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Dinamovistul bucureșfean A. Verdeș (stînga) a învins înainte de limita pe St.
Lehman (Dynamo Berlin). Citiți amânunte în pag. a 4-a.
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ȘTIRI EXTIRNI
LONDRA

8 pagini 25 bani

Astăzi, pe stadionul „23 August“, de la ora 15

La Manchester se dispu
tă în prezent meciul de 
tenis dintre echipele re
prezentative ale Angliei 
și Iugoslaviei, contînd pen
tru turul al treilea al Cu
pei Davis (zona europea
nă). Scorul este 2—-1 în fa
voarea echipei engleze. En
glezul Mike Sangster l-a 
învins în trei seturi (6—2, 
6—4, 6—3) pe iugoslavul Bo
ra Iovanovci, iar Nikola 
Pilici (lug.) a dispus de 
Bobby Wilson cu 8—8. 6—8 
6—3, 6—3. î
dublu 
(Anglia) au 
Iovanovici 
seturi.

In partida de 
Sangster și Wilson 

întrecut pe 
Pilei în 4

i O LAN DA BALAȘ

LA ATLETISM
lolandci Balaș - față în față cu recor

dul mondial ® Gheorghe Popescu vrea 
să arunce peste 81 de metri la suliță ® Va 
reuși Lia Manoliu să-și îmbunătățească 
recordul de 54,29 m ? © Sprinterii din nou 

la startul cursei de 100 m

(Alte amănunte în pag. a 4-a)

Au început campionatele 0 GALĂ CU NUMEROASE PUNCTE DE ATRACȚIE

GENEVA

Ieri s-a dat 
Turul ciclsit al , _
Prima etapă a competiției, 
desfășurată pe ruta Mo- 
rat — Kussnacht (195 km), 
s-a încheiat 
belgianului 
în 4h57:19,0. _ ___
timp au fost cronometrați 
italienii Bariviera și Bet- 
tineli.

startul în 
Elveției.

cu victoria 
Van Damme 

Cu același

BUDAPESTA

Pistarzi romîni
în R. P. Bulgaria

O selecționată a orașu
lui București, din care 

fa-o parte cunoscuții pis
tarzi V. Bnriacu, C. Băr- 
bulescu, N. Grigore, D. 
Popovici, V. Voloșin, G. 
Voicu etc., părăsește as
tăzi Capitala cu destina
ția R.P. Bulgaria unde va 
susține trei întîlniri. Lo
tul sportivilor buciireșteni 
este însoțit de antrenorii 
Iulian Gociman și Ștefan 
Lemîndroiu.

Prima evoluție a cicliș
tilor romîni va avea loc 
pe velodromul din Pleven, 
luni 15 iunie. în progra
mul întâlnirii cu pistarzii 
bulgari figurează probe 
de viteză, cursă cm adițiu- 
ne de puncte, urmărire, 
cursă italiană etc.

europene de talere
BOLOGNA 12 (prin te

lefon). — Joi au început 
campionatele europene de 
talere. La întreceri parti
cipă 224 de trăgători re- 
prezentînd 29 de țări. R. P. 
Romînă este prezentă prin 
Ion Dumitrescu și Gheor- 
ghe Enache. Concursurile 
se desfășoară pe o tempe
ratură foarte ridicată, cu 
puternice rafale de vînt.

Campionatul european 
de talere durează patru 

zile (joi, vineri, sîmbătă 
și duminică). în prima 
manșă de 50 talere, dispu
tată joi, Dumitrescu a rea
lizat 48 talere doborîte, 
iar Enache 45. Vineri, Du
mitrescu a înregistrat 47, 
iar Enache 46,

*

Astă-seară, pe stadionul Dinamo, de la ora 20, are loc o nouă reuniune 
internațională de box. Vom revedea în ring prima noastră selecționată 
olimpică, de data aceasta în compania pugiliștilor olandezi. Este vorba 
de prima confruntare între reprezentativele celor două țări :

Antrenorii olandezi W. Schagen 
și J. Serno prezintă la București 
cea mai bună garnitură a țării, 
din care iac parte cinci cam
pioni :

Formația noastră, remaniată în 
urma încheierii campionatelor, 
va li alcătuită astfel : C. Ciucă, 
N. Puiu, C. Buzuliuc, M. Cîr- 
ciumaru, I. Dinu, C. Niculescu, 
V. Badea, M. Mariuțan, St. Co- 
jan și Gh. Negrea.

DECI, REȚINEȚI : ASTA-SEA- 
RA, DE LA ORA 20, PE STADIO
NUL DINAMO.

GRIVIJA ROȘIE—STADE MONTOIS

gLJL-a*MB>°i■BeBa8

IN FINALA „CUPEI

CAMPIONILOR EUROPENI

LA RUGBI
VIOREL MORARU ~ ANDRE BONIFACE

18 — echipele campioane ale R. P. Roniîne și Franței îsi vor disputa pe 
finala ,C.C.E.“ la rugbi, competiție aflată la cea de â doua ediție. Să rea-

Mîine — de la ora 
stadionul „23 August14 _ _ . , . ___  _____ ___„___
mințim că în 1962, pe stadionul Dinamo, Grivița Roșie a încercat cucerirea trofeului, dar a trebuit 
să cedeze în fața formației franceze Beziers —• învingătoare în finală cu 11—3. Duminică, jucătorii 
Griviței Roșii vor încerca din nou să intre în posesia „Cupei campionilor europeni11. Pregătirile 
intense făcute în vederea acestei partide decisive, comportarea de ansamblu avută în prima parte a 
campionatului republican, ca și puterea de Jupiă, de mobilizare a echipei, ne îndreptățesc să aștep-
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III

de C. FAUR

tăm cu încredere meciul de 
mîine cu campioana Franței 
pe 1963 — Stade Montois.

Oaspeții francezi au sosit 
aseară in București cu lotul 
anunțat, și vor face sîmbătă 
un antrenament de acomo
dare.

întâlnirea internațională 
de gimnastică dintre repre
zentativele R. P. Ungare 
și R. S. Cehoslovace, 
desfășurată în capitala 
R. P. Ungare, s-a încheiat 
cu victoria gimnaștilor 
maghiari, care au obținut 
primele locuri atît pe e- 
chipe, cit și la individual 
compus. Iată rezultatele pe 
echipe : feminin R. P. Un
gară — R. S. Cehoslovacă 
187,096 — 186,960; masculin 
R. P. Ungara — R. S. 
Cehoslovacă 564,10—557,40. 
La individual compus pe 
primele locuri s-au clasat 
Ducza (feminin) și Csanyi 
(masculin), ambii din echi
pele reprezentative ale 
R. P. Ungare.

■

Valoarea ridicată a campioanei 
Franței, omogenitatea, prezența în 
echipă a unot individualități 
remarcabile sînt elemente ----- 
care conduc spre concluzia 
că meciul de mîine va fi un 
examen difici pentru rugbiștii
(Continuare in pag. a 6-a)

La Galați și Constanța

întrecere intre luptătorii romini, 
japonezi și iugoslavi

Ieri au sosit în Capitală 
formațiile de lupte clasice 
și libere ale Japoniei și re
prezentativa de „libere" a 
R.S.F. Iugaslavia. Oaspeții 
au făcut o plimbare cu au
tocarul prin București și a- 
poi au plecat la Constanta

și la Galați unde vor sus
ține meciuri în compania 
sportivilor noștri. Astăzi, cu 
începere de la ora . 17, pe 
arena C.S.O. din Galați, se 
prezintă pe saltele echipele 
de „libere" R.P. Romînă B— 
Japonia

N. Martine seu executînd un salt cu 
sportivul japonez Nakaura

și R.P. Romînă A — 
R.S.F. Iugoslavia. 
Duminică, de la ora 
10, au loc meciurile 
R.P. Romînă A — 
R.P. Romînă B, Ja
ponia — R.S.F. Iu
goslavia, iar de la 
ora 17: R.P. Romî
nă B — R.S.F. Iu
goslavia și R.P. Ro- 
mină A ■— Japonia 

La Constanța se 
desfășoară întrece
rile de lupte clasi
ce dintre reprezen
tativa noastră B și 
Japonia. Reuniunea 
are loc în sala spor
turilor, miine, cu 
începere de la ora 
19.

Scrimerii
romîni

citiți
in pagina de fotbal,

Era la jumătatea lunii mai... Ploii clujene, căreia i-a mei3 
vestea, pînă și în cîntecul popular închinat ei, i-am citit 
urmele pretutindeni : pe trotuare, pe balonseidele trecă

torilor, pe acoperișurile caselor. Ele sclipeau însă sub soarele 
aprins în înaltul cerului, hotărî» sa le gonească, pentru a dărui 
Clujului zori autentici de vară.

Agale, spre centru. înregistram și 
afișe ale marii competiții, 
cu multă chibzuință ales, 
auspiciile favorabile ale

Popas la Clubul sportiv 
drumarea și controlul activității celor .92 de asociații 
din întreprinderile și instituțiile clujene. Și iată că, 
ce ochii stau de vorba deocamdată cu cifrele din 
de evidență, care ne cam dezmint nădejdile însoritei 
încep© buclucașa tînguială despre ploaie : „Vai, ce-a mai plouați 
Ce vreme-a dracului am mai avut la Cluj 1... „Noi știam, între 
altele, că de pildă la asociația sportivă Voința, tot din Cluj, rea-

Era la jumătatea lunii mai... Ploii c 
vestea, pină și în cîntecul popula:

iac apoi, 
chiar în 

reportajului, 
muncitoresc, care

schimbam des saluturi cu 
cu un 
inima

panou fixat la loc 
orașului, subliniind

are în sarcină în- 
sportive 
în timp 
dosarele 
dimineți.

(Continuare in pag. a 2-a)
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Cupa lacului Herăstrău a
de la Kiev

(Cititi

învingători
in

A luat șhrșit concursul de 
iahting „Cupa lacului He
răstrău'. La clasa finn, pe 
primul loc : N. Iliescu, (Ști
ința). La snaip a cîștigat 
echipajul : L. Predescu — L. 
Predescu (Progresul).

Foto : P. ROMOȘAN

prima zi 
meciului

amănunte în pag. 
a 8-a)

AVANCRONICA NOASTRA 
LA ETAPA A XXIII-a
cu relatări,
primite telefonic,
de la

ULTIMELE PREGĂTIRI
ALE ECHIPELOR
DIN CATEGORIA A



Comisiile pe ramură de sport, sprijin de nădejde 
in organizarea SPARTACHIADEI REPUBLICANE

Comisiile pe ramură de sport, ca 
organe tehnice ale UCFS, ocupă un 
loc de seamă în sistemul nostru orga
nizatoric. Ele trebuie să contribuie în 
mod nemijlocit atît la lărgirea bazei 
de mase a diferitelor ramuri sportive, 
prin desfășurarea unei vaste munci 
propagandistice și organizatorice, cit 
și la continua ridicare a nivelului teh
nic al activității sportive, prin îmbu
nătățirea necontenită a procesului in- 
structiv-educativ din secțiile pe ramu
ră de sport, prin instruirea sistematică 
a cadrelor de specialitate, prin orga
nizarea unui bogat program de con
cursuri locale etc.

In acest an, volumul activității aces
tor comisii este evident sporit. Nici- 
cînd comisiile pe ramură de sport re
gionale, raionale și orășenești nu au 
avut în fața lor o sarcină de o mai 
mare răspundere și de o asemenea 
complexitate tehnică cum este cea a 
organizării, în cele mai bune condi- 
țiuni. a primei ediții a Spartachiadei 
republicane.

Prin amploarea ei. prin masiva par
ticipare a talentelor care s-au impus 
încă d:n faza pe asociație și care vor 
concura alături de cei mai valoroși 
sportivi ai țării, prin făptui că Ia o 
serie de sporturi se va decerna pe 
lingă titlul de campion al Spartachia
dei și cel de campion al R.P.R., Spar- 
tachiada repubhcană constituie in mod 
cert o formă superioară a competiții
lor de mase ce s-au desfășurat în țara 
noastră în cei 20 de ani de la Eli
berare.

Organizarea în cele mai bune con- 
dițiuni a acestei mari competiții de 
mase și de performanță încli nată ce
lei de a XX-a aniversări a eliberării 
patriei noastre constituie un veritabil 
examen de maturitate al mișcării spor
tive, la reușita căruia trebuie să-și 
aducă contribuția miile de tehnicieni 
și instructori. întregul activ vokintar.

Iată de ce comisiile regionale, ra
ionale și orășenești pe ramură de 
sport sînt cliemcte să muncească in
tens pentru organizarea la un nivel 
superior a fazei ra'onale a Sparta
chiadei republicane, care a început 
în aceste zile și se va încheia la 12 
iulie.

Legat de desfășurarea acestei etape 
trebuie spus, de la început, că valoa
rea unei competiții de mase și deci 
calitatea muncii depuse nu se apre
ciază numai prin numărul participan- 
ților ci și prin ceea ce rămine concret 
in urma acestor largi întreceri. Ne re
ferim la creșterea numărului secțiilor 
pe ramură de sport, la eficacitatea pe 
care a avut-o competiț'a in atragerea 
unui număr cit mai mare de iubitori 
ai sportului în UCFS, Ia creșterea 
volumului clasificărilor sportive, la 
mărirea numărului recordurilor pe a- 
sociație, raion, regiune stabilite sau 
doborîte cu acest prilej. Desigur, toate 
acestea presupun o muncă de calitate. 
O largă contribuție trebuie s-o aducă, 
în primul rind. consiliile asociațiilor 
sportive și cei peste 70 000 de instruc
tori sportivi ai organizației noastre. 
Este evident însă că o dată cu înce
perea fazei raionale și mai tîrziu a 
celei regionale, cerințele sporite șî 
complexitatea măsurilor tehnioo-orga- 
nizatorice ce trebuie luate pentru or
ganizarea acestor între» eri redarea 
prezența din ce in ce mai activă a ca
drelor cu calificare superioară.

Poftiți in pădurea Pustnicul!
Pădurea Pustnicul este o gazdă 

primitoare pentru iubitorii odihnei 

în mijlocul naturii, pentru iubitorii 

sporturilor. Aici se angajează „ad 

hoc* pasionante partide de volei 

(ca în fotografie), handl^ai și, bine- 

injelcs, fotbal, au loc concursuri de 

orientare turistică, demonstrații de 

haltere și lupte. Timpul trece pe 

nesimțite și o dată cu coborîrea 

serii îți dai seama că ai petrecut 

o zi minunată.

încercați chiar mîine !

Foto : A. Crișan-coresp.

Comisiile regionale, raionale și oră
șenești pe ramură de sport vor avea 
un rol important în organizarea eta
pei raionale, care trebuie să conăTituie 
o sărbătoare sportivă a raionului sau 
orașului respectiv și să fie un prilej 
de trecere în revistă a forțelor organi
zatorice și a potențialului sportiv. 
Toate acestea se vor reflecta în între
ceri de un înalt nivel, încheiate cu 
rezultate superioare.

Pentru îndeplinirea acestor sarcini 
de înaltă răspundere este necesar ca 
organele UCFS să îndrume și să aju
te cit mai concret activitatea comi
siilor pe ramură de sport.

Din ansamblul sarcinilor premergă
toare organizării fazei raionale, vom 
aminti în primul rind pe aceea a or
ganizării întrecerilor pe grupe de a- 
sociații. Comisiile pe ramură de sport 
vor trebui să ajute comisiile raionale 
și orășenești de organizare a Sparta
chiadei. la gruparea asociațiilor, la 
alcătuirea programelor concursurilor, 
la repartizarea cadrelor calificate (pro
fesori. antrenori, instructori sportivi) 
care să contribuie in mod efectiv la or
ganizarea acestor întreceri.

— Pregătirea din timp a bazei ma
teriale constituie un obiectiv de bază 
in perioada premergătoare întreceri
lor. După alegerea bazelor pe care 
urmează să se desfășoare întrecerile, 
cu ajutorul organelor locale, comisiile 
de organizare a Spartachiadei vor mo
biliza forțele necesare pentru amena
jarea acestora. Este vorba in special 
de pregătirea pistelor de atletism, a 
sectoarelor de aruncări și a tuturor 
terenurilor cu zgură (volei, baschet, 
handbal etc.) care urmează a fi ame
najate în conformitate cu regulamen
tele sporturilor respective. Cu acest 
prilej se vor efectua și reparațiile ne
cesare. Tot cu prilejul pregătirii baze
lor se va verifica inventarul mobil ne
cesar organizării concursurilor cum 
sint plasele ia jocuri, ruletele, crono- 
metrele, gardurile etc. la atletism și 
altele.

Desigur, cu prilejul pregătirii baze
lor se vor avea in vedere și măsurile 
de pavoazare corespunzătoare, de 
funcționare a stației de amplificare și 
a altor instalații anexă etc.

— Tot in ansamblul măsurilor pre
gătitoare intră și cele telmico-orga- 
mzatorice pe care trebuie să le ia di
rect comisiile pe ramură de sport, cum 
ar fi stabilirea programului fiecărei 
ramuri de sport, pe serii și pe probe 
în funcț'e de numărul participanților 
la întrecerile din cadrul fazei raio
nale sau orășenești.

Colegiile de arbitri ale comisiilor 
regionale pe ramură de sport, vor tre
bui să stabilească din timp, împreună 
cu comssTte raionale sau orășenești 
corpul de arbitri necesar bunei des
fășurări a întrecerilor. Acolo unde 
nurnărui acestora este insuficient vor 
fi delegați arbitri fie din raioanele 
învecinate, fie de la centrul regional. 
Este indicat să se ia de către comi
siile regionale pe ramură de sport 
măsuri pentru ca arbitrii să aibă o 
ținută corespunzătoare.

