme reputația de a fi o echipă cu 
joc ofensiv, cu întreaga pondere pe 
liniile de atac. Pentru aceasta, ea se 
bazează în special pe trio-ul său inter
național format din Darrouy și frații 
Guy șt Andre Boniface. Guy Boniface,

I Stqd© Montois deplasează la Bucu
rești următorul lot de jucători (în pa
ranteză, anul nașterii) :

AMESTOY (1935), BEROVITZ (1945), A. 
BONIFACE (1934), G. BONIFACE (1937). 
ALAIN CAILLAU (1842), ANDRE CA1LLAU 
(1938), CAZALS (1931), BERNARD (1938). 
COURALET (1938), DARROUY (1937), 
DAUGA (1942), GOURGUES (1937), HIL- 
LCOCK (1935), LAFFARGUE (1941), LES- 
TAGE (1937), MARTINEZ (1M9), Y. ME- 
QUENNA (1941), L. REQUENNA (1936). 
TIGNOL (1933).

Ia marc formă, Christian Darrotitj
Pe

inițiază 
aripă

adesea acțiuni surprinzătoare

rotor M1RO1R SPRINT

iar 
ora

FOTBAL
„ROMINII POT JUCA UN ROL IM
PORTANT IN TURNEUL OLIMPIC 

DE FOTBAL DE LA TOKIO"

PE GLOB
„ECHIPA BOMlNIEI SE NUMĂRĂ PRIN 
CELE MAI VALOROASE FORMAȚII Ci 
VOR EVOLUA IN TURNEUL FINAL*.

aflat anul trecut adeseori pe tușă, da
torită unor răniri succesive, este acum 
în plenitudinea forțelor sale. Iubitorii 
de rugbi din București vor avea desi
gur și revelația valorii mijlocașului la 
grămadă Lestage, mic de statură dar 
de clasă mare.

înaintașii francezi sTnt poale mai 
puțin mobili ca romînii, dar cu o forță 
de joc deosebită. Ei numără în linia 
a doua pe Dauga, care s-a remarcat 
la ultimul Turneu al celor cinci 
națiuni, și va pleca luna viitoare cu 
echipa Franței în Africa de Sud. El 
este un excelent specialist al tușei. 
Notăm alți doi internaționali ’ în 

puternicul pilier

aleasă pentru a reprezenta rugbîul 
francez la București, unde sînteni si
guri că va face față, împreună cu

Grivița 
nale.

Roșie, cerințelor unei mari fi-

Paris. 8 iunie.

După calificarea reprezentativei de fot
bal a țăiii noastre în turneul final de la 
Tokio, ziaristul maghiar L. S2ucs ne-a tri
mis o corespondență care cuprinde o serie 
de aprecieri și declarații în legătură cu 
turneul de fotbal din cadrul Jocurilor Olim
pice. -.Iată, de pildă, declarația antrenoru
lui echipei olimpice maghiare, Gyorgy La- 
kat : „Turneul linal va fi deosebit de 
echilibrat, pentru că de data aceasta echi
pele sînt mult mai valoroase în compara
ție cu edițiile precedente. în cele patru 
serii vor figura deci formații deosebit de 
puternice. In aceste condiții, calificarea va 
H dificilă. DUPĂ PAREREA MEA, ROMINII 
POT JUCA UN ROL IMPORTANT IN TUR
NEUL FINAL DE LA TOKIO. I-AM VĂZUT 
EVOLUIND RECENT LA KECSKEMET ȘI 
MI-AM PUTUT DA SEAMA DE CALITĂȚILE 
JUCĂTORILOR ROMlNI. EI SlNT VIGUROȘl, 
CU O MARE PUTERE DE LUPTA, CU O 
BUNA PREGĂTIRE FIZICA, RAPIZI ȘI AU 
O BUNA CONCEPȚIE TACTICA.

Unul dintre cei mai tineri jucători din e- 
chipa olimpică maghiară. Bene (în vîrstă 
de 20 de ani), care a jucat și în prima re
prezentativă a R.P. Ungare, a declarat :

BRAZILIA, A 9-a ECHIPA CAL! 
CÂTA IN TURNEUL FINAL AL J

Duminică, la Rio de Janeiro, s-a desfâ 
rat partida restantă dintre Brazilia și P 
(echipe olimpice). De fapt, acest meci 
buia să aibă loc la Lima, dar din ca 
evenimentelor tragice petrecut© în capit 
Perului cu prilejul turneului preolimj 
meciul s-a disputat la Rio. Fotbali 
brazilieni au jucat excelent, cîștigînd 
un scor categoric : 4—0. Astfel, Braz: 
este cea de a 9-a echipă calificată în 1 
neul olimpic de la Tokio (Iugoslavia 
Japonia calificate din oficiu, R.A.U., Mar 
Ungaria, Argentina, Mexic, R.P. Romînă 
Brazilia). Celelalte 7 formații vor fi < 
semnate după următoarele partide : Ital’* 
Polonia (18 și 25 iunie). Cehoslovaci? 
Grecia, Ghana—Tunisia (2—0 în prir 
meci). Coreea de sud — Vietnamul de s 
(3—0 primul joc), R.P.D. Coreeană—Tailan 
și India—hon (0—3 la Teheran) și 
-ROG. (al treilea joc).

ȘI TOTUȘI... BOLOGNA E 
P IOANA ITALIEI

U.R.S

Notăm . ..... ...... .
pachetul celor 8: puternicul pilier 
Amestoy și linia a doua Tignot. Pri
mul a apărut in echipa Franței in ul
timele sale meciuri cu Scoția și Noua 
Zeelandă, Iar cel de al doilea a acti
vat în „națională" încă din 1953, a- 
tonci cînd avea abia 19 ani, rămînlnd 

; și azi component a! lotului reprezen
tativ.

