
Ultimele 
liri externe
ANDRE BONIFACE 
fost suspendat

jupă cum anunță 
enția Fiance Pres- 

Federația fiance- 
de rugbi a hotă- 
în cursul zilei de 

ercuri să suspende 
ia la noi dispozi- 

pe jucătorul An- 
e Boniface, căpi- 
iul echipei Stade 
>ntois, pentru atitu- 
tiea nesportivă pe 
re a avut-o în jo- 
1 cu echipa Gri
ja Roșie din cadrul 
talei «Cupei cam- 
onilor europeni44, 
idre Boniface nu 
; mai putea juca în 
hipa sa nici un 
jci de campionat, 

cupă sau amical, 
perioadă de timp 
ie urmează să fie 
abilită de Federa- 
t franceză de spe- 
alitate. (Ageipies).

VOLEIBALISTELE 
JAPONEZE 

ÎNVINGĂTOARE 
LA SOFIA

Echipa feminină 
s volei a Japoniei 
-a început turneul 
i Europa, jucînd 
i Sofia cu repre- 
mtativa R.P. Bul- 
aria. Campioanele 
xondiale au cîștigat 
reu cu 3—2 (13—15, 
>—6. 12—15, 15—7,
I—16) după un me- 
I echilibrat în care 
jortivele bulgare 
u fost la un pas 
e victorie. In ulV- 
nul set echipa bul- 
ară a condus cu 
5—14, 16—15 și nu- 
îai printr-un marc 
fort sportivele ja- 
oneze au reușit să 
mulgă victoria.

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNU L-VA!

0

FOTBAL

Un frumos succes
al luptătorilor romîni

STEAUA RAPID

sec.
pe 400 mg.

Regională
Hunedoara-Deva
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Un nou record la atletism Aseară, la Belgrad: 
Selecționata

încep marile
,’ompetițu nautice
Pe pistele de apă ale Europei se dă startul, peste cîleva zile, intr-o 
o de mari întreceri internaționale. La aceste importante concursuri 
ticipâ și sportivi romini in frunte cu membrii loturilor noastre olimpice.

»ri, la prînz, au părăsit Capi
ii, pe calea aerului, cîțiva dintre 

mai buni veliști ai țării (N. 
lean — J. Zamfir, I. Naum — G. 
rescu, P. Purcea și M. Dumitriu) 
itru a participa la concursul in- 
lațional de la Tallin (U.R.S.S.). 
cele 7 regate de aci prezentăm 
ru echipaje : două de star și 

» două de finn. După această 
ifruntaie de iahting, care se des- 
oară între 21 și 28 iunie, veliștii 

vor măsura îndemînarea tot 
Marea Baltică, la Warnemiinde, 
R. D. Germană. Seria va conti- 

a cu regatele de la Gdinia (R.P. 
onă) și va lua sfîrșit prin cam- 
natele europene de la Marsilia, 
itru star (26 iulie — 1 august)

Nelleiup (Danemarca), pentru 
n (27 iulie — 31 august).
i alți reprezentanți romîni ai 
irturilor nautice urmează să se 
plaseze în cursul zilei de astăzi 
mîine pentru a lua parte la com- 
liții internaționale de amploare, 
tfel, schifiștii romîni, membri ai 
ului olimpic, vor poposi la Grii- 
u pentru a fi prezenți (în for- 
rție completă — 7 probe) la tra-

diționalele întreceri de pe lacul ber- 
linez Dahme. Sînt primele „tato
nări* în ^perspectiva campionatelor 
europene* de la Amsterdam (sfîrșitul 
lunii iulie — începutul lunii august), 
împreună cu ei vor pleca și echi
pajele feminine de schit 44-1 rame 
și 84-1. In același timp o reprezen
tativă sportivă restrînsă, alcătuită 
din Ema Mihăilescu, Ana Arvai, 
I. Sideri și P. Somovschi, se 
va îndrepta spre Piaga, locul de 
desfășurare a regatei cu același 
nume, la caiac-canoe. Probele sînt 
programate tot sîmbătă și dumi
nică, p© apele Vltavei. In fine, un 
lot mai numeros de caiaciști și ca- 
noiști, printre care Vernescu, Ana- 
stasescu, Iacovici, Sidorov, A. Du
mitru etc, va concura în ultimele 
două zile ale acestei săptămîni pe 
lacul Himki în .Regata Moscova*.

Asaltul marilor per
formanțe atletice conti
nuă! Marți după-amia- 
ză a fost din. nou rîn- 
dul dinamooistului VA- 
LERIU JURCA (an
trenor Al. Stoenescu) 
să realizeze un nou re
cord republican, al pa
trulea din acest sezon: 
400 mg — 51,5 sec, 
200 m — 21,0. 4x100 
m — 40,5, 400 mg — 
51,3 sec.

Recentul record (una 
dintre cele mai bune 
performanțe europene 
din 1964) a fost obți
nut la capătul unei 
curse in care turcă n-a 
reușit totuși să aibă o 
trecere corectă a celor 
10 garduri.

categoriei A 
Reprezentativa 

olimpică 
a Iugoslaviei

2-1 (0-0)
în pagina a 3-a rela
tările trimisului nostru 

special
CONSTANTIN ALEXE

Gri. Popovici por
nește într-o îndrăz
neață acțiune și reu
șește să-și adjudece 
două puncte.

Foto : C. Tudor

in „sferturile"
Cupei R. P. R. la fotbal

4- Iert la sediul F.R. Fotbal s-au tras la 
4- sorți sferturile de finală ale Cupei R.P. 
•4 Romine. lată programul Jocurilor : 
+ STEAUA—-RAPID, DINAMO BUCUREȘTI — 
+ ȘTIINȚA TIMIȘOARA. SIDERURGISTUL HU- 
T NEDOARA — CRIȘUL ORADEA, C.S.M. SI- 
Y BIU — FARUL CONSTANȚA.
T Toate aceste partide urmează să se 
Ț desfășoare miercuri 1 iulie.

Barabaș și Vamoș
I învingători la Helsinki

DOUĂ CONCURSURI
INTERNATIONALE

DE DIRT-TRACK 
PE STADIONUL DINAMO
Marți 23 și duminciă 28 iunie, 

pe stadionul Dinamo din Capi
tală se vor desfășura două con
cursuri internaționale de dirt- 
tract. Participă alergători din 
R.S.F. Iugoslavia, R. P. Ungară 
și R.P. Bulgaria alături de mo- 
tocicliștii romîni.

♦
4
♦
4
4

HELSINKI 17 (prin telefon). At- 
leții noștri fruntași ANDREI BA- 
RABAȘ și ZOLTAN VAMOȘ au

Victorie la clasice (6-2), meci egal la libere (4-4) 
cu puternicele reprezentative ale Japoniei

Geantă și Boia învingători la puncte
(Citiți comentariul in pag. a 4-a) i

„Cupa Europei44 la fotbal

ECHIPELE U.R.S.S. Șl SPANIEI
S-AU CALIFICAT IN FINALA
Aseară la Madrid, s-a desfășurat prima

GIMNAȘTII
' £A
4(
I

al

IN DRUM SPRE CONSTANTA)■■■

din Constanța încep traine campionatele inter-

A 
A

I

în sala sporturilor din Constanța încep traine campionatele inter
naționale de gimnastică ale R. P. Romîne. începînd de miercuri, 
primii oaspeți ai întrecerii au și sosit în București. Delegația polo
neză cuprinde pe sportivii Barbara Eustakiewicz, Elsbieta Apos- 
tolska, și Andrzey Wronka. Din R. P. Ungară au sosit sportivele 
Aniko Ducza și Maria Tressel, iar la masculin La jos Varga și Peter 
Soos. In cursul zilei de miercuri au sosit, de asemenea, delegațiile 
sportive din Cehoslovacia și R. D. Germană, iar joi dimineață este 
așteptată sosirea gimnaștilor iugoslavi și bulgari.