— Intrucit din cauza timpului nefa
vorabil in majoritatea raioanelor țării 
nu s-au putut organiza întrecerile la 
înot în cadrul fazei pe asociație, co
misiile raionale vor stabili programul 
întrecerilor pe baza înscrierilor ante
rioare. direct la faza pe raion sau 
oraș. Dacă numărul celor înscriși de
pășește limita numărului de sportivi 
ix pot ti cuprinși în concursurile fi

nale ale raionului sau orașului se vor 
organiza în prealabil concursuri de 
calificare la probele prevăzute in pro
gram. La această ramură sportivă 
unde termenele sint mai largi, esen
țialul este ca etapa raională să fie 
astfel organizată incit pînă la 1 au
gust — cel mai tirziu — să se des
fășoare și faza regională.

— Comisia raională sau orășeneas
că de organizare a Spartachiadei va 
stabili din timp protocolul întrecerilor, 
dirt care nu vor fî omise defilarea par- 
ticipanțiior, salutul președintelui co
misiei de organizare, premierea fes
tivă a învingătorilor și altele. Este 
indicat, cu acest prilej, să fie pregă
tite ansambluri de gimnastică și for
mații artistice care pot completa în 
mod plăcut programul festiv al între
cerilor.

Cu prilejui întrecerilor din cadrul 
fazei raionale — orășenești vor fi sta
bilite recordurile raionului — orașului 
în acele locuri și discipline unde ele 
fie că sint incomplete fie că nu au fost 
prinse intr-o evidență precisă. Rezul
tatele înregistrate pe foile de concurs 
vor constitui, în același timp, un prilej 
de acordare a calificării sportive tutu
ror celor care n-au obținut-o pînă 
acum.

Comisiile pe ramură de sport vor 
trebui să aibă în evidență cele mai 
talentate elemente, evidențiate cu a- 
cest prilej, și să Ie dea în continuare 
in grija unor cadre calificate, care să 
le desăvârșească pregătirea sportivă.

Fără îndoială că există toate condi
țiile organizatorice, tehnice și admi
nistrative. ca printr-o muncă plină de 
răspundere, să transformăm întrece
rile din cadrul fazei ra’onale sau oră
șenești a Spartachiadei intr-o entu
ziastă sărbătoare a organizației noa
stre, intr-un prilej important de ridi
care a nivelului muncii noastre, a per
formanțelor la înălțimea sarcinilor tra
sate de partid mișcării sportive.

IP L
(Urmare din pag. 1)

j Uzarea planului pentru prima etapă a 
| Spartachiadei republicane era pe termi- 
i nate. Că școlarii și studenții, din Cluj și 
, ei, își găiaseră satcina. Or ii căpătat... 
j scutire de ploaie 1 Iar în regiune, de ase- 
! menea, plănui se apropia de finiș. Să fi 
I obținut scutire de ploaia și raioanele, iar 
! C.S.M. să fi neglijat să o ceară ? Și aso

ciațiile sportive, tot așă ? Să mergem la
■ una din ele. Ne spunem iute „la reve

dere" cu tovarășii de la C.S.M. și pornim 
spre Metalul, la fabrica Unirea.

„PLOAIE* BEtRECHET — FAPTE... SUBLIME. 
PUTEM ZICE, DAR...

Notăm din mersul troleibuzului prezența 
altor și altar afiș® ale Spartachiadei re- 

• publican®. Cel dia urmă — în stația ter
minai. Cel din urmă, pentru că, de înda
tă ce pășim pe poarta fabricii, parc-au ia- 

' trat în pămînt. Și totuși afișe erau: unul 
| de fotbal, Ia un avizier special pentru 
' FOTBAL, apoi unul... tot de fotbal, lingă 
' altul... de fotbal. Șt o gazetă de uzină cu 
nici an cuviuțel despre sport. Și e stație
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Promisiunea Oniței

ft

ft

Să v-o prezint. Nu vă luați nu
mai după poză: nota de gravitate 
de pe chipul fetei e de circumstan
ță, fiind determinată de însemnăta
tea moment ului pe care-l trăia Onița 
cu cîteva luni în urmă, cînd și-a co
mandat prima fotografie — aceas
ta — pentru Buletinul de identitate. 
Așa că, înțelegeți...

Altfel, fața-ntreagă-i un surîs de 
voioșie. Fără însă ca vrea clipă e- 
cluhbrul să se strice. Fiecare gest, 
fiecare răspuns ori întrebare — cu 
măsură. Așa cum e totul, bine cum
pănit. la fata asta. Afară de nume. 
Că o cheamă... Ciuf. Și nu poartă 
ciuf. și nici moț. li șade însă bine 
așa. cu codițe, chiar dacă ele-i dau 
uneori de furcă în vreme ce vorbeș
te și-i nevoie să le mai ostoiască 
neastimpărul.

Dar și mai bine îi „vin" Onitei 
Ciuf notele din catalog, cu media 
cărora va încheia a VI l-a print-e 
cele dinții din clasă. Printre cei 
mai buni la învățătură, printre cei 
mai cuminți, după cum mi-o reco
mandă too. profesor Trai.an llea. 
directorul Școlii elementare de 8 
ani din Ahnaș, raionul Huedin, re
giunea Cluj.

Și, în sfirșit, blne-i mai stă Om
ței și pe terenul de sport, unde, așa 
cum îmi spune tov. profesor de edu
cație fizică Eugen Kadar. Sparta- 
chiada republicană a descoperit-o ca 
pe o autentică speranță la arunca
rea discului. Pentru această probă, 
pe care o practică doar de două 
luni, parcă-i făcută conformația sa 
fizică, de a cărei dezvolt me cores
punzătoare profesorul ei se ocupă 
cu grijă. Iar Onița nu-i răspunde 
doar cu vitalitatea celor 14 ani ai 
săi, cu cele 60 de kg, cu înălțimea 
de 1.63 m. cu o dezvoltare fizică 
armonioasă și... gata. Ea e pe de
plin conștientă de rostul strădaniilor 
sale, e serioasă și stăruitoare.

Pe urmă, Oniței ii și place discul, 
nu glumă! Așa de mult, incit, ca să 
poată arunca mai des, și-a meșterit 
ea acasă unul numai al ei, din lem
nul unui copac doborît prin tmpre- 

. jurimi. Nu-i el șlefuit, se înțelege. 
C5 cum e cel de la școală si-i mai greu

>z
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de radioamplificare, al cărei glas a trans
mis cît am stat la Unirea multe lucruri 
interesante, în plus un bun program de 
muzică ușoară, dar de sport și Spartachia- 
dă... tot nimic.

In biroul tovarășului director adjunct 
Carol Garai, președintele consiliului aso
ciației sportive, discutăm din nou despre 
ploaie. Care nu ne-a împiedicat însă să 
constatăm •— printre picături — că, a 
plouat sau n-a plouat, regulamentul Spar
tachiadei republicane nu era cunoscut de
alt cu mari aproximații și că faptele, ori
cum le luai, erau sublime, nu putem 
zice, dar lipseau cu desăvîrșire, iar afișe 
or mai fi fost cîteva, dar puse bine pe 
cine știe unde.

După-araiază, ședință cu reprezentanții a- 
sociațiilor sportive clujene. Analiză. Fapte 
pozitive, fapt» negative. Și angajamente, 
puzderia de angajamente. Nu ne pripim 
cu nădejdile. Vorba tovarășului Sorin 
Pașcu, vicepreședinte al consiliului . re
gional UCFS : „De făgăduieli a.i-i pila po
dul 1*.

Activiștii C.S.M. împart tuturor ua aoa 
stoc de afișa. Primește și Metalul.

A doua zi, activitate febrilă. La C.S.M., 
Ia Metalul, Ia Carbochim și la Porțelanul, 
unde ceva se făcuse, dar prea puțin, la

Portret

(

decit acela, dar Onița. tot îl zvîrle r 
pînă la 15 m. Notați: aruncare de 2 
pe loc, fără piruetă, la folosirea că- 9 

profesorul socoate că nu-i. încă Z 
timpul să treacă. 2

hitr-una din recreații, apare discul y 
regulamentar. Onița îl prinde „ca r 
la carte" și-l trimite o dată pînă la 2 
cei 15 m obișnuiți. Apoi, cu un 9 
balans mai mare și cu o cursivitate X 
perfectă, fata face ca discul să taie 2 
fișîind aerul și să se oprească mai 9 
încolo cu 3 metri. 18 metri. La țnă--*-jl 
surarea lor. zimbetul de mulțumire 
apare pe chipul Omței care, cu mo
destie și cumpăta.' 
tărîre, 
mult. Și 
apropiat, 
mea cînd 
decis, la 
Acolo, ea 
tru disc cu aceea pentru gimnastică 
și... matematici, care de asemenea 
îi plac cum nu se mai poate.

Nădăjduiesc să te ții de cu vf.it, 
Onița. Că, uite, eu unul m-am ținut. 
Nu cumva acum, că ți-ai văzut poza 
la ziar, să-ți închipui că treaba 
s-a-ncheiat și să te lași pe tinjeală. 
Fruntea — și la Învățătură și la 
sport 1 Cum ai promis. Să te vădi

re, insă și cu ho- g 
rostește promisiuni de mai Z 

pentru viitor ul cel mai 9. 
dar îndeosebi pentru vre- 
va merge, ceea ce e fapt G 
Cluj la școala sportivă. 9< 
va împleti dragostea pen- Z<

7</<
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C. F. S

IE...
Flacăra Confecții și la I.O. Chimica, unde 
nu se făcuse pînă la ora aceea nimic. 
Asiduu lucru organizatoric. In ciuda ploii, 
cară își face porția, redusă — dimineața, cu 
căldarea — după prînz. Dar, să vezi dră
cie, meciurile de fotbal nu se amină și 
nu cade un strop de ploaie nici în poligoa
nele de tir, nici în popicarii, nici în sălile 
de tenis de masă 1 Pretutindeni — plin. 
In același timp, au reapărut în senile 
fabricilor și prin instituții, prin tot locul, 
afișele Spartachiadei republicane. Și la 
Metalul, în fabrica Unirea

DUPĂ O S APT AM ÎN A Ș( CEVA...

Cîteva zile înaintea încheierii primei eta
pe a Spartachiadei r apub'licane. Din nou 
la Metalul. Cu intermitențe, a plouat a- 
proape zilnic. Insă au pe urmele ploii 
călcăm acum, ci ' pe ale' realizărilor nu
meroase, razultat al străduinței de a re- 
madia starea da lucruri dinainte, de a 
recupera prin muncă t-ameiaică timpul pier
dut.

,,Ploaia“ a fost biruită, peste 1000 da 
muncitori de la Unirea participînd la eta
pa pa asociație a Spartachiadei republi
cane, iar la uneia ramuri de sport cîteva 
rezultata fiind demn» de evidențiat. La 
haltere, categoria 53 kg, A. Căpitan (20 de 
ani), din secția turnătorie, a reușit 200
kg: împins S0, smuls 50, aruncai 80 kg 1 La 
aruncarea greutății, da asemenea, un re
zultat de remarcat : 13 m. Cornel Feher.

333 de participant Ia atletism, 344 la 
gimnastică, 90 la fotbal, 5 La motocielîsm, 
32 la volei, 52 la tenis de masă, 26 la 
haltere, 177 la alte sporturi. Ei, așa da, 
mar merge 1

„HOCUS—FOCUS-4 CU AFIȘE 1

...Ceva însă tot nu era în regulă și ră- 
mînea pentru noi învăluit în adine mister. 
La o gazetă de perete de La fabrica Uni
rea ara găsit în sfîrșit un articol despre 
sport, și anume despre o excursie, care 
știam că a contat pentru Spartachiada 
republicană, dar articolul respectiv nu 
menționa aceasta. De ce ? Am aflat apoi 
la loc vizibil, scris de mină, dar arătes, 
un afiș cu anunțarea apropiatului meci de 
fotbal între echipele a două secții, care Ic 
fel știam că are loc în cadrul Spartachia
dei republicane, ceea ce însă, iarăși, afi
șul nu menționa. De ce ? Și, la urma urmei, 
ce se întîmpla cu afișele special tipărite 
pentru Spartachiada republicană, primite 
de la C.S.M. și care... din nou pieriseră?!

Cu ajutorul tovarășului Gheorghe Bala, 
responsabilul cu problemele de propagan
dă din cadrul asociației sportive Metalul 
și cu ajutorul dat acestuia, de pildă, de 
„Țepeluș", gazeta satirică a fabricii Uni
rea, poate s-or găsi și afișele acelea șl 
or folosi barem la etapa interasociații... 
Cică, le dezlipește ploaia și le zmulge. 
la o astfel de vreme, vîntul... O fi, dar 
n-am priceput și pace, cum de nu luau 
ploaia și vîntul nici unul dintre afișele de 
fotbal 1?! Asta-i de toată minunea 1



0-Ri ATAȚIE GIMNASTICĂ
AZI Șl MÎINE

ACTIVITATE BOGATĂ LA ȘTRANDUL TINERETULUI
Deși vremea continuă să fie nefa

vorabilă, activitatea pregătitoare și 
competițională a înotătorilor, săritori
lor și jucătorilor de polo se. desfășoa
ră conform planificării. La ștrandul 
Tineretului, de pildă, cele cinci bazine 
sînt în permanență ocupate a lit de 
sportivii secțiilor de performanță, cil 
și de copiii participant! la centrele de 
învățare a înotului. La bazinul Dina
mo, activitatea a fost inaugurată joi 
după-amiază prin meciurile de polo 
disputate în cadrul „Cupei Dinamo“_, 
la care participă echipele de seniori și 
de copii Rapid, Progresul, Steaua și

Dinamo. Tn etapa inaugurală. Dinamo 
a învins pe Rapid cu 8—4 la seniori, 
iar la copii partida s-a terminat la 
egalitate: 1—1, în vreme ce Steaua 
a dispuâ de Progresul cu 6—4 la se
niori și cu 6—1 la copii, *A doua eta
pă va avea loc joi 18 iunie.

Activitatea de azi și mîine este 
concentrată Ia ștrandul Tineretului 
unde înotătorii și săritorii își dispută 
întîietatea în cadrul etapei pe oraș 
a Spartachiadei republicane. La polo 
sînt prevăzute întâlniri în cadrul a 
două competiții: campionatul de cali

ficare pentru echipele de seniori și 
campionatul republican de juniori.
ALTE CENTRE DE ÎNVĂȚARE A ÎNO

TULUI IȘI DESCHID'PORȚILE

Din Constanța, corespondenții noștri 
L. Brucner și E. Petre ne transmit că, 
din inițiativa consiliului regional al 
UCFS și cu sprijinul asociațiilor spor
tive de pe litoral, zilele acestea se 
vor deschide numeroase centre de în
vățare a înotului. Astfel, vor fi inau
gurate centrele de la Mamaia, Con
stanța, Eforie Nord și Eforie Sud, 
Mangalia și Techirghiol, ca și cele din 
taberele de la Năvodari, Costinești, 
Schitu și Agigea. Cursurile vor fi con
duse de 35 de instructori pregătiți spe
cial și vor dura 15 zile.

La Tg. Mureș, centrul de. inițiere 
organizat de comisia regională de na- 
tație la bazinul „1 Mai" va cuprinde 
copii între 6—14 ani. Corespondentul 
nostru regional Ioan Păuș ne scrie că 
numărul doritorilor de a participa la 
acest centru de inițiere este superior 
celui înregistrat anul trecut la aceeași 
dată.

In Capitală, se fac de cîteva zile 
înscrieri pentru cel de-al doilea ciclu 
de la ștrandul Tineretului. Cursurile 
vor începe joi 18 iunie. La Palatul 
pionierilor, primul ciclu al cursului 
de inițiere a elevilor începe luni 22 
iunie.

Agenda „internaționalelor"
După cum am mai anunțat, la sfîrșitul săptămînii viitoare, în zilele de 

19, 20 și 21 iunie, în orașul Constanța este programată o importantă între
cere internațională de gimnastică: campionatele internaționale ale R.P. 
Romine, aflate în acest an la cea de-a VII-a ediție.
• Pe adresa federației noastre de 

specialitate au sosit telegrame care a- 
nunță participarea unor gimnaste și 
gimnaști fruntași din: Franța, Italia, 
Norvegia, R.S.F. Iugoslavia, R.P. Un
gară, R.P. Bulgaria, R.D. Germană, 
R.S. Cehoslovacă, R.P. Polonă.

• Nu din toate țările ne-au parvenit 
listele nominale ale sportivilor partici- 
panți, dar din cele care au sosit reiese 
că la cea de a VII-a ediție a campio
natelor internaționale ale R.P. Romine 
vor fi prezenți gimnaști valoroși, cu 
renume pe plan mondial. Ne referim 
mai întii la iugoslavul Miroslav Cerar, 
cîștigător al „Cupei Europei", desfă
șurată anul trecut la Belgrad, și unul 
din cei mai valoroși gimnaști europeni 
la campionatele mondiale desfășurate 
la Praga în 1962. In delegația maghiară 
figurează numele cunoscutelor gimnaste 
Ducza, Mak, Tressel, Oroszi, precum 
și ale sportivilor Csanyi, Aranyos, Var
ga.

• Cu prilejul „internaționalelor", la 
invitația Federației de gimnastică a 
R.P. Romîne ne vor vizita țara cîteva 
personalități marcante care activează 
ta Federația internațională. Printre

acestea se află d-na Berthe Villancher 
(Franța), președinta comisiei tehnice a 
secției feminine din cadrul F.I.G., d-na 
Valeria Nagy-Herpich (R.P. Ungară), 
vicepreședinta acestei comisii, precum 
și dl. Arthur Gander (Elveția), vice
președinte și. secretar al comisiei teh
nice din cadrul secției masculine a 
F.I.G.

• întrecerile se vor desfășura în 
sala sporturilor din Constanța după 
programul olimpic : se va concura atît 
cu exerciții impuse, cît și cu exerciții 
liber alese. Se vor alcătui clasamente 
Ia individual compus și pe aparate.

• Pentru timpul liber organizatorii 
pteconizează organizarea unor excursii 
pe litoral, eu care prilej oaspeții vor 
putea face cunoștință cu frumoasele 
amenajări făcute în ultimii ani pe li
toralul nostru, la Mamaia, Eforie Sud, 
Eforie Nord etc.

