
La București,

•ROGRESUL 3
.AZIO 2
Ainutul 83. în urma centrării lui Oaidă, extremul stîn- 
Stoicescu a plonjat și a înscris cu capul golul vic- 

iei, în ciuda robinsonadei lui Recchia.

(Citiți în pagina a 5-a 
cronica meciului)

a/îo joacă mîine 
la Pitești

După ce a evoluat foi seara 
fața spectatorilor bucureșteni, 

lupa italiană de fotbal Lazio 
->ma iși continuă turneul in 
ra noastră fucind duminică la 
tești cu formația locală Di-' 
'mo.
Fără îndoială, o partidă irite- 
sântă, in care publicul piteș- 
arț va avea de urmărit, pe de 
parte, jocul plin de elan al ăi- 
imoviștilor, iar pe de alta — 
hnica jucătorilor italieni.

Organ al Uniunii de Oulturâ Fizica și Sport din R.P.Romînă
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Mie Un mare concurs internațional 
de CAIAC-CANOE la SNAGOV

• O IMPORTANTĂ ETAPA TN
DRUMUL SPRE... TOKIO © NUME
ROȘI CAMPIONI MONDIALI, EU
ROPENI Șl MEDALIAȚI OLIMPICI 
LA STARTUL PROBELOR © CA
NOTORII ROMÎNI SE PREGĂ
TESC CU INTENSITATE.

(Amănunte în pag. a 4-a)

In fotografie : „dublul16 Iacovici-Sidorov

I. Tripșa record
manul (arii noastre 
ia proba de pistol 
viteză, a egalat re
cordul republicaa 
in concursul de la

Echipa R. P. Romine 
primul loc.

Moscova, 
a ocupat 
Corespondența telefonică în pag. a 8-a

Intre 1-5 iulie la București

Elevii - primii finaiiști 
ai WiiliMii miiilii®

(Amănunte în pagina a 2-a)

Echipa olimpică de tineret a R.P.R.
învingătoare in concursul

ciclist internațional
Iată, în timpul cursei de ieri, echipa olim

pică de tineret a R. P. Romîne (Em. Ru-su, 
C. Ciocan, Ght Bădără, I, Cosma) care a 
realizat ufl timp foarte bun și a ocupat 
locul I.

Cronica concursului în pag. a 4-a.

ț
dimineață a plecat în R. D. Ger- 
un grup de tenisrr.eni romîni.

Ieri 
mană „ , 
care vor lua parte în zilele următoare 
la turneele internaționale de la Zin
nowitz, Halle și Magdeburg. Au făcut 
deplasarea următorii jucători : Gheor- 
ghe Boaghe, Sever Dron, Constantin 
Popovici și ilie Năstase.

Turneele internaționale de volei
® A început și turneul de la Constanța
® Azi echipa feminină a R. P. Romîne intilnește Japonia

l"U!iniiiiiiiiiiiiiiHiihTW1iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiîiiiiiiniHii!iiiiiiHHiiiiiummii!ii |Post-scriptumîn mijlocul unui viu interes, joi la Brașov au continuat întrecerile din cadrul 
turneului de volei feminin, iar vineri la Constanța a început și turneul masculin.
Iată relatările telefonice ale trimișilor noștri speciali la Constanța și Brașov... 

CONSTANȚA 26. Vineri, iubitorii 
voleiului din localitate au asistat la 
primele jocuri din cadr.ul turneului in
ternațional masculin. Componenții celor 
patru formații participante —■ selecțio
natele R. P. Romine, R. D. Germane,
Iugoslaviei și echipa Farul Constanța— 
s-au străduit să ofere publicului me-

Constanța și

ciuri atractive, de un bun nivel tehnic. 
Intr-adevăr, spectatorii prezenți în Sala 
sporturilor din orașul de pe malul mă
rii au avut prilejul să urmărească 
faze frumoase, dispute dîrze pentru 
fiecare punct, mai ales în meciul

(Continuare in pag. a 4-a)

finalele

campionatelor 

republicane 

de scrima 

între 2 și 5 iulie, 
sala Institutului 
Politehnic din Ca
pitală va găzdui 
finalele campiona
telor republicane 
de scrimă pentru 
seniori. Ordinea 
probelor: floreta
băieți, floretă fete, 
spadă și sabie.