După o scurtă escală în Capitală, în cursul dimineții de astăzi, 
gimnaștii și gimnastele își vor continua călătoria — cu autocarul — 
spre Constanța...

concurat miercuri pe stadionul o- 
limpic din localitate in cadrul con
cursului internațional dotat cu tro
feul „Paavo Nurmi“. Barabaș a ob
ținut victoria la 5000 m (14:09,6), 
iar Vamoș pe cea de la 3000 m 
obst. (8:56,0). Marți ei au evoluat 
și la Turku unde s-au clasat pe lo-

5000 m 
1500 m

cui III, Barabaș
(14:18,2) și Vamoș 
(3:52,6 — a căzut la 5 m de sosire).

la 
la

_______ ....... . , semifinală a 
„Cupei Europei’ la fotbal în care reprezentativa Spaniei a 
întrecut cu 2—1 'după prelungiri) echipa R. P. Ungare. Primul 
gol a fost marcat în min. 36 de spaniolul Pereda cu capul 
dintr-o pasă a lui Suarez.In min. 87 Bene înscrie golul ega
lizator. în prima 
rul, deși Bene a 
corner, Amancio

In cealaltă 
desfășurată la

repriza din prelungiri, nu se modifică sco- 
avut două mari Ocazii. In min. 115, la un 

înscrie golul 
semi-finală 

_____T_____ . _ Barcelona 
(care a început la ora 23,45) 
echipa U.R.S.S. a întrecut 
Danemarca cu 3—0.

Sîmbătă R.P. Ungară întîl- 
nește Danemarca pentru lo
cul III—IV, iar duminică, 
Spania își dispută finala cu 
echipa U.R.S.S.

Finala pe {ară a planoriștilor
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Luni, la Iași, au început întrecerile finale ale campionatului 
republican de zbor fără motor. La startul acestei tradiționale 
competiții s-au prezentat cei mai buni sportivi planoriști din 
țară, ciștigătorii etapelor regionale.

Prima probă —distanță cu țel fix și reîntoarcere la punctul de 
plecare — s-a desfășurat pe parcursul a 120 km și a fost ciști- 
gată de sportivul Nicolae Mihăiță (Zburătorul București) care, 
euoluind pe un aparat de construcție rominească (1SE 3) a tota
lizat 1000 p. Pe locurile următoare s-au clasat în ordine Mi- 

I hai Bindea (Zburătorul) 925p.
Mircea I'inescu (Zburătorul) 865 
p.. Alexandru Iosza (Progresul 
Tg. Mureș) 853 p.. Ion Alexa 
(Constructorul lași) 779 p. ș.a.

-liiiiiiiiiiuiiiimiiiiiniiiiiiHtiiiiiiiniiu’iiiiiiiiiiiimiiiiHniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiinm

SPARTAUIIABA REPUBLICANĂ

^La Galați, o entuziastă 
sărbătoare a sportului

Situat în peisajul elegantelor construcții din cartierul Țig- = 
lina, stadionul Dunărea din Galați a fost duminică diminea- 5 
ță martorul unei entuziaste sărbători sportive. 2 220 de ti- g 
neri și tinere au deschis faza orășenească a Spartachiadei = 
republicane printr-o mare demonstrație de ansamblu, exe- = 
cutată cu multă măiestrie. Primii au evoluat pionierii. 500 H 
de copii îmbrăcați în frumoase costume naționale au dan- Ș 
sat în ritmul muzicii populare romînești. Apoi, 500 de fete g 
au oferit un încîntător program de exerciții de gimnastică. § 
Au urmat 500 de băieți care au executat mișcări caracte- S 
ristice diferitelor sporturi practicate în țara noastră. în 5 
final, un ansamblu de 720 de fete (în fotografie) a dat un = 
adevărat recital, mult aplaudat de publicul spectator. g
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In concursul de la PlevenReuniuni atractive in orașele 
Craiova, Caracal, Galați și Brăila

In scopul menținerii formei sportive 
a boxerilor, federația de specialitate 
organizează noi reuniuni pugilistice. 
Sbnbătă șt duminică, două selecțio
nate divizionare din Capitală vor sus
ține meciuri de verificare în erașele 
Craiova, Caracal, Galați și Brăila, 
ta compania unor boxeri din localită
țile respective.

La Craiova șf Caracal vor face de
plasarea următorii boxeri t ȘL Constan
ții» A. Verdeș. Gh. Badiu. Gh. An- 
ghel C. Negoescu. Gh. Anton, 
HL L Baciu. N. Parase hiv, I.
I. Ivan. V. Trandafir.

C. Ghi- 
Pițigo»

Și antrenorii
Ultimele reuniuni pugilisttce 

ploare (campionatul republican,
de am-

9 lUr‘ 
neul interna fi ouai și meciul cu Olan
da) au scos în evidență roadele stră
daniilor depuse de unii antrenori în 
pregătirea elevilor lor. Este vorba de 
Ion Chiriac, Constantin Nour, Ion 
Popa, Lucian Popescu, Victor Alexan
dru (Onești), Petre Mihai (Galați) fi 
alții, care merită călduroase felicitări 
pentru rezultatele pozitive, promițătoa
re, obținute de pugiliștii pregătiți 

rde ei.
Vrem să le atragem însă atenția (și 

nu pentru prima dată) asupra unei de
ficiențe cu urmări dintre cele mai ne 
dorite. Încă nu s-a terminat cu „dădă
ceala" din colțul ringului în timpul 
luptei, care ia adesea proporții exas
perante.

Din punct de vedere metodic, această 
dădăceală nu contribuie la întărirea 
personalității boxerului, care în loc să 
fie deprins a se orienta singur în ring, 
în funcție de adversar, este sustras de 
la luptă, obișnuit să tot privească spre 
colț, după... îndrumări. Un asemenea 
boxer, ca și cel sîcîit încontinuu, nu 
poate să ajungă prea departe. Așadar, 
sportivul să fie învățat să se orien
teze el însuși, să adopte tactica po
trivită, rămînînd ca antrenorul să in
tervină în cele două pauze dintre re 
prize.

fAl doilea aspect ține de regulament, 
care interzice „teleghidarea**  boxeru
lui în ring. Ne amintim de situa
țiile penibile (și de la campionat, 
fi de la turneul internațional, 
și de la meciul cu Olanda) cînd ar
bitrii din ring au dat repetate aver
tismente antrenorilor noștri, ba odată 
a și fost sancționat boxerul (I. Ol- 
teanu) pentru atitudinea antrenorului 
giu, care nu mai înceta cu... sfaturile.

Se apropie închiderea vînzării ;a 
Sportexpres Olimpic trim. 111-1961. 
Procurați-vă din timp bilete la a- 
ceastă importantă tragere care atribuie 
numeroase premii în obiecte și bani.

Așa cum am mat scris, în fruntea 
listei de premii se află cele 48 de că
lătorii la Jocurile Olimpice de la Tokio, 
în continuare trebuie să remarcăm ma
sivul lot de autoturisme care se atri
buie cu acest prilej : 32 I

Bogata listă de premii mai cuprinde 
o serie de obiecte mult apreciate de 
participanți. Numărul total al premiilor 
care se vor atribui la tragerea Sport- 
expres Olimpic este de 45.960 în va
loare totală de 6.000.000 lei.

• Programul concursului Pronosport 
nr. 25, etapa din 21 iunie a.c., cuprinde 
cele șapte întîlniri din cadrul categoriei 
A, mtîlniri internaționale ale echipelor 
noastre de categoria B și două partide 
din cadrul campionatului italian, divi
zia B.

lată programul complet al acestui 
concurai

Vrem să subliniem că în competi
țiile internaționale (și, negreșit, așa 
va fi și la Tokio) arbitrii nu tolerează

Un interesant simpozion de șah
Duminică 14 iunie a avut loc în sala Lectoratului central al Con

siliului pentru răspîndirea cunoștințelor cultural-științifice un interesant 
simpozion cu tema ; „Șahul romînesc ieri și azi".

Expunerea a făcut-o prof, universitar emerit ION GUDJU, vicepreșe
dintele F.R.Ș.

In continuare, maestrul emerit al sportului FLORIN GHEORGHIU, 
campion mondial de juniori, maestrul internațional VICTOR CIOCILTEA 
și maestra internațională ALEXANDRA N1COLAU au arătat avîntul pe 
care 1-a luat mișcarea noastră șahistă în anii orînduirii democrat-popu- 
lare. Expunerile au fost însoțite de numeroase demonstrații.

Simpozionul s-a bucurat de un deosebit succes.

PRONOSPORT» PRONOEXPBES «PRONOSPORT

La Galați și Brăila vor evolua t G. 
Dincâ, G. Macovei, D. Miron, ȘL Is
pas, V. Antoniu, 1. Negru, Șt Popoacă, 
M. Anghel. Gh. Vlad, I. Grosu, 1. 
Șerban, M. Staicu, N. Ghibu. N. Motoc.

Primele reuniuni vor avea loc sîm- 
bătă seara, In orașele Craiova și Ga
lați. Galele următoare se vor disputa 
în orașele Caracal 
zilei de duminică.