• După cea de a treia etapa a cam
pionatului republican pe echipe, spor
tivii noștri fruntași își continuă pre
gătirile în vederea participării cu succes 
la cea de a VII-a ediție a campionate
lor internaționale ale R P. Romîne.

Aceasta e poziția inițiată a brațelor la stilul bras. înainte de a intra în 
apa; copiii exersează pe uscat mișcările înotului. In jetul acesta le vor 

deprinde mai repede
Foto: I. Mihăică

O ciclism

„CUPA REGIUNILOR”: întrecerile etapei a li-a
(5P0RTUR|na"T'ee

Pe Herăstrău și pe Mureș...
în două etape duminicale, s-au des

fășurat pe lacul Herăstrău întrecerile 
Cupei școlarului" inițiate de Clubul 

sportiv școlar din Capitală. Prima par
te a competiției, destinată tinerilor 
scliifiști, -a fost mai puțin reușită din 
cauza participării „sărace* și a unor 
defecțiuni de organizare. Ar fi de 
dorit ca viitoarelor concursuri dedicate 
elevilor care au îndrăgit canotajul aca
demie să li se acorde o mai mare a- 
tenție.

în schimb, la întrecerile de caiac- 
canoe s-a înregistrat un succes deplin: 
organizare fără defect, participare bo
gată (130 de ambarcații cu un total 
de 201 sportivi), probe foarte dispu
tate, valoarea apropiată a concurenți- 
lor. Iată care au fost protagoniștii com
petiției :

CANOTAJ ACADEMIC. Junioare 
cat. I schif simplu ; 1. Stela Tudor 
(S.S.E. I), 2. V. Dumitru (C.S.S.), 3. 
Mariana Miess (S.S.E. I). Junioare
cat. II schif simplu : 1. R. Grigoresciii 
(Olimpia), 2. I. Grece auu (C.S.S.), 3. 
Eva Ney (C.S.S.) ; schif dublu : 1. O- 
limpia (I. Șerban, N. Nataliuc), 2. 
S.S.E. I. (M. Sanda, M. Constantin), 
3. Metalul (Lidia Los, Olga Bela). Ju
niori cat. I schif simplu : 1. S. Gonda 
(S.S.E. I) ; schif dublu : 1. Metalul (M. 
Mirea, C. Constantinescu), 2. Olimpia 
(A. Bratu, Lincaru)t 3. Voința (P. 
Apostol, D. Vasile) ; schif 4-\-l : 1. 
S.S.E. I, 2. Metalul, 3. C.S.S. Juniori 
cat. II schif simplu : 1. M. Rașeev 
(S.S.E. I) ; schif dublu : 1. C.S.S. (I. 
Bertume, D. Ivănescu), 2. S.S.E. I, 3. 
Voința ; schif 4~\~1 , 1. Steaua (Ivanov, 
lonescu, Mihail, Soloschi 4“ Nicolas), 
2. S.S.E. I, 3. C.S.S. în clasamentul 
general, pe primele locuri : I. C.SJS., 
2. S.S.E. I, 3. Metalul.

CAIAC-CANOE. Junioare caiac sim
plu 500 m : 1. Mariana Moise (C.S.S.) 
3:39,0, 2. Viorica Tănase (C.S.S.) ;
caiac dublu 500 m : 1. S.S.E. II (Maria 
Ene, Maria Popescu) 2:50,0, 2. C.S.S. 
(Luminița Toma, G. Popescu). Junioa
re cat. II caiac simplu 500 m : 1. Ilea- 
na Ionescu-Sisești (C.S.S.) 3:27,0, 2. 
Elena Drăgănes'cu (Olimpia) 3:48,2. 
Juniori cat. I caiac simplu 500 m : 1. 
V. Dnncan (C.S.S.) 2:29,5, 2. P. Iones- 
cu (Voința) 2:34,2 ; caiac dublu 500 m:
1. C.S.S. (E. Pantea, R. Filipi) 2:09,5,
2. Olimpia (D. Galan, D. loachim)
2:12,0 ; 3. Voința (I. Tăbăcaru, S. Pe
tre) 2:14,3 ; caiac 4 : 1. S.S.E. II (Ma- 
rusceac, Stanică, Zamfir, Gheorghe) 
3:26,0, 2. Dinamo 3:36,0 ; caiac simplu 
5000 m : 1. E. Pantea (C.S.S.) 24:35,0, 
2. P. Ionesco (Voința) 21:58,0, 3. N. 
Tăbăcaru (Voința) 25:10,0 (la această 
probă aia luat startul 24 de ooncu- 
renți) ;oanoe simplu 500 m : 1. D.

Pilică (C.S.S.) 2:57,0, 2. N. Drăghioi 
(S.S.E. II) ; canoe simplu 800 m : 1. 
P. Preoteșescu (C.S.S.) 5:28,0, 2. Gh. 
Sidorov (Dinamo) 5:29,0, 3. M. Dincă 
(C.S.S.) 5:30,5 ; canoe dublu 800 m :
1. C.S.S. (I. Ghițulescu, C. Nicolau) 
4:53,0, 2. C.S.S. (I. Policov, A. Du
mitru) 4:54,0. Juniori cat. II caiac 
dublu 500 ai : 1. S.S.E. II (I. Tănase, 
L. Faroaș) 2:34,0. în clasamentul ge
neral, pe primele locuri : 1. Olimpia,
2. C.S.S., 3. Dinamo.★

La Tg. Mureș, inaugurarea sezonu
lui de sporturi nautice a fost făcută 
prin „Cupa Viitorul* (ediția a III-a), 
concurs organizat de asociația sportivă 
cu același nume și deschis caiaciștilor 
și canoiștilor (viteziști și fondiști) diu 
localitate. Competiția la care au par 
ticipat 70 de tineri și tinere a fost 
do-minată de reprezentanții C.S.O. Mu 
roșul (50 p). Pe locurile următoare : 
Viitorul I (45 p), Voința (38 p), Viito- 
nnl II (6 p) și Start (2 p). (I. Păuș- 
ooresp. reg.).

„Cupa regiunilor", competiția celor 
mai buni juniori și tineri cicliști, se 
află în plină desfășurare. Recent a 
avut loc pe șoselele din împrejurimile 
orașului Tg. Mureș etapa a Il-a a aces
tei importante competiții, la care par
ticipă reprezentativele regiunilor Plo
iești, Brașov, Cluj, Galați, Mureș-Auto- 
nomă Maghiară și selecționata orașului 
București. Echipele sînt formate din 
cîte 8 alergători (5 juniori și 3 tineri 
rutieri).

In prima zi a întrecerilor s-a desfă
șurat o cursă de contratimp individual 
cu profil de cățărare, pe un traseu de 
16 km ales între Tg. Mureș și Sovata.

CLASAMENT: 1. Lîviu Ciubucă 
(Mureș-Aut. Maghiară) 22:53; 2. Gh 
Radu (Buc.) 24:35; 3. Stefan Sucit-, 
(Brașov) 25:02; 4. Gh. Popescu (Plo 
iești) 25:03; 5. Constantin Grigors 
(Buc.) 25:15.

A doua zi s-a desfășurat o cursă toi 
cu profil muntos, cu plecare în bloc 
(100 km) pe ruta Tg. Mureș—Luduș și 
retur. încă de la plecare se rulează 
rapid, mulți alergători inițiind tentative 
de evadare, care sînt însă anihilate 
prompt de grosul plutonului. Cea mai 
importantă fază se produce cu 30 km 
înainte de sosire. Talentatul Gh. Radu 
se desprinde de pluton și ia un avans

de 500 m. In urmărirea lui pornesc 
Ștefan Suciu și Mircea Virgil care după 
10 km de „vînătoare" reușesc să-l prin
dă pe fugar. Sprintul final e cîștigat de 
tînărul rutier brașovean Ștefan Suciu,

Aspect din cursa cu plecare în bloc 
din cadrul etapei a 11-a 

a „Cupei regiunilor"

tonul condus de Antim Petrescu (Plo
iești) a sosit după 3:28.

CLASAMENTUL GENERAL DUPĂ 
DOUA ETAPE : 1. București 17h 56:40 ; 
B. Braișov 18h 06:49 ; 3. Ploiești
18h 35:01; 4. Cluj 18h 41:07; 5. Mu- 
reș-Autonomă Maghiară 18h 50:31 ; 6. 
Galați 18h 53:49.

Etapa a III-a a „Cupei regiunilor" 
va avea loc la Cluj în primele zile ale 
lunii iulie.

HANDHAL

ȘTIRI, REZULTATE...
PERIOADA DE TRANSFERĂRI

Anul acesta, perioada de transferări 
.a fost stabilită de federație între 15 
iulie și 9 august.
CONCURSUL ȘCOLILOR SPORTIVE 

OF. ELEVI
în cadrul fazei pe zone a concursu

lui republican al școlilor sportive de 
elevi s-au mai înregistrat următoarele 
rc Z'iilt a ic *

ODORHEI. — întrecerile, viu dispu
tate, au dat cîștig de cauză echipelor 
S.S.E. Odorhei, învingătoare atît la 
băieți, eît și la fete. Iată clasamentele 
finale :

Băieți: 1. Odorhei 6 p; 2. Tg. Mureș 
4 p ; 3. București (S.S.E. nr. 1) 2 p; 
4. Sf. Gheorghe 0 p ; Fete: 1. Odorhei 
4 p; 2. București (S.S.E. nr. 1) 2 p; 
3. Tg. Mureș 0 p. (B. și I. Barta- 
coresp.).

DEVA. — „Zona" desfășurată în lo
calitate a scos în evidență două echipe 
care s-au dovedit cele mai bune. în
special formația de băieți S.S.E. Sibiu 
(12—11 cu Ploiești, 25—23 cu Deva, 
26—6 cu Pitești și 23—16 cu Buzău). 
De altfel, sibienii au ocupat locul I,

3. Ploiești ; 4. Deva ; 5. Pitești. Dintre 
jucători s-au remarcat în mod deosebit: 
Grigorescu, Tonei. Sabo (Sibiu). Rusen, 
Moșteanu și Gheorghiu (Buzău), Pău- 
nescu și Bogdan (Deva). La fete, a 
căror întrecere a fost de nivel mai slab, 
victoria finală .a revenit echipei S.S.E. 
Buzău, care — de asemenea — a cîști- 
gat toate partidele. Pe locurile urmă
toare s-au clasat: 2. Deva; 3. Sibiu;
4. Ploiești. S-au evidențiat: Georgeta 
Andrei. Elena Baboi (Buzău), Elena 
Oprean (Sibiu) și Doina Puican (Deva).

De menționat faptul că echipa mas
culină din Buzău a fost formată numai 
din elevi din cl. a IX-a. (I. Simion. 
coresp.).

BACĂU. — Un public numeros a 
urmărit jocuri de un bun nivel tehnic, 
organizate în condițiuni foarte bune. 
La băieți ptimul loc a revenit echipei 
S.S.E. Iași, care a dispus de forma
țiile din Bacău, Constanța și P. Neamț 
cu 16—14, 22—17 și respectiv 33—15. 
La fete, succesul a fost de partea școlii 
sportive de elevi din Constanța, învin
gătoare cu 6—4 și respectiv 22—0 în 
partidele cu echipele din Bacău și P. 
Neamț. A lipsit în mod nejustificat 
echipa feminină din Iași. (FI. Simion

cronometrat cu 2h 43.05 urmat în ace
lași timp de Gh. Radu (Buc.) și Mir
cea Virgil (Ploiești) cu 2h 44:48. Plu

DIN NOU ÎN ÎNTRECERE
Concursurile săptăminale continuă. 

De data aceasta cicliștii bucweșteni 
vor participa stmbătă și duminică la 
competiția organizată de clubul spor
tiv Olimpia. In programul acestui con
curs, dotat cu trofeul „Cupa Olimpia", 
figurează probe pentru seniori și ju
niori. Astăzi, vor avea loc pe șos. 
București — Oltenița, incepind de la 
ora 16, întreceri de contratimp pe pe
rechi după următorul program : seniori 
— 40 km ; juniori cat. I — 30 km și 
juniori cat. a Il-a — 20 km. Plecările 
și sosirile vor fi marcate iu dreptul 
bornei km 13.

Mîine, cicliștii vor lua startul înir-o 
cursă cu plecare în bloc, care se va 
desfășura pe diferite distanțe la cele 
trei categorii de participanți. pe șoseaua 
București—Giurgiu. Primul start se dă 
la ora 9, de la km 11,500.

Se alcătuiesc clasamente individuale 
și pe echipe. Și-au anunțat participarea 
alergători de la cluburile Dinamo, 
Steaua, Voința, Olimpia etc.

P. Mărmureanu (Steaua) neînvins
in concursul de selecție

Numai o parte din jocurile concursu
lui de selecție a tenismenilor fruntași 
au putut fi încheiate. Cîțiva jucători 
suferă de întinderi musculare, iar alții 
vor continua întrecerea după etapa de 
campionat.

Oricum, de pe acum se conturează 
victoria lui Petre Mărmureanu. Tînărul 
echipier al primei noastre reprezenta
tive a cîștigat toate partidele susținu
te pînă acum și dacă va trece de ulti
mul său adversar mai dificil, G. Bosch, 
va termina neînvins concursul. Mărmu- 
reanu l-a întrecut și pe C. Năstase 
(6-2, 6-4, 4-6,-6-2), iar lui Bardan i-a 
lăsat doar patru ghemuri (6-2, 6-2, 
6-0).

Cu o singură înfrîngere figurează 
pînă acum C. Năstase și G. Bosch. 
Primul l-a întrecut pe I. Năstase în 
trei seturi (6-3, 6-4, 6-3) și a luptat 
pe distanța a cinci seturi cu D. Viziru,

pe care l-a învins după întrerupere 
(6-2, 6-3, 7-9, 16, 6-1). Bosch a cîști
gat greu la Dron (6-3, 0-6, 6-8, 6-3,
6- 3) și mai ușor la Boaghe (6-2, 6-1,
7- 5).

Mai notăm două victorii ale lui D. 
Viziru : la Bardan (6-1, 6-3, 3-6, 6-3) 
și la Dron (4-6, 1-6, 7-5, 6-1, 6-4).

Ca o primă concluzie Ia acest con
curs, subliniem din nou forma bună și 
siguranța sporită a lui P. Mărmureanu. 
In absența campionului țării, I. Țiriac, 
el a dominat cu destulă autoritate în 
confruntarea primelor noastre rachete. 
In urma lui Mărmureanu, reprezentanții 
generației mature (in special C. Năs
tase, Bosch, D. Viziru) s-au dovedit 
superiori jucătorilor mai tineri, în fața 
cărora au avut insă adesea de luptat
dtn greu.

RL>. XcJ



lTLETIȘM
tabloul recordurilor țăriiCercetînd

SIMBaTA Steaua — C.S.M.S. lași și ora
— Rulmentul Bîr- 
campionatul cate-

IKTRECERHOR SPORTIVE

GH. POPESCU

Finala pe țară
a parașutișfilor

' Ieri, la aeroclubul „Aurel Vlaicu" 
din București a avut loc deschiderea 
oficială a întrecerilor finale din ca
drul campionatului republican de pa
rașutism. La această tradițională festi
vitate s-au aliniat — pe aerodromul 
Clinceni — cei mai buni sportivi pa- 
rașutiști din țară, cîștigătorii etapelor 
de zonă.

Timpul 
vînt), nu 
cursului, 
probă —
cu deschiderea întirziată a parașutei 
pină la 10 sec și aterizare Ia punct 
iiix — a fost amînată pentru azi.

Reamintim că întrecerile finale ale 
campionatului R.P.R. de parașutism au 
loc în cadrul Spariachiadei republi
cane. Deci, la sfîrșitul acestui mare 
concurs, campionii R.P.R. pe anul 
1964 vor fi și campioni ai Spariachia
dei republicane.

nefavorabil însă (ploaie, 
a pernTs începerea con- 
Din aceasiă cauză, prima 

salt individual de la 1000 m

Tabloul recordurilor exprimă valoa
rea atletismului dintr-o (ară. El con
stituie, ca să spunem așa, un obiectiv 
pentru fiecare atlet și antrenor, un 
motiv de justificată mindrie pentru cei 
care-și văd înscrise numele pe acest 
tabel de onoare.

Anul acesta, de pildă, atleții noștri 
fruntași au înregistrat o serie de per
formanțe cu răsunet pe plan interna
țional, care au îmbunătățit substanțial 
însăși valoarea tabloului de recorduri. 
Ne vom referi la cele 21,0 sec (200 ni) 
și 51,5 sec (400 mg) ale lui Valeriu 
Jurcă, 16,23 m (triplu salt) al lui 
Șerban Ciochină, 7,74 m (lungime) al 
lui Mihai Simionescu etc.

Cercetînd tabloul la zi al recordu
rilor noastre republicane putem 
serva că, exceptind proba de 100 
în care cele 10,4 sec din 1946 ale 
Ion Moina, care au fost egalate 
2 ori în 1964 de Gh. Zamfir eseu, 
majoritatea probelor recordurile s 
de dată mai recentă. Este desigur 
fapt pozitiv, care exprimă creșterea 
atletismului nostru, la anumite probe, 
înregistrată în ultimii ani.

Dar pe tabelul de recorduri întîl- 
nim nu numai acele probe considerate 
ca fiind „clasice", care figurează' pe 
programul campionatelor europene și 
al Jocurilor Olimpice, ci și alte probe 
-— mai cu seamă la alergări — rar 
programate în concursurile interna-

țicnale. Acest fapt nu ne oprește însă 
să programăm asemenea curse (300 m, 
500 m, 1000 m, 2000 m, 3000 m, 
15 000 m etc.) în concursurile noastre 
interne, cu atit mai mult cu cît aceste 
distanțe ,,‘neclasice" figurează în pro
gramul de antrenament al fiecărui a- 
lergător.