ULTIMELE ȘTIRI EXTERNE
1

JAZY A ALERGAT
1500 m în 3:39,8

Alfortville: într-un 
concurs de atletism 
care a avut loc în a- 
ceastă localitate, atle
tul francez Michel Jazy 
a obținut o perfor
manță excelentă în 
proba de 1500 m : 
3:39.8, cel mai bun re
zultat european al anu
lui, Pe locul doi pe a- 
ceastă distanță s-a cla
sat Wadoux cu 3:40,8. 
Proba de 110 m g. a 
fost cîștigată de Du- 
riez, cronometrat eu

13,9 sec. O sosire 
strînsă a caracterizat 
cursa de 10 000 m, în 
care nu mai puțin de 
trei atleți au parcurs 
distanța sub 29 de mi
nute : Fayolle — 28: 
57,2 ; Roelants 
gia) — 28:57,2, 
record belgian; 
iant — 28:58,4.

(Bel- 
nou 

Vail-

TURUL CICLIST
AL FRANȚEI

Era soare dar tovarășul inginer vorbea mereu și am uitat că e 
cald.

El spunea
— Vedeți, aceasta este secția de întreținere din cadrul serviciului 

mecanic șef.
Adică aici se execută lucrările de întreținere și reparație a tu

turor utilajelor din ateliere. Eu răspund de mașinile-unelte.
Cînd sDunea aceste cuvinte obișnuite arăta cu un gest larg spre 

rondurile de flori dincolo de care halele Griviței Roșii se ridicau 
pînă lingă soare ..

Focul cuptoarelor coboiîse în trandafiri iar aburii locomotivelor 
se prefăcuseră în lalele.

Se auzeau și zgomotele de la cazangerie dar vîntul mîngîia 
în arbuștii aleilor un fel de cîntec despre tinerețe, care te chema 
lingă fereastră, să poți vedea mai bine oamenii din curtea uzinelor 
și casele lor zvelte și albe din împrejurimi.

— In afara reparațiilor curente, spunea inginerul, noi realizăm șl 
reparațiile capitale la toate utilajele, pe bază de plan anual, și, de 
asemenea, executăm montările de utilaje noi.

Eram lingă inima de foc a cartierului grivițean. Simțeam în 
fiecare cuvînt căldura acestei inimi...

— La Turnu Măgurele, Ia Făgăraș și Borzești (parțial) tot noi 
ara montat produsele născute între pereții aceștia.

Pentru că, trebuie să știți, uzina noastră produce și utilaje nece
sare fabricilor de îngrășăminte chimice — cum este aceea de la 
Turnu Măgurele.

Și fiindcă vă spuneam de montarea utilajelor, vreau să subliniez 
că aici este foarte importantă problema termenelor care sînt foarte 
scurte la noi după introducerea noului flux tehnologic.

Am să dau un singur exemplu: montarea unui strung Carusel 
cu diametru de 4.000 mm. s-a făcut aici în secția noastră în numai 
16 zile, timp care constituie un record in materie, avînd în vedere 
complexitatea unui utilaj de acest gen.

Paris: Etapa a V-a 
a Turului ciclist al 
Franței, desfășurată pe 
ruta Metz - Fribourg, 
(161 km) a fost cîști
gată de către rutierul 
belgian Der Boven, 
cronometrat cu 4 h 
02:51,0. După această 
etapă in fruntea clasa
mentului a trecut Al- 
tig (R. F. Germană).

SPARTACHIADA
REPUBLICANĂ

(Continuare în pag. a 3-a) =
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Echipa de gimnastică a Spitalu
lui unificat Bucur (condusă da 
Marilena Giosanu) a cules cele 
mai multe aplauze pentru fru
moasa evoluție din concursul 
desfășurat marți după-amia2ă pe 
teienul „Sănătatea" din Capitală 

cu prilejul Spartachiadei 
republicane

Foto.’ P. Romoșau
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^'1^1Turneele internaționale de la Constanta și Brașov
(Urmare din pag. 1)

Tî.D.G. — Iugoslavia. Calitatea prime
lor jocuri, ne face să întrezărim și în 
partidele de sîmbătă și duminică dis
pute și mai dîrze.