In urma acestor 
cătui selecționatele 
care ne vor reprezenta în meciurile 
cu R. P. Bulgaria și R. P. Ungară.

și Brăila în cursul

reuniuni se vor al- 
noastre de tineret

Carnet

trebuie... antrenați!
— cum jac unii dintre arbitrii noștri
— dădăceala de la coiful ringului. Iar 
un avertisment dat pentru aceasta 
boxerului atirnă greu în balanță și îi 
poate aduce chiar infrîngerea. Și apoi, 
dacă-i învățăm pe boxeri să tot aș
tepte sfaturi în timpul meciului, ce se 
vor face aceștia la marile întîlniri ?

lnțelegind deci că antrenorii doresc 
victoria elevilor lor, alături de care

T. STAMA

Campionatul republican pe anul 1964

seCum ar vrea unii antrenori să . 
desfășoare meciurile de box.

Desen de A. Buicutescu

se bucură și suferă, și pe care vor 
din toată inima să-i ajute, cerem 
acestora să facă astfel incit ajutorul 
să nu se transforme intr-un deserviciu. 

lată de ce spuneam in titlu că.„.
ți antrenorii trebuie antrenați 1

M. COSTEA

I. Dlnamo Buc. — Rapid
II. Progresul — steaua

III. Farul — Steagul roșu
IV. Petrolul _ C.S.M.S.
V. Știința Cluj — U.T.A.

VI. Știința Timișoara — Crișul
VII. Dinamo Pitești — Siderurgistul 

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

XI. NapoU—Padova (camp, italian B).
XII. Lecco—Brescia (camp, italian B).

• Astăzi este ultima zi la tragerea 
Loto-Central de mîine, vineri 19 iunie 
a.c.

Printre ultimii cîștigători la Loto- 
Central se numără și participantul 
Murgoci Ștefan din București, care la 
tragerea din 5 iunie a.c. a obținut 
premiu suplimentar 1 în valoare 
52.170 lei.

un 
de

PRONOEXPBES

La tragerea specială Pionoexpres nr. 
din seara zilei de 17 iunie 1964, au i 
extrase din urna următoarele 
24 35 44 1© 14 30. Numere de rezervă: 12 31

Premii suplimentare: Extragerea
5 99 22 34 13 48. Extragerea a H a: 7

. 25 
fost 

numere : 
12 21 

I: 28

Pisiarzii romini au stabilit un nou record al R.P.R.
PLEVEN 16 (prin telefon). Primul concurs, din turneul pe care îl între- 

prind pistarzii bucureșteni in R. P. Bulgaria, a avut loc luni și marți pe velo
dromul din Pleven onde sportivii romini au intilnit pe cei mai buni cicliști din 
țara vecină. In cadrul acestor întreceri, la care au asistat peste 3 000 de spec
tatori, echipa de urmărire a selecționatei orașului București a avut o frumoasă 
comportare reușind nu numai să obțină primul loc în clasamentul probei dar. 
în 
m 
cu

același timp, să corecteze și recordul țării. Astfel, la capătul celor 4 000 
V. Burfacu, V. Voloșin, Silviu Dufă și E. Bărbulescu au fost cronometrați 
4:47,05 (vechiul record 4:47,09). Echipa R.P.B. a înregistrat 4:51,08.

In celelalte probe s-au înregistrat următoarele rezultate: viteză turneu
1. Novakov (R.P.B.) 5 v., 2. Dan Popovici (Buc.) 4 v., 3. Antonov (R.P.B.) 

3 vî cursă cu adițiune de puncte (75 ture cu sprint după fiecare trei ture) : 
1. V. Krum (R.P.B.) 34 p., 2. Silviu Duță (Buc.) 33 p., 3. Ștefanov (R.P.B.) 
31 p.; 1 000 m cu start de pe loc: 1. Boncio Novakov (R.P.B.) 1:11,04. 2. 
Eugen Bărbulescu (Buc.) 1:13,01; 3. Stoianov (R.P.B.) 1:13,01; 4. Vasile 
Burlacu (Buc.) 1:13,06.

In continuare, sportivii bucureșteni vor evolua simbătă și duminică la 
Rozgrad, iar intre 23—24 iunie la Ruse.

RUGBI3
Progrcsui-Constructorul 6-3 (0-3)

Confirmînd ultimele rezultate, Progre
sul a trecut și de Constructorul, pe 
care l-a învins ieri cu 6-3 (0-3). Par
tida în sine nu poate primi decît califi
cativul „satisfăcător". S-a jucat prea 
crispat, într-o tensiune care spre sfîr- 
șitul partidei a depășit uneori limitele 
sportivității.

In ansamblu, Progresul a dominat 
mai mult și cu un plus de hotărîre, 
așa cum a arătat în finalul partidei, ar 
fi realizat un scor mai concludent. Ori
cum, jucătorii Progresului au meritul 
că deși conduși în min. 31 (după lo
vitura de pedeapsă transformată de 
Bărăscu) au găsit totuși suficiente re-

întrecerile echipelor din regiunea București
Recent s-a încheiat prima etapă, faza 

raională, a campionatului republican de 
oină, ediția 1964, care a atras la start 
peste 300 de echipe din diferite regiuni 
ale țării. De un frumos succes s-au 
bucurat jocurile desfășurate in raioa
nele regiunii București, la care au par
ticipat 40 de echipe, lată cîteva aspec
te de la aceste întreceri

La jocurile decisive pentru desemna
rea echipei campioane a _ raionului 
Drăgănești—Vlașca au participat 4 for
mații : Victoria—Bila. Recolta—Epu-

De la I. E. B. S.
• La casele obișnuite s-au pus în vin- 

zare biletele pentru jocurile de fotbal 
STEAUA — U.T.A, de azi de pe sta
dionul Republicii și pentru cuplajul 
interbucureștean PROGRESUL — 
STEAUA și DINAMO — RAPID din 
21 VI, de pe stadionul „23 August".

• La bazinul acoperit Floreasca conti
nuă cursurile de inițiere la înot pentru 
copii. înscrieri și informații la comple
xul Floreasca, telefon 11.64.06.

Tragerea 
miercuri 24

22 34 49 27 23 3. Premii suplimentare 
gate de Sportexpres 36 16 38 30 22

Fond de premii: 838.142 
următoare va avea 
iunie 1964, în București.

TRAGERII LOTO-CENTRAL 
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variante a

PREMIILE
12 IUNIE 1M4, ÎNTREGI șl SFERTURI ;

Premiul suplimentar I: 1 variantă 
38.405 lei și 3 variante a 9.601 lei;
miul suplimentar II: 3 variante a 2.560 lei 
și 9 variante a 640 lei; Categoria I: 2 va
riante a 32.858 lei și 1 variantă a 8.214 
lei; Categoria a II-a: 18 variante a 3.650 
lei și 9 variante a 912 lei; Categoria a 
Hl-a: 19 variante a 2.987 lei și 23 variante 
a 746 lei; Categoria a IV-a: 29 variante 
a 1.803 lei și 48 variante a 450 ' ' 
goria a V-a: 88 variante a 684 
variante a 171 lei; Categoria a 
variante a 514 lei și 91 variante 
Categoria a VII-a: 134 variante 
și 165 variante a 105 lei; Categoria a VIII-a: 
135 variante a 420 lei și 164 
105 lei.

Premiul suplimentar I întreg 
participantei Mita Dumitru din 
și premiile de categoria I întregi 
participantelor Pantoianu Emilia 
Angela, ambii din București.

a revenit
București 

au revenit 
și Enache

Rubrică redactată de Loto-Pronosport 

surse pentru a reveni insistent în atac. 
Numai așa au reușit să egaleze în 
min. 68 prin Gudov (o încercare cu 
aportul întregii linii de treisferturi) și 
apoi să preia conducerea în ultimele 
secunde prin M. Dumitrescu, realiza
torul unei frumoase încercări.

Constructorul a greșit aglomerînd jo
cul pe înaintare. In plus, forma slabă 
a lui Antimoianu, care a ratat cîteva 
lovituri de pedeapsă din unghiuri favo
rabile, i-a făcut pe rugbiștii din șo
seaua Olteniței să piardă acest joc ho- 
tărîtor pentru stabilirea locului IV în 
clasamentul primei părți a campiona
tului.