La aceste probe recordurile sînt des
tul de vechi, au o valoare modestă-și 
pot fi întrecute cu ușurință de mai 
multi atleți. Atunci de ce trebuie să 
mai figureze pe tabel recorduri ca a- 
cesiea : 300 m —- 34,0 sec (1956).
La un recent antrenament Zamfirescu a 
alergat 33,3 sec; 500 m — 1:02,6 (1957). 
Bloțiu și Bereszaszi pot coborî ușor 
sub această performantă ; 4 x 200 m
— 1:27,8 (1953) ; 4 x 800 m — 7:35,6 
(1962); triatlon (100 m — 10,9; lun
gime — 6.53; greutate — 13,33) — 
2297 p (1953) etc.? Nu mai continuăm 
această înșiruire cu alte recorduri de 
seniori, senioare, juniori și junioare.

Pe cînd un concurs în care atleții 
noștri să încerce să „aducă ia zi“ și 
recordurile acestor probe ?

Și pentru că tot sintem la capitolul 
recorduri, vrem să arătăm că în con
cursul de astăzi și mîine de pe sta
dionul „23 August", mai mulți atleți 
vor încerca să corecteze cifrele cîtor- 
va recorduri : (olanda Balaș la înăl
țime (1,91 m — 1961), Gheorghe Po
pescu la suliță (81,21 m — 1963), 
Vasile Sălăgean la disc (52,52 m — 
1961), Lia Manoliu la disc (54,29 m
— 1961) etc.

In ultimele concursuri desfășurate 
în țară au fost realizate noi recorduri 
de juniori ale R.P.R. : 1000 m juniori 
II — Radu Rusu (CSS Cluj) 2:38,7; 
500 m junioare II — Elisabeta Baciu 
(Șc. Sp. UCFS Roman).

FOTBAL : teren Timpuri N-oi,
ora 16.30: Flacăra roșie — Dina
mo Victoria (juniori); ora 18: 
Flacăra roșie — Dinamo Victoria 
(seniofi) — meciuri amicale. Sta- 
- ' 18: 

A).
dionul „23 August", ora 
Steaua — Știința Cluj (cat.

BOX : stadionul Dinamo, 
ora 20, meciul international 
nia — Olanda.

de la 
Romi-

de laTENIS DE MASA: sala 
stadionul Republicii, de la ora 
16.30: campionatul de juniori al 
Capitalei.

ATLETISM: stadionul „23 Au
gust", de la ora 15: campionatul 
pe echipe al Capitalei.

NATAȚ1E: Ștrandul tineretului, 
de la ora 19.30, concurs de tnot în 
cadrul etapei pe oraș a Spartachia- 
dei republicane.

DUMINICA

= FOTBAL: teren Gloria
g 10.30: Metalul — Ceahlăul P
= Neamț (cat. B); stadionul „23 Au-
= gust" ora 16.15: Dinamo București
= - U.T.A. (cat. A).
H BOX : stadionul Dinamo, de la
= ora 10, finala turneului internațic
E nai.
= RUGB1: stadionul „23 August"
E ora 18: Grivița Roșie — Stade
g Montois — în finala C.C.E.; stadio-
= nul Gloria, ora 9: Gloria — An-
E cora Galați; stadionul Steaua, ora
mmiiimiiiiiimimiiiiminiHmiiiiiiiimiiHiiiiiiiiiiimiiiimiiiimînmiiiiiiiiiiiiiimniiHiimnnmiu-  ’.miî

9 :
10.30: Dinamo 
Iad (jocuri în 
goriei A).

TENIS DE MASA: sala de la 
stadionul Republicii de la ora 9: 
campionatul de juniori al Capitalei.

ATLETISM: stadionul „23 Au 
gust", de la ora 8.30: campionatul 
pe echipe al Capitalei.

NATAȚ1F.: Ștrandul tineretului, 
de la ora 9.30 : concurs de înot în 
cadrul etapei pe oraș a Spartachia- 
dei republicane; bazinul de sări
turi, ora 9.30: concurs în cadrul 
Spariachiadei republicane.

POLO: Ștrandul tineretului, de 
la ora 9.30: Știința — Dinamo, 
Steaua — Rapid și S.S.E. nr. 2 — 
C.S.S. (campionatul republican de 
juniori) ; de la ora 11 : S.S.E. nr. 1 
— Progresul (juniori), Rapid — 
Olimpia B. Mare (camp, calificare) 
și Progresul — Rapid Oradea 

(camp, calificare).

Opt dinamoviști bucureșteni în finale
Aseară, mii de iubitori ai boxului s-au întîlnit... pe soare în jurul ringului 

de la Dinamo, pentru a asista la un adevărat maraton pugilistic și au 
plecat... pe lună. Marea majoritate a celor 20 de semifinale au fost deo

sebit de interesante și atractive. Pugiliștii romini au terminat învingători în 9 
partide, dar Crudu, stopat de... un buletin de arbitraj va fi nevoit să participe 
la finală doar ca spectator.

Pentru cei care n-au văzut „semifinalele", pe stadion sau la televizor, să 
încercăm să le redăm în aceste rînduri:

BRAȘOV Șl CONSTANȚAW LOTURILE R.P.R. PENTRU TURNEELE DE LA 
• CAMPIONATELE REPUBLICANE S.S.E.

Au mai rămas puține zile pînă la 
«tata cînd, la Brașov și Constanța, se 
va da semnalul de începere a întrece
rilor din cadrul turneelor internațio
nale de volei. Sînt așteptați și primii 
oaspeți. Peste cîteva zile, mai precis 
miercuri 17 iunie, va sosi în București 
reprezentativa feminină a R.P.D. Co
reene iar o zi mai tîrziu campioanele 
mondiale, voleibalistele japoneze. A- 
cestea vor susține cîteva antrenamente 
în comun cu sportivele noastre. Dar 
pînă atunci loturile noastre olimpice 
se antrenează de zor, susțin meciuri 
în compania unor formații din 
ptonaiele 
loturi 
tori și 
Horațiu 
Davila
viei (Rapid București), Eduard Derzei, 
Constantin Ganciu, Wilhelm Schrei
ber (Dinamo București), Gheorghe 
Fierarii, luliu Szocs, Nicolae Bărbuță 
(Tractorul Brașov), Marius lorga. Ga
briel Udișteanu (Știința Galați), Mihai 
Coste (Știința Timișoara), Mihai Che- 
zan (Progresul București) și Dorin 
Foroșnicu (Steaua). FEMININ: Doi
na Ivăneseu, Lia Vanea, Helga Schrei
ber (Dinamo București), Doina. Po
pescu, Sonia Colceriu, Natalia Todo- 
rovsehi (Rapid București), Elena Flo- 

.rescu, Ileana Enculescu (Știința Bucu-

cam- 
de calificare. Cele două 

cuprind următorii jucă- 
jucătoare: MASCULIN :

Nicolau, Aurel 
Plocon. Mihai

Drăgan, 
Grigoro-
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Ana Mocanu (Știința Cluj), 
Mirion (C.S.M. Sibiu). Ale-

rești), 
Viorica 
xandrina Chezan (Metalul București),
Elisabeta Goloșie (Farul Constanta), 
Cornelia Lăzeanu (Voința Craiova) și 
Margareta Șorban (Voința M. Ciuc).

CAMPIONATELE DE VOLEI 
ALE S.S.E.

loc
re-

In cîteva orașe din țară au avut 
fazele de zonă ale campionatelor 
publicane ale școlilor sportive de elevi.

Iată — pe scurt — cîteva din re
latările corespondenților noștri :

BACĂU. „Zona" desfășurată în ora
șul nostru a fost 
băieți cît și la fete, 
sportive din Piatra 
fete s-a desfășurat 
S.S.E. P. Neamț și 
dat cîștig de cauză

dominată, aht la 
de echipele școlii 
Neamț. Finala la 

între echipele 
S.S.E. Bacău și a 
voleibalistelor din

orașele Constanța, Ploiești și București 
(școala nr. 1) a desemnat ca învin
gătoare echipele 
fete și S.S.E. nr.
(M. SEULEANU

P. Neamț, campioane pe anul 1963.
(FLORIN S1MION — core■sp).

CONSTANȚA. Faza de zonă des-
fășurată la Constanța, la c.are au par-
ticipat echipele de bă ieți și fete din

S.S.E. Constanta la
1 București la băieți.
— coresp.)

Echipa masculină 
și formația feminină 
cîștigat faza de zonă

TG. MUREȘ.
S.S.E. Tg. Mureș
S.S.E. Oradea au
după întreceri disputate și de un bun
nivel tehnic, (1, PAUȘ — .coresp.).

Categ. muscă. Polonezul Z. Oleh 
a învins la puncte, ceva mai greu decît 
se părea în prima repriză, pe maghiarul 
Gy. Takacs, datorită tehnicii prin care 
s-a făcut remarcat în meciul din prima 
gală.

Primul romîn care, a urcat în ring 
! a fost „musca" D. Davidescu. El a în- 
iîlnit în praghezul Stări un adversar 
mai înalt, deci cu alonjă, dîrz — deo
sebit de periculos. Davidescu a boxat 
calm, atent, nu a riscat nimic și, după 
„studiul" de rigoare a pus în funcție 
slînga la ficat. In repriza a doua, cu 
un croșeu de dreapta la bărbie, Davi
descu și-a trimis adversarul la podea. 
Acesta se aruncă disperat să refacă, 
dar din nou stingi la ficat îl... tempe
rează. Stări cade încă o dată, dar nu 
e numărat. In continuare, Davidescu 
conduce detașat lupta și învinge, fără 
emoții, la puncte

La cat. cocoș, un alt romîn, A. Ver- 
deș, a... lichidat conturile în două re
prize cu germanul St. Lehman, care a 
fost abandonat de arbitru după ce a 
fost numărat de două ori (2/1 și 2/II), 
în urma nenumăratelor lovituri năpraz- 
nice aplicate de romîn la corp și fi
gură. Așadar, Verdeș în finală.

La aceeași categorie, cel de-al doilea 
finalist este polonezul Z. Recavek, care 
a învins la puncte pe K. Policek (Ruda 
Hvezda). Dacă Recavek a făcut o ve
ritabilă demonstrație de box (orientare 
în ring, lovituri fulgerătoare, înșelă
toare și eschive aplaudaie) meritul pra- 
ghezului, care a luat pumni cît pentru 
2—3 meciuri, este că a stat pe picioare, 
încercînd (fără succes, ce-i drept), să 
schimbe desfășurarea luptei.

Primele „pene" — C. Crudu, cu un 
meci la activ și varșovianul J. Koles- 
za, în „premieră" la „internaționalele" 
de pe Dinamo. Kolesza a impresionat 
prin dîrzenie (e un boxer bine legat) 
și prin forță. Crudu a boxat inteli
gent, după o... planificare riguroasă. 
In prima repriză a redus din forța ad
versarului prin lovituri puternice "la 
ficat, pentru ca în cea de a doua să 
pistoneze cu croșee la bărbie, care 
l-au clătinat pe Kolesza. Cea de a 
treia reptiză a fost de-a dreptul pasio
nantă. Polonezul încearcă să refacă, 
dar Crudu, în zi mare, îl stopează la 
timp cu „contre", pentru ca din mi
nutul doi să-1 domine din nou. N-am 
fi amintit și de avertismentul primit 
de polonez pentru lovituri cu capul 
.dacă spre stupefacția generală juriul

n-ar fi nedreptățit pe Crudu, dîndu-1 
învins la puncte, după cel mai frumos 
meci de pînă atunci.

Arbitrul neutru Herbert Dippner 
(R.D.G.) a dat dovadă cel puțin de 
lipsă de probitate profesională și a 
stricat buna dispoziție a spectatorilor, 
pentru multe din meciurile următoare.

Au urmat Gy. Toth (Dozsa Bp.) și 
H. Wolfgang (Dyn. Berlin). După un 
meci dezordonat, a fost dat învingător 
la puncte Wolfgang.

In limitele categoriei semiușoară, 
A. Donsal (Gwardia) și D. Dunkel 
(Dyn. Berlin) au făcut un meci în care 
boxul a constituit o... rara avis. Au 
abundat în schimb ținerile, obstrucțiile 
de tot felul, loviturile cu capul și... un 
fel de twist.

învingător la puncte — Donsal.
A doua semifinală a categoriei a 

adus în ring pe praghezul M. Burda și 
pe budapestanul J. Kallai. Amintind de 
stilul lui Titi Dumitrescu, Kallai și-a 
pus adversarul In situația de a face
box cu umbra și a punctat, rar dar 
precis, cu stînga. învinge la puncte — 
Kallai.

După „pauza" de la semiușoară, la 
ușoară urcă din nou în ring un dina- 
movist romin — M. Dumitrescu. Arcada 
sa stingă (deschisă din prima gală) 
a constituit, firesc, o atracție deosebită 
pentru varșovianul A. Sosnowscki, care 
a urmărit-o insistent dar n-a prea a- 
juns la ea. Mihai și-a instalat în față 
un... baraj de drepte puternice, în care 
s-a izbit cu perseverență capul adver
sarului. Sosnowscki s-a dovedit rezis
tent, deosebit de îndîrjit și astfel a 
fost învins numai la puncte.

Al doilea finalist al categoriei este 
maghiarul I. Hajnal, care a învins prin 
abandon dictat de arbitru pe germanul 
R. Ascheraden. A fost un meci foarte in
teresant ca deslășurare. In min. 1 al pri
mei reprize Hajnal e trimis la podea 
și termină greu repriza. Va pierde ? 
Nu, pentru că în primul minut al ul
timei reprize îl face grogy pe Aschera
den, care e numărat. Figura se repetă 
în min. 2, pentru ca în ultimul minut 
să fie abandonat de justețe de către 
arbitrul din ring.

Un meci deosebit de dur au fur
nizat semimijtocii P. Kupek (Ru
da Hvezda) și G. Pauer (Dozsa 
Bp.). Ambii au lovit puternic și în plin, 
s-au contrat năpraznic. In repriza se
cundă, un direct de dreapta la barbă 
l-a zdruncinat pe Kupek, dar lupta nu

scade in 
claritate 
în finală.

Și din nou un bucureșiean : I. Pițu, 
în compania „tehnicianului" J. Knot 
(Gwardia Varșovia). Cîteva l-2-i< * i 
Knut ...o ia la fugă prin ring, pentru 
ca apoi să țină, să obstrucționeze în 
tot felul. Pițu se desprinde și aplică 
drepte puternice. Pițu continuă să lo
vească, Knut să țină, arbitrul să aver- 
lizeze... și trece repriza a doua, in ul
tima repriză Knut e „grogy", Pițu îl 
face pur și simplu sac de antrenament 
și cîștigă, de departe, la puncte.

Primul semifinalist al categoriei 
locie-mică este J. Erdely (Dozsa Bp.) 
care l-a învins pe 1. Gjesiak (Gwardia 
Varșovia) după un meci viu disputat. 
Erdely va întîlni pe I. Olteanu, care 
a dispus la puncte de germanul G. Ma- 
litzki. Dinamovistul nostru a boxat 
foarte bine, a lovit puternic la figură 
(stingi) și mai ales la cap. Numărat 
în repriza a treia, în urma unei lovi
turi la ficat, Malitzki a cedai, după ce 
și-a apărat cu o dîrzenie rar întîlnită 
șansele.

La „mijlocie", I. Monea a întîlnii pe 
berlinezul L. Graf, mai înalt, cu a- 
lonjă și, ca și colegii săi, rezistent. A 
fost cel mai greu adversar dintre eîți 
a avut Monea. Reprezentantul nostru a 
hoxat variat și puternic, dar Graf a 
constituit, cu toate acestea, un perma
nent pericol, deși se vedea clar că e do
minat. A învins la puncte Monea.

El va întîlni în finală pe polonezul 
J. Fabili, care l-a învins prin abandon 
pe praghezul J. Kapin — numărat de... 
trei ori I

La cat. semigrea, în primul meci al 
serii, Z. Josefowicz (Gwardia Varșovia) 
a trecut greu de G. Feher (Dozsa Bp.). 
In cea de a doua întllnire, D. Gheor
ghiu bate la puncte pe S. Patoka (Ruda 
Hvezda), după ce s-a complicai mai 
mult decît îi cerea adversarul.

Intîlnind pe „greul" T. Kubacki 
(Gwardia Varșovia), V. Mariuțan a 
atacat continuu, a lovit des și cu a- 
dresă și a cîștigat detașat la puncte.

In ultimul meci al serii, Fr. Linhart 
(Ruda Hw.) a cîștigat la puncte în 
fața lui H. Lepczick (Dyn. Berlin), ur- 
mînd să-l îniîlnească în finală 
riuțan.

asprime. 
i-a adus

Un plus de forță și 
lui Pauer calificarea

pe Ma-

★
Finala de mîine dimineață( 

tot la Dinamo) programează 
deosebit de interesante, în cadrul că
rora vor evolua nu mai puțin de opt 
dinamoviști romîni.

MIRCEA COSTEA

ora 10, 
meciuri



Echipa 
le tineret 
i Cubei

anunțat, 
a Cubei 
in țara

După cum am mai 
eleciionata de tineret 
dreprinde un turneu 
mostră. Tinerii fotbaliști din 
uba susțin primul joc mîine Ia 
tistrița. unde vor avea ca parte- 
•er, echipa locală Gloria.
La 21 iunie, în cel de-al 

oilea meci, echipa cubaneză va 
volua la Sinaia în compania 
irmației Carpați.

Miercuri, 17 iunie, la Belgrad, In nocturnă

SELECȚIONATA CATEGORIEI A - SELECȚIONATA OLIMPICĂ
A R. S. F. IUGOSLAVIA

Fotbaliștii romîni susțin un nou joc 
peste hotare. Este vorba de partida 
amicală internațională care va avea 
Ioc miercuri 17 iunie la Belgrad, unde 
o selecționată a categoriei A din țara 
noastră va întîlni puternica formație 
olimpică a R.S.F. Iugoslavia.

Pentru acest joc, federația noastră 
de specialitate s-a oprit asupra unui 
lot de fotbaliști în formă, formația 
fiind alcătuită pe scheletul uneia din 
cele mai omogene echipe din campio
nat : Rapid.