Programul primei zile a fost deschis 
de formațiile R. P. Romine și Farului. 
Scor: 3-0 pentru echipa R.P.R. (0, 6, 
9). La prima vedere s-ar părea că 
echipa constănțeană a fost întrecută 
destul de ușor. Acest lucru s-a întîm- 
plat doar în setul I. In următoarele 
două, însă, voleibaliștii din localitate — 
care au beneficiat și de aportul lui 
L'dișteanu și dr. Clierebețiu — s-au eli- 

, berat de tracul cu care intraseră pe 
teren și au jucat din ce în ce mai bi
ne. Reprezentativa R. P. Romîne a în
ceput partida cu următorul „6": Gri- 
gorovici, Plocon, Nicolau, Ganciu, 
Schreiber și Drăgan. Această formație 
a făcut un joc bun. Au ieșit în evi
dență atacurile puternice ale lui Nico- 
iau șj Plocon, serviciile plutitoare ale 
lui Drăgan, Schreiber și Grigorovici 
'(ultimii doi folosind acest procedeu 
de puțin tirnp). Pe parcursul seturilor 
II și III au mai fost folosiți Socs, 
■Iorga, Bărbuță, Coste și Chezan.

Au condus bine Acinovici (Iugosla
via) și Scherzer (R.D.G.),

R.D.G. — Iugoslavia, al doilea joc 
din program a prilejuit un meci deo
sebit de disputat. In primele 7 minute 
s-au efectuat nu mai puțin de... 25 
schimbări de servici pînă să se reali
zeze primul punct I Echipa R. D. Ger
mane a aliniat o formație foarte tînără 
(în lipsa unor titulari aparținînd for
mației Dynamo Berlin) dar cit. ju
cători talentați care au dat o replică 
foarte dîrză experimentaților jucători 
iugoslavi în majoritatea lor partici
pant și la campionatele europene. 
Scorul a alternat și la puncte și la se
turi. După mai bine de două ore de 
joc, victoria a revenit formației R. D.

Actualități
• DUMINICA LA DINAMO — 

DIRT-TRACK
• LA SOFIA — ÎNTÎLNIRE 

TRIUNGHIULARĂ LA MOTOCROS

★

Duminică dimineață, începînd de la 
ora 10, se va deslășura pe pista sta
dionului Dinamo al doilea concurs in

ternațional de dirt-track, la care par
ticipă cei mai buni sportivi din R. P. 
Romînă și R.P. Ungară. Dintre con- 

Turenți remarcăm pe Ion Cucu, Alex. 
Pop, Alex. Sinea, Ferenc Radacsi, Ist- 
yan Dajka și Z. Nagyvaradi.

ț’l

I czr-i i ta i

lui București 
JTr. Macarie.
Dovids și Al. 
dimineață ia 
de motocros, 

'București.
----------------

^Reprezentativa de motocros a oraș-u- 
(Gh. Ion, M. Dănescu, 
M. Pop, E. Seiler, Gr. 
lonescu) participă mîine 
un concurs triunghiular 
Sofia — Belgrad —

■SHEsani în concursul
4>4eri « fost o zi importantă pentru ci- 
Hrsmul rominesc. Alergătorii noștri au 
.dat unul dintre cele mai dificile exa
mene ale actualului sezon : proba olim
pică pe 100 km contra-cronometru pe 
echipe. La start au fost prezente 5 
formații: două echipe olimpice ale 
E.P.R., reprezentativa de seniori a 
R.P. Romîne, Franța (F.S.G.T.) și Ita
lia (U.I.S.P.). Se punea în mod fi
resc întrebarea care dintre cele două 
mari favorite (echipa olimpică de tine
ret condusă de Ion Cosma și reprezen

tativa de seniori al cărei căpitan a 
fost Constantin Dumitrescu) va reuși 
să cîșiige întrecerea și să realizeze un 
timp care să-i permită să lupte cu 
șanse la unui din primele 6 locuri la 
mondiale șl la Jocurile Olimpice ? Răs- 

•punsul l-au dat în mod strălucit tine
rii olimpici antrenați de Nicolae Voi
cu. Ei au reușii să mențină un ritm 
Uniform pe întregul parcurs al cursei, 
iau dovedit omogenitate și resurse ad
mirabile cu care s-au și impus de alt
fel în finalul întrecerii cînd și-au îm
bunătățit considerabil performanța. Cei 
4 cicliști — ion Cosma, Gh. Bădără. 
Emil Rusu și Constantin Ciocan — 
bine îndrumați din mașină de antreno
rul lor, au reușii să coboare sub 
211.10:00. Merite au toți acești 4 cicliști. 
Dacă ar Ii însă să facem o clasificare 
a lor am da următoarea ordine: 1. 
Ion Cosma, 2—3. Gh. Bădără și Em. 
fiusu, 4. ,C. Ciocan. Și echipa a 11-a

Germane cu scorul de 3-2 (15-7, 12-15, 
11-15, 15-4, 15-13).

Au arbitrat bine C. Mușat și N. Io- 
nescu.