'j

rești, Neajlovul—Bulbucata și Steagul 
roșu—Naip. Acestea au jucat sistem 
turneu, tur-retur. Pe primul loc s-a 
clasat echipa colectiviștilor din comu
na Bila, care a cîștigat toate jocurile 
susținute, calificîndu-se astfel pentru 
etapa regională a campionatului re
publican, programată în zilele de 4 și 
5 iulie la Oltenița. Pentru aceste jocuri 
s-au mai calificat formațiile Drum 
Nou-Radu Negru (raionul Călărași), 
Viață Nouă Olteni (raionul Videle). 
Avîntul-Băduleasa (raionul Tr. Măgu
rele), Voința-Maltezi (raionul Fetești), 
Recolta-Măidăieni (raionul Roșiori), 
Recolta-G.A.C. Gh. Doja (raionul Slo 
bozia) și Avîntul-G.A.C. Curcani (ra
ionul Oltenița).

Paralel cu întrecerea de la Oltenița 
se va desfășura în aceeași localitate și 
campionatul regional de oină pentru 
copii la care și-au anunțat participarea 
8 echipe.

L. MIREA—coresp.

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 categoriile 5, 6, 7 de sala
rizare.

- absolvenți ai școlii profesionale cu domiciliul stabil în 
București.
Pe durata școlarizării se va plăti cîștigul 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 Personal 

si Tnvătămînt la telefon 23.65.41.
Rețineți: UZINA DE ANVELOPE „DANUBIANA*  autobuz 

44, direct de la Piața Unirii.
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un desă- 
grație în 
cele niai 
care s-a:i

j Vacă cumva nu există, ar trebu 
'totuși instituită o distincție, o.. 
ț „diplomă de merit" pentru, spectatori, 
■■ din categoria, acelora care au (osi 
ț prezenți la post duminică in tribu

nele stadionului „23 August". Cute
zanța lor n-a rămas insă fără răs
plată imediată: s-au aflat, nemijlo
cit, in ambianța emoționantă a unei 
frumoase izblnzi a sportului romi- 
nesc. far cei, infinit mai multi, care 
au luat cu asalt locurile din fața mi
cilor ecrane, fără riscul de a fi fă- 
cuți ciuciulete, nu au trăit o bucurie 
mai puțin intensă și o dezamăgire 
mai mare in fața unui final ații de 
nefiresc: ideea de sport și sportivi
tate fusese uitată de oaspeți.

Lucrind in condiții grele, opera
torii tele»i2iunii au reușit să ne t- 
ducă la domiciliu o imagine clară. 

, luminoasă. Din păcate, prlm-pfanu- 
' rile continuă să se lase așteptate. 
! Emisiile din cursul aceleiași săp- 
’ tămhu fiu înmănunchiat un buchet 
‘ foarte cuprinzător. Din el ne ingă- 
I duim să desprindem doar o șingu'ă 
J floare. Gingașă și rară: „Ce știm 
* despre gimnastica artistică ?“ Cres- 
\ cută și cultivată cu pricepere și cu 

mijloacele bogate ale televiziunii In 
„sera" proprie a studioului. Antrena, 
rul Marius Zira a condus 
vlrșit spectacol de ritm și 
care au evoluat citeoa din 
tinere și înzestrate talente 
consacrat gimnasticii artistice sport ’. - 
ve și baletului. Drumul se cere con
tinuat, ctt atrt mai mult cu cit gim
nastica intră din ce in ce mai mult 
in preferințele tineretului nostru. An 
prefera insă și o discontinuitate: la 
fotbal. Bineînțeles, în ceea ce pri
vește bogăția, uneori copleșitoare, a 
comentariului. Se transmit padide in 
care nu de puține ori telespectatorul 
este ținut sub tirul neobosit a! unor 
amănunte nesemnificative : „arbitrul 
de tușe a ridicat fanionul (ce alt
ceva ar putea să ridice?), „lovitu
ra de colț este executată de pe par
tea dreaptă" (toți spectatorii văd 
limpede, pentru că pe micul ecran 
apare și scena respectivă), „mingea 
este repusă în joc de la tușă" și 
așa mai departe. Cit de mult ar cîș- 
tiga acest comentariu dacă lucrurile 
de prisos ar fi înlocuite cu aprecieri 
privind orientarea in teren a echipe
lor. buna sau greșita aplicare a 
sistemului de joc, a execuțiilor teh
nice etc. Așteptăm acest lucru, după 
cum sîniem siguri că se va realiza 
generoasa promisiune a postului 
nostru de televiziune: 25 de ore de 
retransmisii de la Tokio, in direct și 
pe peliculă, far pînă atunci, o su
gestie : camerele de luat vederi să 
ne povestească despre munca neo
bosită a asociațiilor sportive, a clu
burilor, desfășurarea etapei a 11-a 
a Spartachiadei republicane ne-ar 
interesa de asemenea.

L. ROȘIANU

TELESPORT
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VOLEI
De la trimisul nostru special, Constantin Alexe

VICTORIE DE PRESTIGIU EA BELGRAD
Selecționata categoriei A — Reprezentativa olimpică 

R. S. F. Iugoslavia 2-1
BELGRAD, 17 (prin telefon). Tînăra 

ielecționată a categoriei A a întrecut 
ișteptările. Aici, pe stadionul „Armatei 
jopulare", a reușit să întreacă va- 
oroasa echipă olimpică a Iugoslaviei. 
£ste o victorie prețioasă și pe deplin 
neritată, fiindcă cei care au dominai 
jartida, în cea mai mare parte, au fost 
‘otbaliștii romîni.

A fost mai greu în

a

primele 15 mi-

nute, cînd echipa noastră a comis ri
nele greșeli în apărare. Dar, treptat, 
formația romînă și-a mobilizat for
țele, a început să joace la valoarea ei, 
a impus jocului un ritm deosebit de ra
pid care a sufocat — pur și simplu — 
pe fotbaliștii iugoslavi. Aceștia au în
cercat de nenumărate ori să liniștească 
jocul. Tactica, însă, nu le-a reușit 
fiindcă jucătorii noștri nu s-au angrenat

Astăzi, pe stadionul Republicii

Restanta46 Steaua—U. T. A

Gol In poarta lui Coman! Fază dintr-o 
pe stadionul

Stadionul Republicii găzduiește, de la 
ora 18, meciul restanță dintre echipele 
Steaua și U.T. Arad. In perspectivă o 
partidă interesantă între două formații 
cu interese opuse: gazdele urmăresc să 
ocupe, la sfîrșit, măcar... locul 2 (de
ținut în prezent de Rapid), în timp ce 
oaspeții nu sint chiar la adăpost de e- 
moțiile retrogradării.

In vederea acestui joc, bneureștenii 
au efectuat marți un antrenament, la 
sfîrșitul căruia s-au decis să alinieze 
pentru meciul cu U.T.A. aceeași forma
ție care a întrecut Știința Cluj. Adică : 
SlJfi'&—Georgescu, Petescu, D. Nico
lae. Cojocaru — Paolooici, Koszka — 
Sorin Aeram. Voinea. Raksi. Creird- 
cc.an.it. Textifiștii au efectuat marți 
pe stadionul Giulești un antrenament. 
Pentru jocul cu Steaua, antrenorii 
C. Braun și N. Dumitrescu vor ali
nia probabil următoarea formației Va- 
sile—Bacaș. Capaș. Mețcaș. Pecican 
■—Comisar. Chivu—T omeș, Ț irita, Fio- 
rut. Selimesi.

în deschidere, de la ora 16,15 selec
ționata de juniori a Capitalei întîlnește 
echipa Metalul București.

partidă Steaua — U.T.A., desfășurată 
„23 August*'.

(0-0)
in acest ritm. Și bine au iăcut. 
vidualităților din echipa ' _ 
le-am opus o formație omogenă. Apă
rarea a avut în Grăjdeanu și C. Dan. 
doi stilpi de netrecut. Georgescu și 
Popescu (acesta din urmă a adus un 
plus de combativitate în acțiunile o- 
fensive) au muncit muît la mijlocul te
renului. In repriza a doua, atacul, bine 
condus de lonescu, a reușit să țină 
mai mult balonul și să încheie acțiu
nile cu șuturi la poartă.