Secretarul general al F.R F., tov. 
FI. Tănăsescu, ne-a comunicat ieri 
seară lotul jucătorilor care va face 
deplasarea : Andrei și Haidu C. — por
tari. Lupescu, Hălmăgeanu, Grăjdeanu, 
C. Dan, Greavu — fundași, Dinu, O. 
Popescu, N. Georgescu — mijlocași, 
Năsturescu, Dumitriu 11, 1. loneseu, 
Codreanu, 1. Haidu — înaintași.

Formația va fi însoțită de antrenor.! 
Bazîl Marian și Valentin Stănescu.

Fotbaliștii romîni vor pleca la Bel
grad în cursul zilei de luni.

Din scrisorile sosite Ia redacție
CENTRU DE INIȚIERE 

PENTRU COPII

J.M.S. Iași - Știința Timișoara meciul etapei a XXIIl-a...
stăzi (un joc) și mîine (grosul de 6) se dispută meciurile celei de a 

ăS1-». etape în campionatul categoriei A. Este o etapă interesantă 
mai ales prin aceea că programează cîteva jocuri în stare să dezlege 

gme" sau să... amine, pentru etapele viitoare răspunsul la cele două 
■bări, care interesează, îndeosebi, în momentul de față; cine va fi cam- 
nă ? Cine va retrograda ?
O astfel de partidă, cu caracter decisiv, este aceea care se dispută la

între C.S.M.S. și Știința Timișoara. In caz de victorie, ieșenii vor 
liza 20 de puncte, adică cu 4 mai mult decît formația cu care își dispută 
mai multe etape dreptul de „a rămîne" în prima categorie a țării, 
ulînd mai departe, un punct ar satisface și el pe ieșeni, în timp ce o 
ugere ar •'epune amîndouă echipele pe aceeași linie pentru sprintul final...

• va învinge totuși ? Echipa (C.S.M.S.) care duminică a cîștigat un punct
a), care a pierdut la scor (0—4 cu Rapid) în aceeași etapă...
Al doilea meci al etapei este programat la Galați și opune o echipă (Siderurgistul) care, practic vorbind, 
se mai poate salva, unei formații (Rapid) care aspiră la titlu. Vor pierde feroviarii... trenul tocmai aici? Greu, 
irte greu de crezut, chiar dacă Siderurgistul nu și-a pierdut cu totul... speranțele.
In Capitală — fotbal și azi și mîine ; azi: Steaua — Știința Cluj (o partidă mereu atractivă), mîine: Dinamo 

:. — U.T.A. Sînt două jocuri în care gazdele (dinamo viștii, firește, cu șanse mai mari) „merg" la locul întîi,

lată programul etapei a 23-a: 
Steaua — Știința Cluj (astăzi pe 
stadionul „23 August", de la ora 
18), Dinamo Buc. — U.T.A. (mîine 
pe stadionul „23 August”, de la 
ora 16,15), C.S.M.S. lași — Știința 
Timișoara, Siderurgistul — Rapid, 
Crișul — Farul, Steagul roșu — 
Progresul și Dinamo Pitești — 
Petrolul.

la Brașov, sau aceea (Știința Timi-

iimp ce oaspeții mai au nevoie de puncte pentru a se considera la adăpost de orice emoții. In rest, o partidă 
Crișul — Farul — fără implicații prea mari pentru clasament (în cele două zone care interesează acum) și 
două — Steagul roșu — Progresul și Dinamo Pitești - Petrolul — în care, din toate aceste 4 echipe, doar Steagul 

o a zis „Isop", trecînd puntea... (g. n.)

Din pregătirile echipelor
N ORAȘUL IAȘI, acum înaintea 
riuhi'i C.S.M.S. — Știința Timișoara 
s o atmosferă optimistă.
*’otba)iș.tii ieșeni s-au înapoiat luni 
la Brașov. Punctul smuls Steagului 
u, deosebit de prețios în actuala con-

re pe teren cu următorul „11“ : Andrei
— Lupescu, Motroc, C. Dan, Greavu
— Dinu, Georgescu — Năsturescu, Du
mitriu 11, lonescu, Codreanu (A. Pea- 
gu).

pentru meciul de mîine, la următoarea: 
Mîndru — Constantinescu, Caricaș, 
Știrbei, 1. Popescu — loniță, lancu — 
Baboie. Mateianu, D. Popescu, Maf- 
teuță.

La Tg. Mureș s-a 
deschis de curînd 
un centru de iniție
re în care copiii pot 
să învețe fotbal.
Inițiativa aparține 

<isociațiilor sportive 
Fabrica de zahăr și 
Stăruința. La acest 
centru — sub în
drumarea instructo
rilor — deprind a-
cum tainele fotbalului o sumedenie de 
copii din Tg. Mureș.

IOAN PĂUȘ — coresp. reg.

THEIA SUCCESULUI

Ridicarea măiestriei sportive implică 
o continuă pregătire, indiferent ramura 
de care este vorba. Un exemplu grăitor 
de felul' cum înțelege să se pregătească 
nî-1 servește jucătorul Jenei de la 
Steagul roșu Brașov. După fiecare an
trenament, indiferent de durata aces
tuia, Jenei — după cum se vede din fo
tografie— rămîne să se pregătească

in continuare. Uneori singur, alteori cu 
antrenorul secund al echipei, Nicolae 
Proca. Atenția acordată în pregătirea 
sa a făcut ca de la meci la meci să se 
prezinte tot mai bine.

C, GRUIA — coresp. reg.

NEPREZENTARE...
PE TEREN PROPRIU 1

Cu cîtva timp in urmă trebuia să se 
dispute la Galați meciul de fotbal dintre 
Siderurgistul Galați și Dinamo Bacău, 
în cadrul campionatului republican de 
juniori. Partida nu a 
echipa gazdă. Side
rurgistul nu s-a 
prezentat.

Juniorii gălățeni 
nu și-au putut sus
ține șansele fiindcă 
nu au avut asupra 
lor echipamentul ne
cesar 1
Ce părere are de 

acest lucru antre
norul Justin și conducătorii clubului 
local ?

T. SIRIOPOL — coresp.

avut loc deoarece

urație a clasamentului, a dat parcă 
pi jucătorilor din Dealul Copoului. 
:baliștii ieșeni sint convinși că în 
a Științei Timișoara victoria nu le 
ite ’scăpa. Cu toate acestea ei s-au 
■gătit cu seriozitate, cu multă atenție. 
Astfel, marți ei au fost prezenți pe 
dionul „23 August" la un antrena
nt orientat pe pregătire fizică. Nu s-a 
egistrat nici o absență. Miercuri : joc 
sală cu juniorii (4—1 pentru seniori), 
i — zi de odihnă, iar vineri, cu tot 
rpul nefavorabil — la Iași plouă de 
eva zile aproape fără întrerupere — 
avut loc ultimul antrenament cu ac- 
rt pe pregătire specifică.
C.S.M.S. va alinia mîine următoarea 
mație: Constantinescu — V. Popes- 

, Moțoc, Vornicu, Deleanu — Humă, 
efănescu — Pop, Matei, Voica, Milea.

LA ORADEA Crișul așteaptă cu tn- 
edere meciul cu Farul. Orădenii au 
cat joi „în familie''. O indispo- 
bilitate pentru jocul de mîine: mij- 
:așul Naghi, care, fiind accidentat, 
i fi înlocuit cu Damian. In locul a- 
stuia. în linia de atac va fi introdus 
cob. Antrenorii Woronkowski și Zi- 
hi vor alinia formația: Duca — A. 
eorgescu, Solomon, Pojoni, Szacacs 

— Damian, Vlad — Bacoș. Sza- 
ies 111, lacob. Mănescu. (llie Glii șa — 
iresp. reg ).

RAPIDUL a efectuat săptămîna a- 
dasta 4 antrenamente, dintre care 
nul — joi — în fața publicului, avînd 
i adversară pe Tehnometal. Manifes- 
nd aceeași poftă de joc, feroviarii și-au 
v«t numeroase situații de gol fructi- 
cînd 10 dintre ele. Au înscris ; Năstu- 
scu (2), Georgescu (2), Oblemeneo 
2), lonescu, Dumitriu II. Dinu și Ja- 
.aischi. La Galați, rapidiștii vor apa-

DINAMO BUCUREȘTI a jucat joi la 
două porți cu Flacăra roșie. Meciul s-a 
întrerupt din cauza ploii. în min. 70, 
la situația de 2—0. Autorii golurilor: 
Frățilă și O. Popescu. Liderul a folosit 
următorii jucători: Daicu (Uțu) — 
Popa, Nunweiller 111 (Constantinescu), 
Nunweiller IV, Ștefan — P. Emil. &. 
Popescu — Pircălab, Ene II (Gher- 
gheli), Frățilă (Nunweiller VI). Haidu.

DINAMO PITEȘTI a evlouat joi la 
Rm. Vilcea primind o replică puternică 
din partea Unirii, care a cîștigat cu 
2—1 (1—1) prin golurile înscrise de 
Rățoi (min. 13 și 75) — respectiv Sandu 
(autogol — min. 20). (D. Roșianu
— coresp.).

PETROLUL a jucat la Giurgiu eu 
echipa Victoria, pe care a întrecut-o cu 
1—0 (0—0) prin punctul înscris de Ma- 
canu (min. 67). Antrenorul llie Ocmă 
nu s-a fixai încă asupra formației.

O INDISPONIBILITATE la Șt. Cluj: 
Tr. Georgescu, care a suferit o întindere 
musculară. In locul lui va fi introdus 
Felician Mureșan. In rest, aceeași echi
pă care a evoluat duminică la Oradea. 
(V. Morea — coresp. reg.).

STEAGUL ROȘU a rămas dator pu
blicului brașovean după meciul cu 
C.S.M.S. Dornici de reabilitare, stega 
rii s-au pregătit săptămîna aceasta cu 
atenție pentru jocul cu Progresul. 
(C. Gruia — coresp. reg.).

PROGRESUL s-a antrenat joi în 
compania echipei de categorie orășe
nească T.U.G. Au fost încercate o se
rie de formule, ajunguuiu-se, se pare,

CLASAMENTE • CLASAMENTE • CLASAMENTE • CLASAMENTE

Clasamentul

CONSTANTIN

Executarea unei lovituri de la 11 m 
este întotdeauna un moment de emoție. 
Atît pentru cei din tribune cît și, mai 
ales, pentru cele două echipe : va fi 
sau nu va fi gol ?

în cele 22 de etape ale acestui cam
pionat al categoriei A, de 33 de ori a 
fost gol, iar de 12 ori portarii au ră
suflat ușurați.

Făcând o socoteala a celor 45 de 
penal tiiuri acordate, putem constata 
că echipa care a beneficiat de execu
tarea celor mai multe a fost C.S.M.S. : 
8, din care a transformat numai 6. în 
continuare, clasamentul echipelor care 
au beneficiat de cele mai multe penal- 
liirri (notînd în paranteze pe cele tran
sformate), se prezintă astfel : 7 penal-

penaltiurilor
tiuri — Steaua (7), Știința Cluj (4), 
4 — Știința Timișoara (3) ; 3 — Cri
șul (3) ; Dinamo Pitești (1) ; 2 — 
Rapid (2), Dinamo Buc. (1), Progresul 
(1), Siderurgistul (1), Farul (1); 1 pe
nalii — U.T.A. (1), Steagul roșu (L), 
Petrolul (1).

Clasamentul celor mai buni execu- 
tanți ai penaltiuirilor are în fruntea 
lor pe Constantin (Steaua) care din 
cele 7 lovituri executate nu a greșit 
niciodată ținta. îl urmează : Vornicu 
(C.S.M.S.) — 4 goluri (din tot atîtea 
executate) ; Lereter (Știința Timișoara) 
— 3 goluri ; Dumitriu II (Rapid), Ma
tei (C.S.M.S.), O. Popescu (Dinamo 
București, dar golurile le-a marcat în 
turul campionatului pe cînd juca la 
Știința Cluj), Cuncuti (Crișul) — 2 
goluri ; Zgardan (actualmente la Știin
ța Galați, a înscris în prima jumătate 
a campionatului pentru Siderurgistul), 
Adam, Mureșan II (Știința Cluj), Don- 
ciu (Crișul), Țîrlea (U.T.A.), Mateianu 
(Progresul), Dridea 1 (Petrolul), Pes- 
caru (Steagul roșu), Frățilă (Dinamo 
București), Biiklissi (Farul), Naghi 
(Dinamo Pitești) — 1 gol.

Situația penaltiurilor nu poate fi 
însă completă dacă nu îi vom nota aci 
și pe cei 12 fotbaliști care au ratat : 
Matei (C.S.M.S.), Florescu (Siderurgis- 
tul)* Mateianu (Progresul) Biikdssi 
(Farul), Lereter (Știința Timișoara), 
Mureșan II, Ivansuc (Știința Cluj), Voi
ca (C.S.M.S.), Pircălab (Dinamo Bucu
rești), Lovin (actualmente la Metalul 
Tîrgoviște, a ratat atunci cînd juca la 
Dinamo Pitești) și V. Alexandru (Ști
ința Cluj, a ratat tot pe cînd juca la 
Dinamo Pitești, în turul campionatu
lui).

— m. t. —

Clasamentul returului. .3
1. RAPID 8 8 0 0 18: 0 14
2. Dinamo București 8 8 11 12: 6 1#
3. Steaua 8 6 0 2 20: 9 1»
4. Știința Cluj 9 S 1 3 20:10 IV
5. Steagul roșu 8 2 4 2 5: 4 6
8. U.T.A. 8 3 2 3 12:10
7. Crișul 9 3 2 4 9:18 8

8. C.S.M.S. 131 4 12:14 î.
9. Știința Timișoara 6 2 9 3 19:15 T,

10. Dinamo Pitești 9 3 15 8:15 7
11. Petrolul 8 3 8 5 8: 7 6
12. Farul 9 2 2 5 7:14 6
13. Siderurgistul 9 2 2 5 8:17 B

14. PROGRESUL 8 10 7 10:22 1

...și clasamentul 
după 9 etape în tur

1. Dinamo Bucul ești 9612 25:10 13
2. PROGRESUL 9531 21:16 13
3. Farul 9803 15:14 12
4. Petrolul 9 4 3 2 15: 6 11
5. Steagul roșu 9513 18:12 11
B. Steaua 9504 26:17 1®
7. RAPID 9423 18:20 10
8. C.S.M.S. 9405 18:18 8

9. Dinamo Pitești 9405 11:14 81
10. U.T.A. 9324 9:13 8
11. Sideiuigisiul 8315 9:17 V
12. Crișul 9 2 3 4 7:17 f.
13. Știința Timișoara 9 2 0 7 11:20 4

14. Știința Cluj 9 2 0 7 8:15 4
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Campionatul republican

de motocros
Mîine dimineață la ora 10, iubitorii 

sportului cu motor din Sibiu și împre
jurimi și-au dat întîlnire în Poiana 
Gușterița unde vor fi martorii întrecerii 
celor peste 80 de motocicliști partici
pant! la faza a doua a campionatului 
republican de motocros.

Organizatorii —consiliul raional Si
biu al UCFS și asociația sportivă Voin
ța din localitate— s-au străduit să fie 
la înălțimea sarcinii primite.

Înaintea fazei de mîine, clasamen
tele pe probe se prezintă astfel i 
125 cmc — Tr. Macarie 8 puncte, O. 

jPuiu 6 p, Cr. Dovids 4 p, I. Popa 3 p, 
>P. Fischer 2 p, A. Balotă 1 p; 175 cmc 
— M. Pop 8 p, V. Savin 6 p, I. Io- 
nescu 4 p, R. Dovids 3 p, I. Lăzărescu 
2 p. Al. Ionescu 1 p; 250 cmc: — Gr 
Dovids 8 p, Tr. Macarie 6 p, M. Pop 
4 p, M. Dănescu 3 p, Al. Șuier 2 p, 
C. Coman 1 p; 350 cmc: — Gh. Ion 
8 p, E. Seiler 6 p, O. Ștefani 4 p, E. 
Keresteș 3 p, V. Sabo 2 p, Șt. Balog 
A P-

ETAPĂ IMPORTANTĂ 
IN CATEGORIA A

înaintea finișului...
Victor Cioeîltea continuă să fie ne

învins și după epuizarea partidelor din 
runda a 12-a.

Consemnăm partidele decise în ul
timele zile (restul au fost remize) : 
Troianescu — Georgescu 0—1, Szabo 
■— Reicher 0—1, Radovici — Nacht 
1—0 (runda 9) ; Nacu — Neamțu 1—0, 
Rădulescu — Pușcașii 1—0 (runda 
10) ; Botez — Georgescu 1—0, Pavlov 
— Troianescu 1—0, Szabo — Stanciu 
1—0 (runda ’’.); Georgescu — Soos 
O—1, Troianescu — Szabo 0—1, Cio- 
cîltea —- Pușcașu 1—0 (runda 12) ; 
Rădulescu — Georgescu 0—1, Reicher 

.-— Troianescu 1—0, Troianescu — Cio- 
cîltea 0—1, Rădulescu — Szabo 0—1 
(întrerupte).

Clasamentul după 12 runde: Gio- 
cîltea 9, Soos 7'/i, Nacu, Pavlov și 
Reicher 7, Botez, Georgescu și Mit’l- 
telu G’/i, Radovici și Szabo 6, Nacht 
și Neamțu 5'/2, Rădulescu 5, Pușcașu 
și Stanciu 4, Troianescu 3.

T, NlCOARA-coresp.

Una din jazete viu disputate in etapa trecută
Foto s T. Roibu

Ultima etapă a turului campionatu
lui categoriei A programează mîine 
cîteva partide deosebit de importante 
pentru stabilirea ierarhiei în clasamen
tul primei jumătăți a competiției. Din 
acest punct de vedere, un interes 

deosebit stîrnește partida Gloria — An
cora Galați, al cărei rezultat este foar
te important pentru ambele echipe 
(clasate pe ultimele două locuri) și 
pentru... Știința Petroșeni. în Bucu
rești este programat un cuplaj de a- 
tracție, în care iubitorii rugblului vor 
avea prilejul să urmărească evoluția a 
două formații bucureștene — Steaua 
și Dinamo — și a două echipe din 
provincie — CSMS Iași și Rulmentul 
Bîrlad. Ambele partide se anunță des
tul de echilibrate și în ciuda faptului 
că jucătorii bucureșteni păstrează pri
ma șansa, ne putem aștepta la evoluții 
foarte bune din partea ieșenilor și bîr- 
lădenilor, care aproape întotdeauna au 
făcut partide excelente în Capitală.