Campioană a Franței pe anul 1963, 
■•■~bi ofensivf jv-adicînd totdeauna un rugbi ofensiv 

$i spectacular, Stade Montois este bine
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§ • La Salonic s-au în-
= tîlnit echipele de atletism
g sie Greciei și Izraelului.
= Gazdele au cîștigat cu
5 scorul de 126—75 puncte.
s Cele n>ai importante re-
= zultate : 200 m : Geor-
j= geopoulos (G) 21,5; 800
§ m plat: Hmes (I) 1:51,7;
= 40Q m garduri: Froussios
S (G) 52,8; lungime: Man-
— glaras (G) 7,44 m;
= jină: Papanikolas
H 4,52 m.
~ • Pe „Nepstadion"
E Budapesta sportivul
= ghiar Gergely Kulcsar a
Ș aruncat sulița la 82,34 m
= (cea mai bună perfor
ez mantă mondială a sezonu-
= lui — nou record ma-
zz ghiar). Pe locurile urmă-
— toare s au clasat î Sidlo

PE SCURT
Polonă) 80.04 m ji
(R.D.G.) 75,04 m. 

rezultate masculine:
Isteezkî

800 m:

parti

pră-
(G)

din
rna-

(R.P. 
Rade 
Alte 
200 m: 
22,2;
(R.D.G.) 1:51,5; 
Suto (R. P. 
14:51,2; prăjina:

(R.P.U.) 
Koehler 

5000 m: 
Ungară) 

Miskei 
(R.P. Ungară) 4,40 rn.

• în concursul atletic 
de la Bergamo, cursa de 
400 m garduri 
în mod 
cezului 
care l-a 
mânui 
tore Morale, clasat pe lo
cul doi cu 52,0. Iată ce
lelalte rezultate înregis
trate; MASCULIN; 100 m:

a revenit 
surprinzător fran- 

Poirier — 51,8, 
învins pe record
er rope an, Salva-

10,4; 
Mazza 

5000 m .• 
(R.P. Polonă)

Ollolina (Italia)
110 ni garduri: 
(Italia) 14,2; '
Stawiarz
14:31.0; 100 m: Badenski 
(R.P. Polonă) 46.2; 1500 
ni: Bianchi (Italia) 3:49,3; 
înălțime : Bogliatto 
lia)
vore 
disc: Dalia Pria (Italia) 
53.04 m; FEMININ: 
rn: Fangiuo (Franța) 12,0; 
80 m garduri: 
(Franța) IL.0;
Kraan (Olanda) 2:08.7; 
lungime: Hoffman (RFG) 
6.22 m.

• turneul pitplipi»

(Ita-
2,06 m; suliță: Lie- 

(Italia) 71.07 m ;

100

Canguie
800 ni:

pic de baschet (mascu
lin) de la Geneva, Franța 
a întrecut cu 93—66 e- 
chipa Spaniei, R.P. Unga
ră a învins cu 61—55 
(38—38) Izraelul, Finlan
da a cîștigat cu 73—67 
întilnirea cu Grecia, iar 
R.P. Bulgaria a întrecut 
cu 84—74 Olanda. în cla
samentele celor două 
grupe continuă să conducă 
neînvinse echipele Franței 
si Finlandei. Juriul de 
apel al competiției a sta
bilit ca meciul Belgia-- 
R.P. Bulgaria, cîștigat de 
prima echipă, să se re- 
joace astăzi, fiind admisă 
contestația echipei bul
gare. Alte rezultate: An
glia—Luxemburg 61-—56; 
Austria—Elveția 70—67.

Așteptată cu un deosebit interes, , 
decisivă dintre Bologna și Internaziona 
pentru desemnarea campioanei italiei 
acest an, a revenit echipei Bologna, cc 
a cîștiaat cu 2—0. locul s-a desfășura* 
Roma, Cele 2 aoluri au fost marcate 
Vogli și H. Nielsen. (în min. 75 și 80). E 
prima ligă au retrogradat Bari, Spăl, 
Modena. Tn meci de baraj, Sampdoria 
dispus cu 2—0 de Modena.

A LUAT SFIRSIT TURNEUL 
DE LĂ RIO

în ultimul meci în cadrul turneului 
biliar de la Rio de Janeiro și Sao Pau 
echipa Braziliei a dispus cu 4—1 de cea 
Portugaliei. După cum se știe, pe prin 
loc s-a clasat Argentina (neînvinsă, cu 
golaveraj de 6—0) urmată de Brazilia (g 
laverej 9—5) cu 4 p. Portugalia și Angl 
cu cîte 1 p.

ALTE
0 Dukla Praga are *5 p 

de Slovan Bratislava cu 33 
natul cehoslovac. Duminică 
tima etapă.

Campionatul Franței a 
de St. Etienne..

4> In campionatul maghiar, Ferencvar 
conduce în clasament cu 23 p. urmată < 
Honved cu 19 p. Duminică, Ferancvaros 
disnus de Tatabanya cu 6--1, Honved < 
M.T.K. cu 5—3 etc.

CAMPIONATB
și este urma 
p. în campi 
se dispută i

fost cîști^

Redacția ji administrația; str. Vasfk Conta rw. 16, telefon 11.10 05, Interurban 72 și 266 lelex: sportrom buc IMJ Tiparul: 1. P. „Informația", str. Brezoiauu, 23- 25 4035