Cum s-a marcat ? Repriza I s-a jucat 
mai mult la centru. S-a tras 1a poartă, 
dar imprecis. In partea a doua a me
ciului, echipa romînă conduce jocul. 
Iată însă că o neatenție și o pătrun
dere a lui Takaci se încheie, in min. 
61, cu un gol, dintr-un unghi destul de 
dificil. în mfn. 69 Dumitriu II este 
faultat la 20 de metri de poartă. Lovi
tura liberă este executată de GEOR
GESCU care — printr-un șut „bombă” 
— trimite mingea la „păianjăn : 1 — I. 
în min. 86 GEORGESCU execută din 
nou o lovitură liberă, de la 20 m. 
Curkovici nu poate să rețină și lones
cu, care a urmărit, trimite mingea pa
ralel cu poarta ; POPESCU, venit in 
atac, reia în gol: 2—1. în continuare 
jocul e la discreția fotbaliștilor noștri 
care sint aplaudați la scenă deschisă

Arbitrul Gabor Soos (R.P.U.) a con
dus corect și autorftar formațiile :

Selecționata categoriei A: Andrei — 
Lupescti, GRĂJDEANU, C. DAN, Grea- 
vu — Dinu (min. 46 O. POPESCU). 
GEORGESCU — NASTURESCU, Du
mitrii: II (min. 84 Haidu), IONESCU, 
Codreanu.

Selecfionata olimpică a Iugoslaviei: 
Curkovici — Eazlagici, Vujovici, Cop, 
BELIN — ~ ................................
85 Skrbici) 
REVIC1, Mitici (min. 80 
Dzajici (min. 46 Takaci).

Fotbaliștii noștri sosesc 
calea aerului, în jurul orei

Indi- 
iugosiavă

Rasovici, Naumovici (min.
— SAMARDZICI, LAZA- 

Lukarici),

astăzi, pe
15.

INFORMAȚIE
Asociația sportivă Laminorul Bucu

rești, organizează în zilele de 22, 23 și 
24 iunie a.c., eu începere de la ora 17, 
pe terenul de fotbal Laminorul din 
Bucureștii-Noi, str. Episcopul Vulcan 
nr. 27, un trial pentru selectionarea 
tinerilor din cartier născnți in anii 
1946—1950, care doresc să practice 
fotbalul

A încetat din viață, după o grea su
ferință, Gică Nicolae, pasionat și pri
ceput antrenor de fotbal. In întreaga sa 
activitate, el a depus mult suflet pen
tru perfecționarea măiestriei fotbaliș
tilor pe care i-a pregătit, făcîndu-se a- 

I preciaf deopotrivă de colegii și elevii 
* săi.

Cei care l-au cunoscut îi vor păstra 
o frumoasa amintire.

COLEGIUL CENTRAL t>E AN
TRENORI AL F. R. 1'01 BAL

„PĂUNII..."

Numai o 
la turneele 
la Brașov 
însemnate ocazii de verificare a echi
pelor noastre reprezentative, aflate :n 
pregătire pentru Olimpiada de te 
Tokio.

Echipele oaspe încep să sosească 
Astfel, aseară au sosit voleibalistele 
din formația R.P.D. Coreene, iar as
tăzi le vom primi pe campioanei? 
mondiale, sportivele japoneze. Echipa 
feminină a R.D. Germane, selecționata 
feminină a cluburilor din U.R.S.S.. pre
cum și reprezentativele masculine a te 
R.S.F. Iugoslavia și R.S.S. Ucrainene 
și-au anunțat sosirea pentru ziua de 
marți 23 iunie Ultima, garnitura mas
culină a R.D. Germane, va veni 1a 25 
iunie.

Așa cum am anunțat. în tocul echi
pei feminine a R.S.S. Ucrainene va 
evolua selecționata cluburilor din 
U.R.S.S.. Aceasta echivalează, așa cum 
arătam în ziarul de marți, cu prezența 
la startul întrecerilor de la Brașov a 
unei adevărate reprezentative sovietice.

săptămînă mai este pînă 
internaționale de volei de 

și Constanta, deosebit de

Intr-adevăr, cu excepția a patru spor
tive (Biltaure, Abratmva. Qureeoa și 
Elnitkaia) pe lista jucătoarelor sovieti
ce figurează — in rest — numai 
nume de sportive care au făcu*  parte 
din echipa U.R.S.S.. ciș'igătoarea tit
lului la ultima ediție a campionatului 
european (Constanța 1963). și anume: 
Antonina Rijova. Ludmila Mihailvt- 
skaia (ridicătoare, conducătoare de joe 
in prima formație), Ina Riskal. Tarna-a 
Tihonina (trăgătoare principale). Va
lentina Kamenek. Tatiana Roșcin*  
(trăgătoare secunde), Galina Cesnoka- 
va. Ninel Lukanina. Valentina M.șak și 
Merita Katușeoa.

In consecință, un considerabil spor de 
interes pentru turneul din 24—29 iunie 
de la Brașov, care prilejuiește astfel, 
între altele, o atractivă reeditare a fi
nalei Japonia—U R.S.S. de la cam
pionatul mondial de te Moscova dia 
octombrie 1962, cind voleibalistele nipo
ne au cîștigat meciul cu 3—1 și o dată 
cu aceasta și titlul de campioane ale 
lumii.

ATLETISM

juniorul Petre Ciobariu a mai înscris 
o egalare (a treia în acest an) a iui 
10,7 sec — recordul juniorilor „mari", 
Cih. Zamfirescu și-a realizat recordul 
personal

Pe stradă ori in troleibuz întilnesc 
diverși cunoscuți, iubitori ai sportului. 
Ne dăm binețe și schimbăm cîteva 
vorbe.

— Te ocupi cu atletismul! Ce zici 
de Jurcă ?

— Ce să zic. merge bine...
— Dar de Ciochină ce spui ?
— Și el merge bine...
— Dar de Zamfirescu. de Astafei, 

de Lia Manoliu și de ceilalți fruntași ?
— Merg bine, asta e I
— E clar că merg bine; asta văd și 

eu. că doar citesc ziarele și sint la 
curent cu toate rezultatele. Dar de la 
d-ta aștept să-mi explici mai pe larg.

— Cum adică ?
— Da, da! Explică-mi și mie — că 

doar mă știi că-mi place atletismul 
șl că n-am lipsit niciodată de la „in
ternaționale” — cum se face că în 
anul acesta n-a fost nici o săptămînă 
din „sezon" fără un record, că atleții 
noștri au scos rezultate, cum să le zic, 
dej. circulație internațională, că „puș
tii" s-au apropiat foarte serios de cei 
mai buni și alte treburi d-astea, că 
doar trăiești în miezul problemelor ? 
Cc s-a intimplat anul acesta în atle
tismul nostru ?

— Vezi d-ta, 1964 are pentru toți 
sportivii noștri o semnificație deose
bită. Nu mă gindesc neapărat la Olim
piada de la Tokio care este, fără dis
cuție, un stimulent dintre cele mai pu
ternice; mă gindesc însă la cei 20 de 
ani de viață nouă pe care-i sărbătorim 
acum și pe care și atleții vor să-î cin
stească prin rezultate deosebite, așa 
cum face întregul nostru popor. In afară 
de aceasta, atleții s-au convins ei înșiși 
că fără o muncă perseverentă, minu
țioasă. fără a desfășura o pregătire 
atentă și conștiincioasă nu pot aspira 
la locuri fruntașe în ierarhia mondială, 
care se lasă foarte greu cucerite.

în 1964, mai mult decît în oricare 
alt an, atleții noștri au muncit cu ma
ximum de intensitate. Și roadele aces
tei munci se văd in rezultatele obți
nute. .Acesta e

— Altceva ?
— Altceva ?

pe 400 m — 48.2 (dar nu ă

la începutul meciului, de sus, jucătorii 
tarului, fiind considerați dinainte în
vinși.pe oDuminică, 

căldură caniculară, 
12.000 de specta
tori au umplut tri
bunele stadionului 
din Oradea pentru 
a aplauda victoria 
sperată a Crifului 
în meciul eu Farul 
și a asista în des
chidere la meciul 
de rămas bun al 

Flamurei roșii în categoria B. Pînă la 
urmă însu s-au mulțumit să-i aplaude 
pe jucătorii de la... Flamura roșie, în
vingători în partida cu C. S. M. fieji/a 
și să... discute înfringerea Crișului.