Meciul Grivița Roșie — Știința Pe
troșeni a fost amînat și se va disputa

probabil la 28 iunie, iar partida Con
structorul — Progresul a fost progra
mată pentru miercuri 17 iunie. Rea
mintim că meciul Știința Cluj — 
Știința Timișoara (din cadrul etapei 
a XI-a) s-a jucat anterior și s-a în
cheiat ou victoria clujenilor : 6—0,

Pauză în
Prima parte a campionatului republi

can de calificare pentru categoria A 
s-a încheiat In toate cele trei serii 
lupta pentru primul loc a fost foarte 
strînsă și întîlnim în continuare multe 
semne de întrebare la care vor trebui 
să dea răspunsul jocurile din returul 
campionatului (13 septembrie).

O pasionantă întrecere au oferit-o 
formațiile din seria 1. Conduce echipa 
constructorilor ploieșteni, care totali
zează 22 de puncte. Dar, singura for
mație neînvinsă, cu cel mai bun esa- 
veraj (95) este Farul Constanța, cla
sată pe locul II cu 21 de puncte. Con- 
stănțenii au un joc mai puțin și păs
trează toate șansele să cucerească po-

PRONOSPORT • PRONOEXPRES • PRONOSPORT
Concursul Pronosport de mîine cu

prinde etapa campionatului categoriei 
A și cinc-i dintre cele mai echilibrate 
partide ale ultimei et^pe a categoriei 
B, de rezultatul cărora depinde pro
movarea în prima categorie în ambele 
aerii ale categoriei secunde.

Programul concursului Pronosport de 
mîine este următorul >

I. Siderurgistul—Rapid (cat. A)
II. Steaua—Știința Cluj (cat. A)

III. Steagul roșu—Progresul (cat. A)
IV. Dinamo Pitești—Petrolul (cat. A)
V. C.S.M.S. Iași—Știința Tim. (cat. A) 

’VI. Dinamo București—U.T.A. (cat. A) 
Vil. Crișul—Farul (cat. A)

VIII. C.F.R. Pașcani—Poiana (cat. B) 
IX. Flacâra—Dinamo Bacâu (cat. B)
X. Știința Cv.—Metalul Tîrg. (cat. B)

XI. Ind. Sîrmei—C.F.R. Timișoara (cat. B) 
"XII. FI r. Oradea—C.S.M. Reșița (cat. B)

lată acum și programul concursului 
Pronosport nr. 25 de duminică 21 iunie 
nr •

I. Dinamo București—Rapid (cat. A)
II. Progresul—Steaua (cat. A)

III. Faiul—Steaaul roșu (cat. A)
IV. Petrolul—C.S.M.S. Iași (cat. A)
V. Știința Cluj—U.T A. (cat. A)

VI. Știința Tim.—Crișul (cat A) 
VII. Dinamo Pit.—Siderurgistul (cat. A) 

VIII. Unirea R. V.—Reggiana (Italia)
IX Gaz Metan—Ingolstadt (R.F.G.) 
X. Poiana—Amicizia Riehen (Elveția)

XI. Napoli—Padova (camp, italian B) 
XU. Lecco—Brescia (camp, italian Bl
• Pentru concursul Sportexpres O- 

Jimpic, ultimele bilete se mai găses-e 
<le vînzare la agențiile Loto Prono
sport, oficiile P.T.T.R. și factorii poș
tali. cooperative, O.C.L.-uri etc. Câști
gurile cele mai apreciate pe marea listă 
de premii a Sportexpresului Olimpie 
sînt cele 48 de călătorii la Tokio cu 
prilejul Jocurilor Olimpice, 32 de auito-

turisme și alte numeroase și valoroase 
premii. Lista integrală a câștigurilor 
Sportexpres Olimpic conține 45.960 
premii în valoare totală de 6.000 000 
Iei»

• La premiile suplimentare Prono- 
expre3 + Sportexpres acordate la con
cursul Pronoexpres din 3 iunie, cîști- 
gul în obiecte de la gnupa „A* a re
venit participantului Constantin Boroș 
din Arad, care a obținut acest impor
tant succes cu o variantă combinată 
zecimală.

• Miercuri 17 iunie are loc un nou 
concurs special Pronoexpres care se 
va bucura de importante și valoroasa 
premii suplimentare în obiecte și bani, 
Cele mai de seamă câștiguri suplimen
tare sînt cele 4 atu to turisme, premii 
care p»ot fi obținute și cu numai 5 
numere câștigătoare. în total, la acest 
concurs special vor fi extrase 27 da 
numere.

Precizăm că acest concurs este ulti 
mul la care se mai acordă premii su* 
plimentare participanților posesori da 
bilete Sportexpres Olimpic.

• Un remarcabil succes a realizat

participanta Mina Bucur din com. Ma- 
rila (raionul Oravița) pe un buletin 
zecimal la Pronosport. La concursul 
din 31 mai. depunînd un buletin cu 
indicele 3—3—6 acoperit 10% a ob
ținut o suită de premii în valoare to
tală de 65.331 lei.

• Și tragerile Loto Central continuă 
seria marilor câștiguri. Omologarea 
tragerii din 5 iunie s-a soldat printre 
alte premii de valoare și cu un cîșlig 
de 52.170 lei obținut de participantul 
Ștefan Murgoci din București.

PREMIILE CONCURSULUI PRONOSPORT 
NR. 23 DIN 7. VI. 1964

Categoria I : 0,3 variante a 17.726 lei. 
Categoria a Il-a : 50,1 variante a 1 273 lei. 
Categoria a III-a : 1 069,2 variante a 89 lei.

LOTO CENTRAL

La tragerea din ziua de 12 iunie 1964, 
au fost extrase din urnă următoarele nu
mere : 79 81 46 50 85 49 12 33
58 30

Premii suplimentare : 18 41 88
Fond de premii : 671. 412 lei.

Tragerea următoare va avea loc la Ineu.

Rubrică redactată de Loto Prono
sport.

De la I. E. B. S.
Pentru jocurile de fotbal STEAUA—ȘTI

INȚA CLUJ de astăzi și DINAMO—U.T.A. 
de mîine — în cuplaj cu jocul de rugbi 
GRIVIȚA ROȘIE—STADE MONTOIS (Franța), 
finala „Cupei campionilor europeni44, pe sta
dionul „23 August", biletele se găsesc de 
vînzare la casele obișnuite.

Casele din str. Ion Vidu și de la sta- 
disnul Dinamo vînd și bilete pentru întîl- 
nirea internațională de box R.P. ROMINA— 
OLANDA de as’ă-seară și pentru finala 
turneului internațional de box, de mîine 
dimineață, de pe stadionul Dinamo.

Casele din str. Ion Vidu și Pronosport 
ca’. Victoriei nr. 2, vînd și bilete pentru 
fp'îhu.ja internațională de lupte R. P. RO- 
MÎNA—TAPONI^ din 17 VI, de la patinoa
rul artiiicial din parcul „23 August".

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

primesc înscrieri

PENTRU ȘCOLILE DE ȘOFERI PROFESIONIȘTI
in următoarele condiții:

— virsta ani;
— studii minime 4 clase;
— buletin de identitate de Capitală sau 

comunele subordonate raioanelor Capitalei.
ȘCOLARIZAREA ESTE GRATUITĂ

Gri vita Rosie- Stade Monto» »
(Urmare din pag. 1)

romîni. Dar, așa cum au dovedit-o 
adesea, în ultimii ani, jucătorii 
noștri posedă o pregătire teh
nică și tactică foarte bună și au toate 
șansele să termine învingători finala 
competiției. Ne gîndim la forța și jo
cul creator al liniei a 111-a, compusă 
din internaționalii Moraru, Demian și 
Iliescu, la puterea de luptă a întregu
lui pachet de înaintași, la precizia și 
promptitudinea mijlocașilor Stănescu 
și Oblemenco, la jocul tehnic, de ridi
cată valoare al lui Wusek, Teodores- 
cu, Irimescu etc. Și, în general, ne 
gîndim la omogenitatea echipei Gri
vița Roșie, la marile sale resurse, la 
posibilitățile de a oferi spectatorilor 
bucuria unei victorii de prestigiu.

Dorim din toată inima SUCCES 
DEPLIN rugbiștilor noștri!

• Finala „C.C.E.“ dintre Grivița 
Roșie și Stade Montois va fi condusă 
de arbitrul italian Silvio Pozzi.

• In cursul meciului nu sint per
mise schimbări de jucători.

• In caz de egalitate după cele 80 
de minute ale partidei, meciul se va 
prelungi cu 30 de minute (2x15) fără 
pauză la schimbarea terenului. Dacă 
egalitatea se menține, se vor aplica în 
ordine următoarele:

lupta pentru
ziția de lider, chiar de la reluarea cam
pionatului. în „cursă" este însă și Pre
cizia Sacale, formație cu mari resurse, 
aflată la 3 puncte de Constructorul 
Ploiești.

Echilibrul valoric este și mai evident 
în cea de a doua serie,’în care con
duce. Laminorul Roman — la egalitate 
de puncte (15) cu Constructorul TRC 
Suceava —, dar va trebui să reziste 
în retur asaltului sucevenilor, ca și ce
lui pe care, cu siguranță, îl vor da 
formațiile Progresul Bacău și A. S. 
Tecuci (ambele avînd în prezent cîte 
14 puncte). în cea de a treia serie, 
lupta pentru primul loc a dat pînă 
acum cîștig de cauză echipei CSM Si
biu. formație care a dovedit un real 
progres în pregătirea tehnică și tac
tică. Minerii din Lupeni ocupă locul 
secund cu numai un punct mai puțin 
(19).

Iată și clasamentele celor trei serii 
ale campionatului republican de cali
ficare :

SERIA I

1. Constructorul Ploiești 8 7 0 1 104: 41 22
2. Farul Constanța 7 7 0 0 113: 18 21
3. Precizia Săcele 8 5 1 2 100: 43 19
4. Cimentul Medgidia 8 4 1 3 35; 21 17
5. Petrolul Pitești 7 3 1 3 89: 37 14
6. USAS Năvodari 8 2 2 4 36: 62 14
7. Ideal Cernavodă 8 2 0 6 26:134 12
8. Metalul Buzău 8 2 1 5 21: 42 11
9. Cimentul Brăila 8 0 0 8 20:146 8

— Jocul Petrolul Pitești Farul Con-
stanța se va disputa la 6 septembrie.

SERIA A II-A

1. Laminorul Roman 6 4 1 1 76: 24 15
2. Constructorul Suceava 6i 4 1 1 42: 15 15

— victoria va reveni echipei 
marcat cele mai multe încercăr

— apoi se va ține cont de m 
jucătorilor eliminați, urtnînd a 
ficia de victorie echipa cu ce 
puțini jucători eliminați în timpi 
fășurării meciului;

— dacă și după aceste criteri 
litatea continuă, se va lua în co 
rare echipa care a reușit ceh 
multe lovituri de pedeapsă și ît 
șit, echipa cu cea mai mică me, 
vîrstă.

• Jocul se dispută fără apl 
ultimelor modificări de regul 
(acestea intră în vigoare de la 
tembrie 1964).

FORMAȚIILE :

GRIVIȚA ROȘIE : Grigoriu, ! 
le, Rădulescu — Stoenescu, A 
Rusu — Moraru, Demian, lliesi 
Stănescu, Oblemenco — Teodo 
Dragomirescu, Wusec, B alean - 
mescu.

STADE MONTOIS: Laffargue 
Bernard, Amestoy — Tignol, t 
— Hillcook, Martinez, Yves «tcqi 
•— Lestage, Alain Caillau — Dai 
A. Boniface, Guy Boniface, l 
Caillou — Gourgues.

calificare
3. Progresul Bacău
4. A.S. Tecuci
5. Constructorul IUT las
6. Ceahlăul P. Neamț
7. Cauciucul Onești

SERIA A

5 4 0 2 45:
i 4 0 2 62 .

?i 6 3 0 3 23 :
6 1 0 5 26:
6 0 0 6 12:

III-A

1. CSM Sibiu 7 6 1 0 88:
2. Minerul Lupeni 7 6 0 1 72:
3. Vulturii Timișoara 7 4 0 3 65:
4. Chimica Tîrnăveni 7 3 1 3 65:
5. Electroputere Craiova 7 3 1 3 69:
6. Metalul Reșița 7 2 1 4 25:
7. Metalul Tr. Severin 7 0 2 5 9:1
8. Siderurgistul Huned. 7007 6:

• Au luat sfîrșit și întrecerile din c
turului campionatului de țy’ care din
șui București, precum cele din ț
parte a campionatului ide juniori. Iată
samontele :

CAMPIONATUL DE CALIFICARE

l. Rapid 7700 265:
2. Flacăra roșie 7502 56:
3. Proiectantul 7502 60:1
4. Aeronautica 7404 59:
5. S. N. Oltenița 7 2/ 3 37:
6. Voința Perierul 7Ti 4 35: l
7. Colorantul 7106 23: 1
8. Vulcan 7 0 0 7 ir.it

CAMPIONATUL DE JUNIORI

1. C. S. Școlar 8 8 0 0 172:1
2. Progresul 8602 39: 2
3. Constructorul 8602 84: $
4. Grivița Roșie 8413 54: 3
5. Steaua 8314 24: 7
6. Rapid 8224 24: 4
7. Dinamo 8215 30: 5
8. S.S.E. 8125 18: 7
9. Gloria 8 0 1 7 26.12

ANUNȚ
Uzina de Anvelope „DANUBIANA" Șos. Olteniței nr. 181 

organizează începînd cu data de 20 iunie 1964 un curs de 
specializare cu scoatere din producție, durata 6 luni, în me 
seria „MECANIC APARATE DE MĂSURĂ Șl AUTOMATIZĂRI"

CONDIȚII DE ADMITERE :

- muncitori calificați în meseria de lăcătuș mecanic, ajus 
tor, electrician, încadrați în categoria 5, 6, 7 de sala 
rizare.

- absolvenți ai școlii profesionale cu domiciliul stabil îr 
București.

Pe durata școlarizării se va plăti cîșfigul mediu.

Se mai angajează :

- mecanici
- lăcătuși
- electricieni
- mecanici aparate de măsură
- instalatori de gaze posedînd carnet categoria „C".

Informații suplimentare se obțin de la serviciul Persons' 
și învățămînt la telefon 23.65.41.

Rețineți : UZINA DE ANVELOPE „DANUBIANA" autobuz 
44 direct de la Piața Unirii.



Un nou film sportiv la ornont..

de

FOTBALUL"

Naoto Tajima-Șcrftan
Printre cei mai aplaudați 

ciștigăiori ai medaliilor de 
aur la Olimpiada din 1936 
a fost și atletul japonez 
Naoto Tajima, învingător în 
proba de triplu salt. Nu atît 
victoria lui a produs atunci 
senzație, 
care l-a 
Tajima a 
din lume 
metri 1

De la acest record, consi
derat pe 
cuios", 
pînă ce brazilianul Adehmar 
Ferreira da 
întîi. să-1 
în 1951. , 
cm.__ __
recordul lumii la Olimpiada 
de la Helsinki, în 1952, să
rind 16,12 m la calificări și 
16,22 m în întrecerea pro- 
priu-zisă.

In 1953 cifrele performan
ței mondiale s-au schimbat 
la 16,23, în urma unei sări
turi a atletului sovietic Leo
nid Scerbakov. După doi 
ani da Silva a reintrat în 
posesia recordului (16,56 m), 
după care l-a cedat, în 1358, 
lui Oleg Riakovski (16,59 m). 
O nouă îmbunătățire, cu 11 
cm a înregistrat și Oleg Fe
doseev (16,70 m în 1959) pen
tru ca polonezul Jozef Sch-

cit rezultatul pe 
înregistrat. Naoto 
fost primul săritor 
care a realizat 13

atunci ca „mira- 
au trecut 14 ani

Silva a reușit 
egaleze și apoi, 

să-1 întreacă cu 1 
Da Silva a mai corectat

ȘERBAN CIOCHINĂ
midt, în anul Olimpiadei de 
la Roma, să-1 treacă peste 
„granița'

Deși 
crescut 
față de 
Tajima, 
28 de 
triplu salt rămîn un etalon 
de comparație a valorilor 
internaționale.

celor 17 metri, 
recordul mondial a 
cu peste un metru, 
cel realizat de Naota 
toiuși și astăzi, după 
ani, 16,00 metri la

Ciochină
Peste această limită a con- 

sacidiii a trecut, în 1963, și 
campionul nostru ȘERBAN 
CIOCHINA. El și-a pregătit 
cu meticulozitate ritmul celor 
trei pași și în toate con
cursurile din acest an a fast 
constant în a înregistra re
zultate peste 16 metri : 16,16 
m (29,4 București) nou re
cord ; 16,14 m (16,5 Bucu
rești) ; 16,16 m (21,5 Atena)
record egalat și 16,23 m (7,6 
Sofia) nou record. Despre 
constanța lui Ciochină vor
besc în mod deosebit re
zultatele celor 6 încercări de 
la recentul concurs de pe 
Vasil Levski : 16,20 m, 16,20 
m, 16,20 m, 16,23 m, depășit 
(și această săritură fusese 
peste 16 m), 16,12 m.

— Fireșie, sînt bucuros de 
acest record, ne-.a spus in
ginerul Ciochină. Dar il pre
văd o viață... scurtă. Am 
convingerea că voi reu$l să 
adaug noi centimetri ^eot- 
dului țării. Șî asta cil de 
curînd 1 în orice caz, vreau 
ca în patria lui Naoto Ta
jima să obțin cel jaeri bun 
rezulta» al meu...