...Și multă amărăciune a provocat 
jocul pierdut pe teren propriu de Cri- 
șui. „E o înfrîngere care a „picat" 
exact atunci cînd nu trebuia, ne spu
nea luni dimineața antrenorul Voron- 
liovski. Din punct de vedere tehnic, 
echipa era în creștere de formă, se 
comportase bine în meeinrile de pînă 
acum și așteptam în continuare par
tide tot mai brane. Dar așa se întîmplă 
cînd na ești bine pregătit și din punct 
de vedere psihic : cîteva comportări 
bune ți jucătorii se „umflă" ca niște 
păuni".

intr-adevăr, în ultima vreme Cri șui 
a obținui o serie de rezultate bune: 
3—1 cu Neftianik Baku, 3—2 cu 
U.T.A. la Arad, 1—1 cu Dinamo la 
București, 1—0 cu Știința Cluj la 
Oradea etc. Existau deci premisele 
ca și în meciul cu Farul comportarea 
să se mențină pe aceeași linie Și cînd 
colo—

Rezultatul, surprinzător, are însă ex
plicații. Unt dintrș ele — de care 
am vorbit mai sus — este înfumurarea 
unor fotbaliști și rezultatele ei: lipsa 
de la antrernanete, viata nesportivă 
etc. în rolurile principale : A. Geor
gescu, Solomon, lacob ș.n. Adică toc
mai jucătorii care (cu excepția lui So
lomon, deosebit de talentat), au fost 
cei mai slabi duminică

Scriind aceste rînduri, ne amintim 
că sîmbătă, deci cu o zi înaintea me
ciului, ne-am intilnit la Oradea cu 
Iov. Bujor Mera, secretarul clubului 
Crișul. Discuția a fost, bineînțeles, 
despre partida cu Farul. „Mi-e teamă 
de rezultat, ne-a mărturisit. Prea e 
toată lumea sigură că o să cîștigăm, 
mai ales că i-am bătut pe constănteni 
chiar acasă, astă loamuă. Și tocmai 
cînd ești niai sigur de victorie pierzi 
mai ușor".

Ne-am dat seama că secretarul clu
bului arădean avusese dreptate. „Pău
nii" echipei locale au privit, chiar de

M. TUDORAN
NISIPUL

Un fapt pe care n-am putut să-1 
uit.

...Se scurseseră primele 45 de mi
nute. Era 1—0 pentru Știința Craiova. 
Jucătorii au intrat obosiți în vestiare, 
în locul lor au apărut pe teren doi oa- 

, o roabă și lopată. Cei doi 
îndreptat 

de sărituri.
nisip

meni,
a-a ti 
pa < 
pfut <51 
de.

grăbiți spre 
Roaba s-a 

în cîteva 
Apoi a fost deșertată 

porții, ca să netezească și 
noroiul din careul 
meni a rămas în 
careu, ca să bătăto
rească cu tălpile 
noua compoziție. 
Celălalt a mai adus 
o roabă. Apoi încă 
una. Și încă una. 
Toate cele patru 
roabe cu nisip au 
fost presărate în ca
reul portarului, cra- 
iovean Vasilescu.

Aș vrea să cred 
nervoasă provocată 
zultatul de la Pașcani i-a făcut 
menii cu roaba să uite că în 
cealaltă a terenului se afla 
tîigovișteană.

groș
ii u- 

secun- 
în fața
să usuce 

mic. Unul din oa-

că doar tensiunea 
de nesiguranța re- 

pe oa- 
poarta 
poarta

I. CH.

singur! „secret".

MUNCA!
★

Roadele muncii s-au văzut și marți, 
pe „23 August". Valeriu Jurcă și-a îm
bunătățit recordul republican pe 400 mg 
cu 51,3 (v.r. 51,5 sec de la 16 mai),

OLIMPIA CATARAMA 
să-și dozeze efortul pornind preaștiut

tare) iar luni, la Cîmpulung Muscel, 
Olimpia Gataramă și-a îmbunătățit se
rios recordul personal, aruncînd discul 
Ia 52,93 m.

ROMEO VILARA

NAT AT IE

Săritorii au debutat promițător, arbitrii însă...
Săritorii de la trambulina din Capitală 

și-au făcut debutul în aer liber, la ștran
dul Tineretului, unde au concurat în cadrul 
etapei raionale a Sparîachiadei republi
cane. Deși vremea nefavorabilă din ultima 
vreme le-a îngreuiat pregătirile, majori
tatea concurenților au arătat o formă bună, 
unii dintre ei executînd în mod corect să
rituri cu coeficient ridicat. Ne neferim în 
mod special la Pantelimon Decuseară care 
a impresionat prin siguranța execuțiilor, 
îmbucurător numărul sporit al copiilor șl 
juniorilor, multi dintre ei manifestînd nu 
numai talent, ci și un nivel ridicat de pre
gătire.

Din păcate, această etapă a Spartachia
dei republicana nu s-a bucurat de atenția 
cuvenită din partea organizatorilor (comi
sia orășenească de natație). Au lipsit ta
bela de indicare a rezultatelor, stația de 
amplificare sau măcar portavoce, iar arbi
trii s-au prezentat in echipament pestriț 
(unii în costum de baie, alții în ținută de 
stradă). In plus, aceștia au arătat din nou 
(faptul l-am mai semnalat in timpul iernii)

flagranta deosebire de vederi în aprecierea 
săriturilor. Diferența de două-trei puncte 
ivită în notarea unei sărituri este inadmisi
bilă și ea ilustrează în primul rînd nepre- 
gătirea în acest domeniu. Această situație 
nu trebuie să surprindă, deoarece de 
multă vreme nu s-a mai organizat un curs 
de împrospătare a cunoștințelor, iar „pre
gătirea” arbitrilor de sărituri se rezumă la 
prezența Ia concursuri. Fiind însă abia Ia 
început de sezon, socotim că timpul nu 
este pierdut, că lucrurile se pot îndrepta

Și acum rezultatele : seniori : 1. P. Decu- 
seară (Rapid) 165,64 p; 2. A. Breja (Rapid) 
142,08 p; 3. Gh. Baican (Rapid) 140,58 p; 
senioare: 1. Aurelia Manache (Progresul) 
86,80 p; 2. Iulia Rotărescu (Progresul) 75,95 
p; Șunlori cat. II: 1. V. Bălan (S.S.E. nr. 1) 
84,01 p; 2. I. Iliescu (S.S.E. nr. 1) 78,36 p; 
juniori cat. II: 1. M. Munteanu (Progresul) 
81,96 p; băieți cat. It 1. I. Ilieș (Progresul) 
70,70 p; 2. J. Treistaru (Progresul) 69,24 p; 
băieți cat. 11: 1. C. Nedelcu (CI. sp. școlar) 
84,13 p; 2. R. Grama (CI. sp. școlar) 50,78 
p; fetițe cat. I: 1. Mariana Isăcescu (Pro-

greșul) 69,64 p; 2. Rodica Popescu (S.S.E. 
nr. 1) 67,16 p; fetițe cat. H: 1. Anca Ha- 
giescu (S.S.E. nr. 1) 49.38 p; 2. Irinel Po
pescu (CI. sp. școlar) 40,60 p.

Azi încep cursurile de inițiere
la înot și sărituri 

începe la ștrandul Tine- 
cîclu al cursului de

Astăzi 
retului al doilea 
învățare a înotului. La acest ciclu care 
va dura 15 zile lucrătoare s-au înscris 
peste 1500 de copii între 4—14 ani.

Tot azi este anunțată inaugurarea 
cursului de învățare a săriturilor de 
la trambulină la care poate lua parte 
orice copil care știe să înoate.

cc.an.it


INTERNAȚIONALĂ
Un frumos succes al luptătorilor noștri

La 27 iunie:
Romînia — Iugoslavia la box
După meciul cu echipa Olandei, re

prezentativa de box a țării noastre va 
înfrunta, la Belgrad puternica 
ționată a R. S. F. Iugoslavia. Partida 
va avea loc în sala Expoziției, la 27 
iunie. întîlnirea este așteptată cu mare 
interes, ținînd seama că acum doi ani, 
în aceeași sală, meciul dintre cele 
două formații s-a încheiat cu victoria

boxerilor romîni, la scorul de 6— 
Pentru meciul de la 27 iunie, reprezer 

selec- tativa R. P. Romine va avea, în lin 
mari, următoarea înfățișare: C. Ciuci 
N. Puiu, C. Crudu, (C. Buzuliuc), A
Cîrciumaru, 1. Dinu, (I. Mihalic), ( 
Nieulescu, V. Badea, (H, Leov), 
Monea, Gh. Negrea și V. Mariuțan.