Recordul mondial 
juniori la ciocan, a fost 
bătut pentru a 3-a oară 
în acest sezon de Gh. 
Costacha.

înțeleg că ești făcut. 
Ca record, să fii bătui;
Dar Costache,
Te

. pe-orice căi, 
snopește în bătăi 1...

GH. STERIADE
Caricaș (Progresul) s-a 

.remarcat’ duminică prin 
atacuri neregulamentare 
asupra adversarilor.
e Caricaș de vină; 

.cuminte"
„țînărt

Nu
Dînsul s-a gîndit
Dacă n-a putut să-i
C®1 puțin să-1... țină minte 1

In etapa de duminică 
s-au ratat foarte multe 
lovituri da la 11 m.

Lovitura asia-mi pare 
Uneori, cum e bătută;
Că ar ii... penalizare 
Pentru... cel ce execută 1

I. CH1VU

DE TOATE
Sportul, ispitește din ce 

în ce maț mult pe oamenii 
condeiului. Mai ales fot
balul. Nu totdeauna, însă, 
eroii stadioanelor și-au gă
sit corespondenți 
chiar și în paginile 
de sub cele mai consacra
ta nene”. Criticii de arta 

_ uneori de schematism 
pe cei care dau viață perso
najelor sportive în roma
ne, piese de teatru ori 
scenarii de film. Se 
pare că au dreptate...

Relativele insuccese ale 
acestor „starturi" în do
meniul beletristicei sporti
ve nu l-au descurajat pe 
scenaristul Alexandru
Struțeanu. Autorul ecra
nizărilor „Maara cu no- 
rocu, „Ciulinii Bârdganu- 
lui“. „Sub cupola albastră*, 
„Cîntecui amintirilor", „Pă
durile /atriei" și, de ca- 
rînd, „Neamul Șoimărești- 
lor“ a căzut și el victima 
muzei... FOTBAL. Cu care, 
de altfel, mai 
cu vreo cinci ani 
mă. cînd a scris 
filmului „Băieții 
Și cum o dragoste __
uită ușor, Struțeanu a re
venit la sportul îndrăgit 
din tinerețe.

Filmul pe care l-a ima
ginat scenaristul (înscris 
de Studioul București 
printre viitoarele producții) 
surprinde de la început 
prin titlu : „FEMELA ȘI 
FOTBALUL'. De ce nu 
„Bărbatul și fotbalul ?“

— ^^ntru nimic in lume, 
rips._ autorul. Să nu 
vă așteptați la un turneu 
feminin de soiul celor ca
re se organizează în O- 
landa, Brazilia sau Ger
mania Federală. 
secvențe în care veți avea 
prilejul să priviți un „11* 
în... juste, nu justifică tit
lul. ci, construcția scena
riului.

— Dar atunci ! ?
— Api vrut să atac im- 

pli' ^.iiile... familiale, inti-

fideli 
ieșite

cochetase 
în ur- 
textul 

rroșcri”. 
nu se .

care le provoacă 
mai popular sport 

pe glob.
— Sâ i 

biect...
— Ar

vulffăm 
pină ia .
nivelă mai e destulă vre
me.

— Cite va amănunte to
tuși...

...Aflăm în continuare* 
din răspunsurile cam zgîr- 
cite ale interlocutorului 
nostru, că „Femeia și fot
balul* este o comedie cu

intrăm deci în su-

fi păcat să-l 
de pe acum, 
primul tur de ma

dl- 
cînd

mai lase niței sportul pen
tru a se putea consacra 
studiului gingașelor... lepi
doptere. Ceea ce nu-i de 
loc ușor. El are de înfrun
tat soția, prietenii, toți 
concetățenii, plus... soacra. 
Cum va izbuti să iasă a- 
micul nostru din acest 
„melee" și să se dedice 
pasiunii sale de cercetător 
al lumii fluturilor, nu. vă 
putem spune. Alexandru 
Struțeanu văzîndu-și în 
pericol secretul profesional 
n-a vrut să mai divulge 
nimic, 
reușit... 
limbă.

Vom maj încerca...

Și 
să-1

AL. STRUȚEANU
tîlc, un sol de fabulă ci
nematografică. De cele mat 
multe ori în filmele 
sport eroul principal 
confundă cu o ’ " 
naștere care, 
fotbalului. îșt ____
învățătura sau profesia dar 
este readus — pînă ir 
urmă — pe calea cea bună, 
de un antrenor conștient 
și de o fată pe care o 
Iubește.

Ei bine în „Femeia șt 
fotbalul- autorul are cura
jul paradoxului și își pre
zintă eroul intr-o iposta
ză inversă, ca pe un „Ro
binson” al științei, Izolat 
într-un oraș al fotbalului. 
Profesorul de zoologie Flu
tura f. căci despre el este 
vorba, un foarte talentat 
portar de fotbal, vrea să

de 
se 

din 
dragul 

neglijează
vedetă 
de

Fapte mari ale celor mici
Fiorenzo Gerola, în vîrs- 

tă de 4 ani, poate fi con
siderat de pe acum favo
ritul competițiilor de schi 
ale Jocurilor Olimpice de 
iarnă din anul... 1930. El 
a deschis o cursă inter
națională rezervată elevi
lor și a întrecu' pe ciști- 
gător cu 10 secunde. Tt- 
riăra speranță italiană 
schiază de un

★
Terrț) Briste 

Rofe (13 ani) 
un precedent 
fotbalului britanic, 
bul profesionist i 
Orient a semnat cu ei un 
contract prin care cei doi 
se angajează să joace in 
prima echipă imediat ce 
vor părăsi banca pe care 
o impor t in prezent la 
școală.

ara.

ye Dennis 
au creat 

In istoria 
. Ctu- 
Leyton

★
Cen Ci-vai, fiul unui șo

fer din Canton, este so
cotit cel mai bun șahist

nici n-am 
tragem de

VALERIU CHIOSE 
N'EAGOE MARDAX

SCHI IN PLINA VARA!
în ultimele zile ale lunii 

mai, în timp ce numeroși 
cetățeni, tineri și vîrstni- 
ci, se plimbau pe străzile 
însorite ale Clujului bucu- 
rindu-se de venirea zile
lor călduroase, alții, cu 
rucsacuri și schiuri pe 
spate, luau trenul spre 
Ciucea pentru a... schia.

Un grup de 20 de per
soane, sub conduoerea

VARIETĂȚI FOTBALISTICE

profesorului de educație 
fizică Andrei Kabdeboa 
au urcat la cabana Vlă- 
deasa și au sebiat în con
diții bune pe un loc mic 
de 100X100 ni 
versantul vestic 
telui.

Încîntați de 
trecute acolo, 
pescu, asistent 
tatea de 
Tămaș 
tutui
J ustin,

100 m IN V,9 SECUNDE
La Waco, sprinterul a- 

merican Robert Lasater 
a alergat 100 ni în 9,9,' 
secunde. Performanța nu 
va putea • fi însă omolo
gată ca nou record mon
dial, intrucît a fost obți
nută cu vîttf favorabil

BALONUL CEL MAI 
SCUMP DIN LUME

de... rugbi. A fost fundi- 
șui echipei Scoției ț

al orașului, în ciuda vîrs- 
tei sale fragede: n-are 

și jumătate I 
T precoce, 

învățat singur să

deci 8 ani
Acest șahist 

care a 
joace șah. urmărind par
tidele organizate în casa 
tatălui său. a cîștigat 
toate în!Unirile susținute 
cu cei mai reputați jucă
tori ai orașului. Și — 
notați — Canton se bucu
ră de faima de a fî wora- 
șui șah iști lor

Graham Tomlinson (ÎS 
ani) a egalat timpul obți 
nat de cei mai mari cam 
pioni automobiliste englezi 
pe circuitul Brands-Hatch. 
în comitatul Kent. Di
rectorul unei școli de au
tomobilism a anunțat că 
va solicita o autorizație 
specială pentru a permi
te tinărului automobilist 
să participe la campionate 
internaționale.

Schimb... greșit
Desen de Al. Clenciu

O minge de fotbal oe 
care și-au pus semnăturile 
toți jucătorii meciului A/i- 
glia — Restul lumii 
(2—1) disputat in toam
na anului trecut la Lon
dra cu prilejul centenaru
lui Federației engleze de 
specialitate, a fost vindic
tă la licitație. Fericitul 
cumpărător a plătit pentru 
ea 1120 de doimi.

JUCĂTOR DE RUGBI SI
ARBITRU — -------- -DE EOTBXL

Despre Pat Harrower, 
arbitrul finalei „Cupei. An- 

la fotbal disputata 
intre Astea Villa și New
castle United, se spune 
că este unu! dintre cei 
mai buni arbitri din In
sulele Britanice. Cu cîțiva 
ani înainte el și-3 în
cheiat cariera de jucător

TELEVIZIUNEA AME
RICANĂ ȘI FOTBALUL

Sportul cu balonul ro
tund începe să prindă te
ren și în S.U.A. „Voga" 
fotbalului se intensifică 
at it de mult. Incit Federa
ția de fotbal a S.U.A. se 
gindește să pună pe 
picioare un campionat la 
care să participe echire 
din toată țara. Proiectul 
prevede ca el să fie or
ganizat după formula eu
ropeană, grupind 12 sau 
14 echipe din cele mai 
rna i orașe ah Statelor 
Unite.

Cunoscută fiind puterea 
deosebită pe care o are 
televiziunea In S.U.A., Fe
derația de fotbal a propus 
cânducătorilor teleuiziunii 
să preia gestiunea viitoru
lui campionat național de 
fotbal și să televizeze me
ciurile pe care le por dori.

orele pe- 
Dan Po- 
la Făcui- 

fizică, Mareei 
desenator ia Insti- 
agronomie, Anca 

inginer mecanic 
la I.R.E.H. și toți ceilalți 
și-au propus să revină în 
aceste locuri și în cursul 
lunii iunie, în... necazul 
altor sportivi care s-am 
„grăbit" să-și pună soldu
rile la pod.

111...

PETRU \AGY 
corespondent

Perseverentă

I

Campianul american de 
șah, marele maestru Bobby 
Fischer, este vestit pentru 
tenacitatea cu care luptă în 
fiecare partidă, căutînd cîști- 
gul în finaluri lungi de zeci 
și zeci de mutări.

Irrtr-un concurs, de pildă, 
Fischer a întrerupt de 3 ori 
întîlnirea sa cu Benkâ, 
de fiecare dată 
sensibil egală.

întrebat de un 
ce mal continuă 
echilibrul de pe 
perfect^ Bobby a răspuns ;

<(Se greșașle ia poziții mal 
bune ; cu atît mai muți se 
poate greși îah-una egală...*.

Intr-adevăr, pînă la urmă 
Bank a a greșit și a pierdut.

BIKILA ABEBE D(N 
NOU ‘

Cu 
five 
avut 
în

IN ACTUALITATE 
prilejul „Zilei spor- 

a armatei", care a 
ioc la Addis Abeba 

prezența împăratului

Haile Selassie, campionul 
olimpic Bikila Abebe, ser
gent în garda imperială, 
a cîștigaf proba de ma
raton realizind timpul de 
2.15:13,0, cu 3 secunde 
mai puțin decît acum 4 
ani la Roma (.2.15:16,2,.

Cu acest rezultat, Bikila 
Abebe depășește și per
formanța atletului japonez 
Thoru Terasawa care la 
17 februarie 1963, pe tra
seul olimpic de la Tokio, 
a alergat maratonul în 
2.15:15,3.

UN COLOS AL RINGULUI

ziarist 
jocul 
tablă

Hotărî! lucru, reprezen
tantul' S.U..A la categoria 
grea in turneul olimpie ie

COMS- are voie să aibă o 
în categoria A la 
Teoretic toate cele

EMIL MfCOLAESCU, 
XANDBINA și V. MIRCEA. 
BUCUREȘTI. Dintre melodiile 
și speclacoiele pe care le... 
recomandați pentru săptermi
na aceasta, reținem urmă- 
teărele :

Rapid București : 
PAS DE FERICISE

Progresul București : AM 
ÎNCEPUT SA ÎMBATRÎNESC

Petrolul : AMINTIRI AMIN
TII!

Siderurgislul Galați : S-AU 
SCUTURAT TOȚI TRANDAFI
RII

Steaua : SOCOTELI 
ȘITE

C.S.M.S. si Știința Timișoa
ra : DE DOf BANI SPERANȚA

RICHARD MIRON, BUCU
REȘTI. Rapid n-a cîștigat ni
ciodată campionatul țării la 
fotbal. Cea mai bună per
formanță a realizat-o în e- 
dițta 1948—1949. cînd s-a 
clasat pe locul al doilea, 
după U.T.A., cu același nu
măr de puncte dar cu un go
laveraj mai slab (din cauza 
golurilor primite) : 43—33
(Rapid) față de 43—27 
(U.T.A.) Nici anul acesta e_ 
chipa din Glulești nu stă 
mai bine la capitolul în 
cauză. Să șliți că golave
rajul a fost inventat de un... 
adversar al rapidiștilor. Pre
cis 1

IACOB 
Boxerul 
nera, fost campion mondial 
la toate categoriile (1933), 
avea 2,05 m înălțime și cîn- 
tărea în jur de 120 kg. 
2. Milutinovici joacă la 
chipa Racing—Paris. De 
anul, în divizia B 1

eb-

D9AGOȘ 1ADÎCA.
TANTA. 1. „Ub baschetbalist 
execută două larilud libero.

echipa 
regiune 
fotbal ?
14 echipț pot fi istr-a sin. 
gură regiune. Practic e mai 
greu !

SIM1ON, SIBIU. 1. 
italian Primo Car-

2. 
e- 
la

Executa prima lovitură 
transformă. A realizat 
fel un punct. Pentru a 
ține încă... două puncte în 
urma celeilalte lovituri, el 
aruncă mingea puternic în 
panou, o prinde cînd revi
ne și... marchează^. Intere
santă „tactică^ 1 Numai că 
regulamentul nu o admite. 
Nu este permis, la executa
rea unei lovituri libere, a 
se greși INTENȚIONAT, pen
tru ca mingea 
posesia aceleiași 
Acest gest 
o „greșeală 
Boxerul Gh. 
pionul țării 
grea, axe 30

VASILE NEGOIȚA. COMU
NA STANCEA. ,,!atr-o parti
da de șah, la un moment 
dat dau „șah” cu turnul pe 
ultima linie. Adversarul nu 
avea nici o posibilitate de 
a se salva, deoarece penul
tima linie era blocată da 
propriile Iul piese. La „fa- 
hui £ meu el a făcut rocada 
și astfel a evitat matul, iar 
eu am pierdut partida căci 
sacrificasem cîteva piese 
pentru a obține această po
ziție". Vî se admite... con
testația 1 Adversarul dv. a 
fost făcut mal. Regele nu se 
poale salva cînd i se dă 
„șah" decît în trei feluri : a) 
luînd ei personal sau prin- 
tr-un... aghiotant al său pie
sa respectivă ; b) efectuînd 
o mutare protectoare (dacă 
este posibil) ; c) intercaiînd 
o piesă proprie intre el și 
piesa... atacantă. Această 
ultimă alternativă „cade” 
însă atunci cînd piesa care 
dă „șah;< este un cal.

și f-ace paria di a conducerea 
secției de fotbal a clubului 
Rapid.

LAZAR NICOLAE. BESCENl 
fi ALEXANDRU ANDREI 
BUCUREȘTI. Credeam că este 
o problemă lăseutiSă : țara 
care cîșiigă • de trei ori — 
consecutiv sau alternativ — 
campionatul mondial de fot
bal, intra definitiv în pose
sia Cupei „Jules Rimei". 
Perspectiva aceasta sutide 
în momeai**! de față Brazi
liei, - -- - - - - -
care au cucerit de două ori 
pînă acum campionatul mon
dial.

Italiei și Uruguayului,
i

sâ intre în 
echipe, 

este socotit ca 
personală". 2. 
Negrea, cam- 

Ia categoria 
de ani, 3. Cîte

NICOLAE BACIU, TURNU SE
VERIN. 1. Meciul de baschet 
dintre Real Madrid și ,,Se
lecționata Europei", disputat 
în luna mai la Madrid, s-a 
încheiat cu victoria Selecțio
natei : 91—87. 2. Ștefan Filote 
a jucat de 13 ori în echipa 
noastră națională de fotbal, 
în prezent el este funcționar 
în Ministerul Transporturilor

impresie Ia prima

box din cadrul Jocurilor 
Olimpice de la Tokio, ti- 
nărui Buston Mathis, in 
etate de 19 ani, face o
mare
vedere cu... dimensiuni
le șale. El măsoară 1,90 m 
și cintărește... 135 kg. ț 

Rămine de văzut insă 
dacă valoarea acestui su- 
per-greu va fi in raport 
cu kilogramele sale.

Pentru...
protecția 

boxerilor

ION POSTAȘU
desene de N. CLAUD IU j

Boxerii străini care e- 
voluează pe ringurile din 
Franța nu mai au voie să 
poarte... mustață atunci 
cînd susțin meciuri pu
blice. Măsura a fost luată, 
recent, de Federația fran
ceză de box și ea a fost 
primită cu multă nemul
țumire de o serie de pu- 
giliști care
ăți.