Așa cum era și firesc dubla înțîl- 
nire’ internațională de lupte dintre se
lecționatele olimpice ale R. P. Romine 
și Japoniei a stîrnit un interes deose
bit printre iubitorii sportului celor .pu
ternici din Capitală. Aseară, în tribu
nele patinoarului artificial din parcul 
„23 August", au venit peste 5000 de 
spectatori și nici unul dintre ei nu a 
avut ce regreta. Sportivii celor două
țări au oferit meciuri deosebit de
spectaculoase, în care s-a folosit toată 
gama procedeelor tehnice. Este
știut, de altfel, faptul că luptăto
rilor japonezi le este caracteristică vi
teza și buna pregătire fizică. Acest lu
cru ei l-au confirmat din plin. Selec
ționatele noastre au dovedit și ele o 
bună pregătire tehnică, mulți din luptă
tori culegînd ropote de aplauze. La 
terminarea întrecerii, de pildă, N. Mar- 
tinescu a fost purtat pe brațe de pu
blic pentru victoria prin tuș în fața 
renumitului luptător japonez Akio No- 
jima, cîștigătorul turneului preolimpic 
de anul trecut de la Tokio.

Trebuie să scoatem în evidență buna 
pregătire a echipei noastre de lupte 
libere, care a reușit un excelent rezul
tat de egalitate cu redutabila formație 
japoneză cotată printre cele mai bune 
din lume.

Reprezentativa noastră olimpică de 
lupte clasice a întrecut în mod catego
ric formația oaspeților. Rezultate: se
lecționatele olimpice ale R. P. Romine 
și japoniei la „libere" 4—4, iar la „cla
sice" 6—2. Este un succes care dove
dește seriozitatea cu care au muncit 
sportivii noștri.

Iată rezultatele în ordinea catego
riilor : lupte libere: G. Tăpălagă a 
pierdut prin tuș în fața japonezului 
Ymaizumi, Al. Geantă a făcut un meci 
frumos, cu multe acțiuni și a cîștigat 
la puncte în fața speranței oaspeților, 
Kaneko. P. Poalelungi nu s-a intimidat 
de valoarea adversarului Său (Wata
nabe — campion mondial), a luptat 
curajos, dar, în cele din urmă, a ce
dat la puncte. Tot la puncte a pierdut 
și I. Cliirilă în fața campionului mon
dial Horiuchi. La mai mult ne-am aș
teptat de la I. Popescu care a reușit 
doar un rezultat egal cu Abe. întîlnirea 
Balog — Kawano s-a încheiat, de ase
menea, la egalitate. Fr. Boia a făcut un

CALEIDOSCOP
FEDERAȚIA japoneza de atletism a 

anunțat câ la viitoiul congres al 
I.A.A.F. va propune organizarea unui 
campionat mondial de atletism, care să 
aibă loc la fiecare doi ani. în caz 
de respingere a propunerii, federația 
japoneză speră că se va accepta ca 
Ia campionatele europene de atletism 
să ia parte și sportivi din alte conți*  
nente.

LA 22 IUNIE, în orașul Rennes, se 
va da startul în tradiționala compe
tiție ciclistă profesionistă Turul Fran
ței, ediția 1964. Traseul cursei măsoară 
In acest an 4504 km (față de 4076 în 
1963), împărțiți în 22 de etape. Penul
tima etapă, Clermont-Ferrand—Orleans, 
este și cea mai lungă : 311 km.

SANDRINO MAZZOLA, valorosul ata
cant al echipei Internazionale și re*  
prezentativei Italiei, a sărbătorit zilele 
trecute un eveniment personal deosebit: 
s-a căsătorit. Presa italiană relatează 
că abia ce a spus „da“ și antrenorul 
său Helenio Herrera, l-a și sechestrat44 
pentru cantonamentul șl pregătirea spe
cială in vederea meciului decisiv cu 
Bologna. In glumă, firește, ziarele ita
liene au scris că luna de miere a lui

Mazzola a durat... 24 de ore. Dar, după 
cum se știe, Bologna a cîștigat cu 
2—0 cucerind titlul de campioană.

ȘTAFETA de 4x400 m a R. P. Polone 
speră într-o bună comportare la J. O. 
de la Tokio. Atleții care o alcătuiesc 
sînt deținătorii unor performanțe valo
roase : Badenski — 45,9; Kowalski șl 
Swatowski — sub 47,0, iar tînărul Fili- 
piuk a realizat de curînd pe 400 m 
timpul de 47,4 sec.

DESIGUR, boxerul vest-german Bubi 
Scholz este bine cunoscut în arena eu
ropeană. El este însă mai puțin cunos
cut ca... arbitru de fotbal. Intr-adevăr, 
zilele trecute el a arbitrat la centru

i

Cu forța sa excepțională Boia efectuează relaxat acest salt care se va do
vedi hotărîtor în obținerea victoriei la puncte.

meci deosebit de spectaculos în care 
au abundat salturile, rebururile și prin
derea piciorului. El a fost declarat în
vingător la puncte. La categoria grea, 
St. Tampa a cîștigat fără adversar.

Lupte clasice: Szabad pierde la 
puncte în fața lui Hanahara. I. Cernea 
a învins la puncte pe campionul mon
dial Ichiguchi. Juriul a acordat decizia 
de egalitate în întîlnirea Bolocan — 
Oshima. V. Bularca a cîștigat la

Echipa de atletism a Italiei pentru meciul 
cu Romînia

La 21 iunie, pe stadionul din orașul 
Bari, se va desfășura întîlnirea inter
națională de atletism dintre echipele fe
minine ale Italiei și Romîniei. In ve
derea acestui meci, Federația italiană 
de specialitate a selecționat următoa
rea formație : 100 m, 200 m, ștafeta 
4x100 m: Carboncini, Meocci, Parme- 
giani, Sampani și Trio ; 400 m : Ce
sari, Nardi; 800 m: Ferrucci, Torello;

un meci în care s-au întxlnit „veterani" 
ai fotbalului din R. F. Germană. Căpi
tanul uneia dintre formații a lost Fritz 
Walter.

PERFORMANȚA tinerei atlete ameri
cane Debbie Thomson, care zilele tre
cute a realizat timpul de 10,2 sec pe 
100 yarzi a readus în actualitate nu
mele... Wilmei Rudolph. Tot mai mulți 
sînt specialiștii americani care apre
ciază că „gazela neagră44 are în per
soana noii vedete, în vîrstă de numai

16 am. o succesoare demnă, care poate 
să concureze cu mult succes la Tokio.

UN GRUP de atleți valoroși din Aus
tralia va evolua în acest sezon în Eu
ropa. Este vorba de Ronald Clarke, 
Sneazwell șî Kilburn, care vor concura 
în cadrul unei reuniuni atletice ce va 
avea loc la Kdln (R. F. Germană). La 
acest concurs va evolua și recordmanul 
mondial la 200 m, americanul Henry 
Carr.

UN FQTBALIST polonez care acuza 
dureri în regiunea lombară a fost supu3 
unei radiografii, ale cărei rezultate au 
fost cu totul altele decît cele scontata. 
A reieșit că internaționalul polonez Nor
bert Gajda este posesorul a... două 
perechi de rinichi. Acest fotbalist prac
tica sportul preferat cu o nasiune rar 
întîlnită.

REMARCAM recent că în Franța se 
discută problema întreruperii campiona
tului de fotbal în cursul iernii. Iată 
că în Elveția s-a și adoptat o aseme
nea măsură. Federația de specialitate 
din această țară a hotărit, în scopul 
Îmbunătățirii continue a calității me
ciurilor de fotbal, ca Jocurile campio
natului să fie întrerupte timp de două 
luni în cursul iernii — ianuarie și fe
bruarie. 

puncte meciul cd Sawauchi, iar I. Ță- 
ranu a făcut meci nul cu Kazama. N. 
Neguț a cîștigat prin neprezentarea ad
versarului. G. Popovici a primit multe 
aplauze pentru frumoasele acțiuni din 
primele minute în meciul cu Nakaura. 
El și-a adjudecat victoria la puncte. 
N. Martinescu a învins prin tuș pe 
Nojima, în cel mai frumos meci al 
serii.

V. GODESCU

80 m garduri: Bertoni, Masotti; sări
tura în înălțime : Cacciavilani, Giardi; 
săritura în lungime : Vettorazzo, Trio; 
greutate : Mazzacurati, Ricci; disc : 
Fancello, Ricci, suliță : Mazzacurati, 
Ricobono.

Pregătiri olimpice
pe toate meridianele

FOTBALIȘTII ITALIENI ÎNAINTEA 
PRELIMINARIILOR

Joi va avea loc la Roma, în cadrul 
preliminariilor turneului preolimpic de 
fotbal, meciul dintre reprezentativele 
Italiei și R. P. Polone. Federația Ita
liană a alcătuit următoarea formație: 
Zoff, Poletti, No’etti, Rosato, Bercelîne, 
Lodetti, Dernenghini, Mazzola, Petroni, 
De Sisti, Fortunato.