Acestora 
însă că nu 
o măsură 
numai pe ei, pentru boxe
rii francezi interdicția a- 
ceasta — dictată, se pare, 
de considerentul că în 
momentele de luptă corp 
la corp mustața poate... 
incomoda pe adversar — 
existînd de peste un an 
de zile.

purtau mus-

li s-a amintit 
este vorba de 
care-i vizează



IERI,
LA KIEV,

IN MECIUL
R.P.R. —R.S.S.
UCRAINEANĂ

•*-• w
Concurs internațional de șah 

la Zagreb
internațional de 
Zagreb a luat 

maestru 
care o totalizat 9,5 

Pe locurile

t Miine încep la Budapesta
♦
t Campionatele europeneșah des- 

sfîrșit cu 
maghiar

Turneul 
fășurat 
victoria 
Laszlo 
puncte din 13 posibile, 
următoare s-au clasat în ordine: Mar- 
covioi și Parma’ (Iugoslavia) — 9 
puncte, Bertok (Iugoslavia), — 8,5 
puncte; Fuderer, Matanovici (Iugo
slavia) — 8 puncte.

la 
marelui 

Szabo, de popice

SCRIMERII ROMÎNI AU REPURTAT Turneul interzonal de șah

DOUA FRUMOASE VICTORII
Ionel Drîmbă (sabie) învingători în turneele individuale

KIEV, 12 (prin telefon). — Vineri a 
început în sala Institutului de medi
cină din localitate întîlnirea de scri
mă dintre reprezentativele R. P. Ro
mine și R.S.S. Ucrainene. Sportivii ro
mîni au avut o comportare foarte

■

La 22 iunie:

Start la Wimbledon
turneului internațional
Wimbledon va reuni

Ediția 1964 a 
de tenis de la 
între 22 iunie și 4 iulie 110 concu
rent: pentru proba de simplu bărbați 
și 86 de jucătoare la simplu femei. 
Printre participant! se află cîștigătorii 
de anul trecut Mac Kinley (S.U.A.) 
și australianca Margaret Smith. Vor 
participa, de asemenea, sportivi din 
Brazilia. Franța, U.R.S.S., Norvegia, 
Danemarca, Suedia. Japonia, India și 
alte țări. Anul acesta se va desfășura 
și un turneu al veteranilor, la care 
și-a anunțat participarea și celebrul 
jucător francez Jean Borofra, acum în 
virstă de 65 de ani.

bună, c-îștigînd ambele probe ale pri
mei zile, turneele individuale de flo
retă fete și sabie băieți.

La floretă, în afara echipei R. P. 
Romîne (reprezentată printr-o garni
tură de tineret) și de concurentele 
ucrainene, a participat și concurenta 
cubaneză Mirela Rodriguez. Reprezen
tantele noastre s-au comportat exce
lent încă din serii,., Ecaterina Icncic, 
Marina Stanca și Ileana Ghiulai cîști- 
gînd seriile de calificare. în turneul 
final, după consumarea tuturor asal
turilor, trei concurente (Suzana Tași, 
Marina Stanca și Piskova) s-au găsit 
la egalitate: cîte 6 victorii fiecare. în 
această situație s-a desfășurat între ele 
un baraj, care a revenit reprezentantei 
noastre Suzana Tași (4—1 cu Stanca 
și 4—I cu Piskova) urmată de Marina 
Stanca 
mentul general al probei î

1. SUZANA TAȘI (R.P.R.) — 
2. Marina Stanca 
Piskova (R.S.S.U.) 
(Cuba) — 5 v.; 
(R.P.R.) — 5 v.;
(R.P.R.) — 4
(R.S.S.U.) — 3

La sabie s-au prezentat 17 concur 
renți. în turneul final, reprezentantul 
nostru Ionel Drîmbă și-a 
forma bună manifestată la Minsk, ob- 
ținînd o victorie concludentă. Clasa
ment :

1. I. DRÎMBĂ (R.P.R.) 7 v.; 2. Cis- 
6 v.; 3. Fel
4. Kaidanovioi

Mureșanu (R.P.R.) 
(R.S.S.U.) 3 v.; 7.

v.; 8. O. Vintilă

confirmat

ticenko (R.S.S.U.)
(R.S.S.U.) 5
(R.S.S.U.) 4.; 5. T.
4 v.; 6. Arderîhin
Ledin (R.S.S.U.) 3

9. A. Csipler (R.P.R.)(R.P.R.) 2
1 V.

După prima 
duce astfel cu
sîmbătă, duminică și luni.

v.;

v.;
v.;

zi. echipa noastră con*
2—0. Meciul continuă

(4—2 cu Piskova). Iată clasa-

6 v; 
(R.P.R.) — 6 v; 3. 
— 6 v; 4. Rodriguez 

Ecaterina Iencic 
Ileana Ghiulai

7. Iermakova
8. Biriukova

5.
6.
v.s
v.ț

(R.S.S.U.) — 1 V.; 9. Kovacs (R.S.S.U.) 
0 v

Vești din țările socialiste

După consumarea celei 
de-a 17-a runde, marele 
maestru danez Bengt Larsen 
a trecut din nou, singur, în 
fruntea clasamentului în Tur
neul interzonal de șah de la 
Amsterdam. Jucînd cu ne
grele, Larsen l-a învins pe 
Darga, în timp ce principa
lul său adversar, Boris 
Spasski, a întrerupt în po
ziție complicată cu america
nul Reshevsky. Alte rezultate 
înregistrate în această rundă: 
Tal — Vranesici 
Stein — Evans 1—0; 
mann — Bilek 1—0 ; 
stein — Ivkov rernizj; 
lov Lengyel

»

1—0;
Pach- 
Bron-
Smîs-

1—0; Porath 
Gligorici — 
Tringov —

— Perez 0—1 
Benko remiză 
Rosseto 1—0.

Clasament: 
(Danemarca) 
2—3. Tal, Smîslov (U.R.S.S.) 
13 puncte; 4. Spasski
(U.R.S.S.) 12,5 puncte și o 
partidă întreruptă etc.

1. Larsen
13,5 puncte;

•>
♦
*

Astăzi părăsesc Capitala reprezentativele do 
popice ale țării noastre, care vor lua parte 
la campionatele europene pe echipe, perechi 
<ji individuale. Cele două loturi din care fac 
parte Elena Lupescu, Elena Predeanu, Maria 
Stanca, Crista Szocs, Petre Purje, Cristu Vî- 
Rătoru, Ion Micoroiu, Tiberiu Szemani etc. 
sînt însoțite de antrenorii F. Popescu și A. 
Andrei.

După cum am mai anunțat, actuala ediție 
a „europenelor' are loc la Budapesta și la 
ea participă selecționate feminine și masculina 
din 10 țări. Mîine are loc deschiderea festivă 
3 competiției, iar luni și marți sînt progra
mate întrecerile pe echipe.

Confruntările feminine se vor desfășura pe 
o arenă cu două piste, iar cele masculine 
pe o arenă cu patru piste. Se joacă la pro
bele clasice de 100 bile mixte femei și 200 
bile mixte bărbați, echipele fiind formate din 
cîte șase jucătoare și tot atîția jucători.

Nou record al P. P. Chinez
la „înălțime” femei
în

curs
calitatea Taiyuan, 
leta 
bilit 
R.P.
tura
performanța de 1,79 
m. Același rezultat a 
fost realizat în acest 
an și de atleta austra
liană Michele Mason,

cadrul unui con- 
desfășurat în lo- 

~ at-
Wu Fu-shan a sta- 
un nou record al 
Chineze, la sări- 
în înălțime, cu

într-un concurs la Sy 
ney.

Recordul mondial 
sări bura în înălțin 
femei este de 1,91 m 
tri și apar; 'M- 
romîne loland'A
Pînă acum nici o all 
atletă din lume nu 
reușit să sară mai naus 
de 1,79 m.

PREGĂTIRI OLIMPICE PE TOATE MERIDIANELE

pune mari speranțe în po
sibilitățile lui Figuerola, 
precum și ale unora din
tre scrimere. în cazul 
cînd echipa masculină de 
baschet va trece cu suc
ces „examenul* calificări
lor, atunci și ea va par
ticipa la J.O. de Ia Tokio.

DIN NOU LA
INNSBRUCK

de

Primii pași In sport la o secție de 
gimnastică pentru copii din orașul

Pekin, capitala R.P. Chineze

JOCURILE SPORTIVE 
IUGOSLAVE

Desigur, nu e vorba 
o reeditare a Jocurilor 
desfășurate în februarie. 
Și nici de o nouă compe
tiție sportivă organizată 
aici. E vorba de un film 
despre palpitantele între
ceri desfășurate în Aus
tria în cadrul celei de a 
IX-a ediții a J.O. de iar
nă. Ineditnil acestui film 
consacrat întrecerilor o- 
limpice de la Innsbruck 
constă în aceea că este 
realizat nu de operatori 
și regizori profesioniști, 
ci de un grup de turiști 

sovietici care au asistat Ia această 
mare întrecere sportivă.

Spectatorii sovietici au primit oa 
interes acest original film, pentru ca ei 
sînt astfel din nou martorii unor epi
soade ale Jocurilor Olimpice de Ja 
Innsbruck.

T
sfîrșit.
grupelor s-au înregistrat următoarele 
rezultate: R.P. Bulgaria — Franța 
69—68 ; Finlanda — Austria 86—71;
R. D. Germană — R.P. Ungară 68—67 ; 
Izrael — Grecia 53—41 ' Olanda — 
Luxemburg 83—59; Spania — Belgia 
82—78. Finlanda este singura echipă 
care termină neînvinsă această primă 
fază a turneului. Clasamentele finale 
în cele două grupe :

Grupa A : 1. Finlanda ; 2. R.P. Un
gară ; 3. Izrael; 4. R.D. Germană ; 5. 
.Grecia ; 6. Austria; 7. Elveția.

Grupa B: 1. Franța; 2. R.P. Bulga
ria ; 3. Spania ; 4. Belgia ; 5. Anglia | 
6. Olanda ; 7. Luxemburg.

Se califică în semifinale Finlanda, 
Franța, R.P. Ungară și R.P. Bulgaria. 
Cîștigătoarele semifinalelor vor merge 
mai departe pentru turneul de la Tokio, 
ia care sînt calificate încă 12 echipe;
S. U.A., Brazilia, U.R.S.S., Italia. R.S. 
Cehoslovacă, Iugoslavia, R.P. Polonă, 
Uruguay, Porto Rico, Peru, R.A.U. și 
Japonia. In septembrie se va deslășura 
un turneu care va desemna două echipe 
din Asia.

urneul preolimpic masculin de 
baschet de la Geneva a luat 

In ultima etapă din cadrul

eprezentalîva olimpica masculină 
de volei a Japoniei, care între

prinde un turneu prin Europa, a jucat 
în localitatea Nymbursk cu formația

secundă a R.S. Cehoslovace. Victori 
a revenit voleibaliștilor cehoslovaci c/ 
3—1 (15-13, 15-13, 5-15, 15-8).

(Agerpres).

Profiluri

awn
La începutul lunii martie austra- 

llanca Dawn Fraser a realizat cel de 
al 36-lea record mondial din cariera 
sa sportivă, — 58,9 pe 100 liber. A- 
cest record este considerat cei mai 
fantastic din istoria natafiei femi
nine mondiale. Rezultatul a stir
nit" mai multe comentarii decît cel 
obținut la bărbați cu io de ani in 
urmă de Johny Weissmuller, primul 
înotător din lume care a înotat sula 
de metri sub un minut.

Dawn Fraser va împlini la 15 no
iembrie 26 de ani. Fiica muncitorului 
portuar Kenneth Fraser (emigrat cu. 
ani în urmă din Scoția cu prilejul 
unei deplasări făcute cu o echipă de 
fotbal), practică înotul de 20 de ani. 
In copilărie, familia Fraser a avut 
multe griji cu Dawn. Mică, anemică, 
bolnavă in permanentă de bronșită, 
tatăl său, la sfaturile vecinilor, s-a 
decis ca fiica sa să ia lecții de înot. 
„înotul a fost pentru mine — spune 
Fraser — un adevărat medicament...”

Și iat-o în scurt timp antrenată de 
renumitul Harry Galagher, care de 
pe atunci vedea în Dawn o^.auten- 
tică speranță a natației. IpP. * ?astă 
primăvară, un accident 
automobil (în care mama ei șT una 
din surori și-au pierdut viața)^ a 
determinat-o pe Dawn Fraser să-și 
întrerupă temporar antrenamentele. 
Acum ea este complet restabilită șt 
privește cu optimism o medalie de 
aur la Tokio. Dar nu numai atît. Ea 
nu are nici gînd să abandoneze na- 
tația ci dorește să ia startul și la 
J. O. de la Mexico City în 1968. . 
Aceasta ar constitui, desigur, un re
cord în materie... In natația mon
dială nu se cunosc pînă acwfc îno
tătoare care să fi luat startul în 4 
ediții ale J. O. Și cu atît mai mult, . 
cu cît în 1968. Dawn va avea 30 de 
ani ! Ceea ce, trebuie să recunoaș
tem, nu e puțin pentru o înotătoare...

In cinstea celei de a XX-a aniversări 
a proclamării Republicii Populare Fe
derative Iugoslavia, în această țară se 
desfășoară în prezent o competiție 
sportiva de mase. Ea este intitulată 
Jocurile sportive iugoslave**. Pri
mul start s-a dat în luna aprilie, în 
concursurile de cros. Iar în aceste zile 
sînt în plină desfășurare excursiile tu
ristice care se bucură de o mare popu
laritate în rîndurile oamenilor muncii, 
în cadrul asociațiilor sportive întrece
rile vor dura pînă în aprilie 1965, iar 
iu luna mai 1965 vor avea loc întrece
rile finale, care vor desemna cea mai 
bună asociație sportivă din țară.

CU GÎNDUL LA TOKIO

Sportul din Republica Cuba va fi 
reprezentat la marea întrecere olimpică 
din capitala Japoniei Ia cinci disci
pline : gimnastică, atletism, box, scri
mă și tir. Președintele Comitetului 
Olimpic din Cuba a declarat că își

1

Prima zi a Concursului internațio
nal de atletism de la Riga a fost 

marcată de citeoa performanțe valo
roase obținute de sportivii sovietici. Va
leri Brumei a sărit la înălțime 2,23 m, 
Elvira Ozolina a aruncat la suliță 55,96 
m, Tamara Press a ciștigat aruncarea 
greutății cu 18,18 m. Edvin Ozolin s-d 
clasat primul la 100 m plat cu timpul 
de 10,3. Alte rezultate: masculin: 110 
m garduri: Mihailov 13,9; 800 m plat: 
V. Mihailov 1:49,8; 409 m plat: Biș- 
koo 47,31 lungime: Ovanesian 7,85 mi 
5000 m: Vilt 13:59,9) disc Kovtun 
57,41 m. Feminin ; 100 m: Popova 11,8) 
400 m : Itkina 55,1 / înălțime: Cencik 
173 m.

a Danemarcei este formația

înființată a 5-a divizie a ligii
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9 Noua campioană

Odense.CU BALONUL ROTUND...
ACT FINAL ÎN „CUPA EUROPEI"

După cum se știe, miercurea viitoare se vor dispu
ta în Spania semifinalele celei de a Il-a ediții a „Cu
pei Europei". La Barcelona se întîlnesc 
U.R.S.S. și Danemarcei, iar la Madrid, reprezentativa 
Spaniei va juca cu cea a R.P. Ungare. Finala 
duminică 21, iunie, tot la Madrid.

In drum spre Barcelona, echipa de fotbal a 
s-a oprit la Paris, unde a susținut un meci 
trenament cu echipa Stade Francais. Meciul 

la egalitate : ’ 1 '? 7___1_'_
marcate de Alba pentru gazde' șl Husainov 
oaspeți. Azi, la Valenciennes, fotbaliștii sovietici vor 
mai susține un meci cu echipa locală.

Echipa R.P. Ungare și-a anunțat sosirea la Madrid 
duminică la prînz. Formația daneză sosește la Bar
celona în cursul zilei de azi.

echipele

are loc

U.R.S.S. 
de an- 
s-a ter- 

1—1 (0—1). Punctele au

ÎN „CUPA SPANIEI"...

fost 
pentru

Partidele dintre Atletico Madrid și Real Madrid din 
= sferturile de finală ale „Cupei Spaniei^ au fost 

îîiiiiiiiiiiiiiiiiHniiiiuiiiiHiiinHuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiuiiiuiiiii;

de-a dreptul palpitante. După ce în două meciuri 
scorul a fost egal, în cel de-al treilea, Atletico a 
dispus cu 2—1 de Real. în semifinale. Barcelona a 
dispus de Saragossa cu 3—2, urmînd să întîlnească în 
finală pe învingatoarea dintre Atletico Madrid și Va
lencia.

ALTE COMPETIȚII EUROPENE
în „CUPA EUROPEI CENTRALE" i Spartak Praga— 

M.T.K. Budapesta 1—1, Jelesnicear Sarajevo—Slovan 
Bratislava 2—1, A.S.K. Lin2 — Vasas Budapesta 1—1.

In „CUPA RAPPAN' : Standard Liege—Lausanne 3—1, 
F.C. Liege—Young Boys 2—0, Chaux de Fonds — 
Beeringen 3—1.

ȘTIRI, REZULTATE
• In finala „Cupei Asiei» desfășurată la Tel Aviv, 

Izrael a dispus de Coreea de sud cu 2—1 (2—0). 
Clasamentul final : 1. Izrael, 2. India, 3. Coreea de 
sud, 4. Hong Kong.

_ . Verriest din postul de antrenor
federal al reprezentativei Franței, pentru

Just Fontaine, Raymond 
internaționali) și Guerin, care a 
post.

<j> In Anglia a fost 
profesioniste.

• După demisia lui 
f ■_ ’ ’ . - ‘
funcție candidează 
Da Rul (toți foști 
mai deținut acest

această
Kopa,

al echipei italiene Juventus este• Noul antrenor 
Heriberto Herrera (nu deține Dici un grad de rudenie 
cu antrenorul echipei „Inter" Heienio Herrera). Heri
berto Herrera este . de origină Paraguayan, are 33 
de ani și a jucat cu ani in urmă în echipa Real Ma
drid.

• La Alger : Alger—Turcia 0—0.

• Federațiile de fotbal din U.R.S.S. și R. D. Ger
mană au căzut de acord ca meciul de baraj dintre 
echipele olimpice ale celor două țări, pentru califi- 
carea în turneul de la Tokio, să se dispute la 28 iu
nie într-un oraș din R. P. Polonă. După cum se știe, 
primele două întîlniri, desiășurate la Moscova și 
Leipzig, s-au Încheiat cu același scor : 1—1.

...ÎN JURUL LUMII
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