DELEGAȚIA FRANCEZĂ PENTRU 
TOKIO

Oficialitățile sportive franceze au 
stabilit, în linii ntari, componenta de
legației oare va face deplasarea în Ja
ponia pentnu a participa Ia Joourile

în cîteva rinduri
• In capitala Franței a început un 

mare turneu internațional de fotbal 
care reunește echipele FC Santos (Bra
zilia). Borussia Dortmund (R.F.G.), 
Anderlecht (Belgia) și formația fran
ceză Stade de Reims. Primele meciuri 
s-au soldat cu următoarele rezultate: 
Borusia Dortmund — Santos 3—1 
(1 — 1); Anderlecht — Reims 3—1 
(1-0).

• Etapa a 10-a a turului ciclist al 
Angliei disputată pe ruta Cleethotpes- 
Sc-arborough (175 km) a fost cî.știgată 
de polonezul Pawlowski în 4h 23:34,0. 
In clasamentul general individual con
tinuă să conducă englezul Metcalfe.

• In primul meci al turneului inter
național de fotbal de la Florența, echi
pa sovietică Zenit Leningrad a învins 
cu 1—0 (0—0) cunoscuta formație 
portugheză Benfica Lisabona. La acest 
turneu mai participă echipele Fioren
tina și Sao Paulo.

Campionatele europene de popict
BUDAPESTA 17 (prin telefon). 

Campionatele europene de popice pe 
echipe, perechi și individuale se află 
în plină desfășurare. Marți seara s-au 
încheiat întrecerile pe echipe la care 
au participat 10 reprezentative mascu
line și 5 feminine. Titlul feminin a 
fost cucerit de selecționata R.P. Un
gare care a doborît 2425 popice fiind 
uirmată în clasament de echipele R.D. 
Germane cu 2391 p.d., R.S. Cehoslovace 
2366 p.d., R.P. Romîne 2361 p.d. și 
R.S.F. Iugoslavia 2297 p.d. Ultimele

După finala „C.C.E." la rugbi

Comentarii ale presei iraaceze
PARIS 16 corespondentul Agerpres 

transmite : Ziarele pariziene publică la 
rubricile de sport comentarii și reporta
je pe marginea finalei „Cupei campio
nilor europeni" la rugbi, disputată du
minică la București între echipele „Gri- 
vița Roșie" și „Sfade Montois". Majo- 
ritatea comentatorilor apreciază buna 
pregătire și jocul valoros practicat de 
echipa bucureșteană, care a cucerit 
„Cupa campionilor europeni", obținînd 
victoria cu scorul de 10—0. Totodată, 
presa sporiivă franceză dezaprobă com
portarea lui Andre Boniface și celor
lalți jucători de la „Stade Montois". 
După cum se știe, aceștia au părăsi*  
terenul de joc in repriza a doua cînd 
scorul era de 10—0 în favoarea echi
pei romîne.

Iată cîteva extrase din ziarele fran
ceze apărute luni și marți: „L’EQUI- 
PE“ : „Rominii au triumfat, și o dată 
cu ciștigarea titlului de campioni eu
ropeni la cluburi, rugbiului romlnesc 
i se deschide un nou orizont. Luni, a 
doua zi după meci, rugbiștii francez 
au vizitat marea uzină „Grivița Roșie"

Olimpice. Se preconizează selecționa
rea a circa 150 de sportivi, 26 de an
trenori și 14 oficiali. Este aproape 
certă participarea echipei de ștafetă 
4x100 m (Delecour, Piquemal, Laide- 
beur, Lambrot, Brugier), a semifon- 
diștilor Jazy, Bernard etc. La natație 
Franța va fi reprezentată, printre 
alții, de Christine Caron, Gottvalles, 
Gropaiz, Christophe. Sportivii francezi 
vor lua, de asemenea, startul la cano
taj, box, ciclism, scrimă, gimnastică, 
judo, haltere, lupte.

PROFILURI

: BOB HAYES

♦
*

Bob Hayes, sportiv de culoare din 
Statele Unite, este la ora actuală cel 
mai bun sprinter din lume. Student 
al Universității din Florida, înalt de 
1,80 m și avind 88 kg. el deține re
zultate excepționale în probele de 
viteză : 9,1 pe 100 yarzi, 20,4 pe 220 
yarzi și 9,9 pe 100 m (cu vînt aju
tător).

Pe plan internațional Hayes s-a a- 
f ir mat în 1961, an în care a egalat 
recordul lumii pe 100 yarzi. Un amă
nunt : înaintea debutului său în at
letism, ei era considerat unul dintre 
cei mai buni rugbiști americani.

Antrenorul Payton Jordan a decla
rat că „Bob“ a făcut cea mai mare 
cursă în echipa de ștafetă a S.U.A., 
care a alergat anul trecut alături de 
cea a R.F. Germane. înaintea ultimu
lui schimb, ștafeta germană avea un 
avans de 1 metru. în ultimul 
schimb au alergat Hayes și germanul 
Hebauf. Hayes a mers atît de 
bine, îneît nu numai că a remontat 
distanța, dar l-a învins cu un metru 
pe atletul german. Dacă s-ar fi cro
nometrat acest ultim schimb, rezul
tatul lui Hayes ar fi fost desigur 9,8 
sau chiar mai puțin.

Antrenorii Payton Jordan și Chuck 
Coker sînt de părere că atunci cînd 
„uriașul” își va perfecționa startul 
(nu-i ușor lucru pentru un om greu 
de 88 kg să se desprindă cu iuțeala 
fulgerului de block-starturi), Hayes 
va fi, cu siguranță, primul om care 
va alerga suta de metri sub 10 se
cunde. 

noastre trei jucătoare au obținmt urms 
toarele rezultate: Crista Szocs 405 p.d 
Elena Lupescu 406 p.d. și Elena Pre 
deanu 381 p.d.

întrecerile masculine s-au soldat c 
victoria echipei R.S.F. Iugoslavia. < 
urinează în clasament formațiil 
R.D.G., R.F.G., R.P.R. (5202 p.d. 
R.P.U., R.S.C. etc.

Miercuri au început întrecerile p 
perechi (feminine și masculine) cai 
vor continua în cursul zilei de joi, ia 
vineri și sîmbătă sînt programate pre 
bele individuale ale campionatelor.

unde lucrează toți membrii echipei a 
rugbi cu același nume. Aici constă t< 
secretul omogenității, prieteniei și abm 
gației echipei de rugbi „Grivița Roșie

„LE FIGARO" : „Oricare ar fi orig 
nea neînțelegerii dintre jucătorii frai 
cezi și arbitru, nimic nu poate justific 
atitudinea adoptată de rugbiștii frai 
cezi".

„PARIS PRESSE" sub titlul „Aud; 
Boniface și-a pierdut sîngejf _rec< 
scrie : „Trebuie spus că a fost vorl 
de faimoasa nervozitate a lui And. 
Boniface, cunoscută de toți arbitrii t 
de la noi. încă o dată cunoscutul juo 
tor francez nu a știut să calmeze si 
ritele".

„LE MONDE": „Gestul lui And, 
Boniface a făcut o proastă impresie i 
supra publicului și delegat Hor prezen

TURNEUL INIER70NAL DE ȘAI
Partida centrală din cea de a 19 

rundă a turneului interzonal de și 
de la Amsterdam s-a disputat înt 
marii maeștri Larsen și Bronstein. Ls 
sen a cîștigat la mutarea 31. Alte r 
zultate: Spasski — Vranesici 1—( 
Smîslov — Evans I—0; Tal — R 
setto remiză; Stein — tvkov 1— I 
Darga — Portisch 1—0 ; PachiTfe«â» 
Reshevsky remiză. în runda a 20-a s- 
îpregistrat rezultatele: Larsen — 1 
remiză ; Ivkov — Spasski remiză ; £ 
lek — Porath 1—0; Qumones 
Bronștein remiză; Portisch — Ben 
1—0; Berger — Perez 0—1; Eva 
— Pachman remiză, Reshevsky 
Fogelman remiză.

Clasament; 1—2 Larsen (Danem; 
ca), Spasski (U.R.S.S.) 15,5 puncte 
3. Smîslov (U.R.S.S.) 14,5 puncte 
o partidă întreruptă; 4. Tal (U.R.S.S 
14,5 puncte.

Ei îl indică drept favorit la Olim
piadă în cursa de 100 metri. Bob 
Hayes ar fi, astfel, după 3 ediții ale 
J.O., primul atlet de culoare care ar 
cîștiga suta de metri.

I. O.
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