CONSTANTIN ALEXE

BRAȘOV 26 (prin telefon de la tri
misul nostru). După frumoasa victorie 
din prima zi a turneului feminin, cînd 
a întrecut redutabila selecționată a 
cluburilor din U.R.S.S., echipa noas
tră ne-a furnizat joi neplăcuta surpri
ză de a încheia cu insucces partida 
cu reprezentativa R.D. Germane. A- 
ceasta a obținut o meritată victorie cu 
3—2 (15-9, 12—15, 18—16, 13-15, 
15—9), la capătul a 128 de minute de 
joc. Echipa R.D. Germane s-a impus 
prin omogenitatea formației, echilibrul 
între compartimente, < 
fensivă a majorității 
lor, ritmul susținut 
gătire a serviciilor 
realizat nu mai puțin de 15 puncte. 
S-au evidențiat: Monika Loest, Irige'* * mană 
Marxhausen, Kristin Meyrich, Renate 
Schmidt. Reprezentativa noastră s-a 
comportat slab, în mod categoric sub 
valoarea sa normală. Ea a fost han
dicapată, desigur, de absența din linia 
de atac a Ilenei Enculescu (acciden
tată în meciul anterior și care nu va 
mai fi utilizată în acest turneu), dar 
credem că și calculul greșit că victoria 
nu-i va putea scăpa i-a scăzut poten
țialul. Jucătoarele noastre au fost sur
prinse des în apărarea din linia de 
fund, au dublat în genere cu întîrziere 
atacul și blocajul, au primit cu difi
cultate 
șit de 14 ori la repunerea mingii în 
joc, au făcut numai 4 puncte din ser- 

și în fine, linia ofensivă n-a avut 
și varietate. La acest ultim ca- 
a corespuns inițial doar Elisa- 
Goloșie, care însă nu a rezistat

Din cuprins :
• Rugbi : Grivița Roșie, 

bună echipă de club din Europa.
® Fotocronica SPORT cu evenimen- ( 

tele sportive interne și internaționale. t
• Succes în noul start al Sparta* 

chiadei republicane.
@ La Snagov, pentru Sagamy (re- 1 

portaj preoliinpic).
Q Fotbal ; Ce este echipa de tine

ret (interviu cu antrenorul Bazil Ma
rian); Portret Macri; Bătrînul și min
gea (Nilton Santos); Două pagini de 
„fotbal peste hotare’.
• Drumul meu în sport ; Elena 

Leușteanu-Popescu.
@ Atletism : Recordurile lui Vale- ( 

riu Jurcă.
® Bot : Cîrciumaru, Dinu, Negrea 

și ceilalți... }
C SPORT-Magazin.
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Cereți acesț interesant număr la 4 

toate chioșcurile Difuzării Presei. J

capacitatea o- 
jucătoare- 

și buna pre- 
prin care a

multe servicii. In plus, au gre- 

vicii 
forță 
pitol 
beta 
pînă la sfîrșit; în ultimele seturi atacul 
a fost susținut îndeosebi de o jucă
toare cu funcție de ridicătoare-coordo- 
natoare, Cornelia Nădeanu, a cărei

ATLETISM
Dinu Piștaiu: 4,32 m 
nou record republican

de juniori
In cadrul campionatului Capitalei 

rezervat juniorilor, ieri pe centrul de 
antrenament 23 August, s-a disputat 
întrecerea la proba de prăjină. Tinărul 
Dinu Piștalu (S.S.E. II) a reușit un 
rezultat excelent: 4,32 ni, doborînd ast
fel recordul lui Petre Astafei 4,30 m 
care a rezistat trei ani!

Nicolae D. Nicolae-coresp.

Echipa olimpică de tineret a R. P. R 
învingătoare

antrenată de Nicolae Voicu (formată 
din Gh. Moldoveanu, Fr. Gera, Gh. Su- 
ciu și N. Ciumeti) a mers bine cla- 
sîndu-se pe locul II. Echipa de seniori 
a R.P. Romîne a avut defecțiuni gra
ve. Pe prima parte, la km 19,700, a 
spart Ion Ardeleanu. (Trebuie spus de 
altfel că „băieții" lui Ernest Golgoți 
au mers pe cauciucuri foarte ușoare). 
1 s-a dat bicicletă și echipa a rulat 
ușor pentru a-1 reprimi în rîndurile ei. 
Apoi, s-a dovedit că Ion Stoica nu este 
la același nivel de pregătire. El a ce
dat pe cea de a HI-a porțiune (km 
50—75). In sfîrșit ■— cînd nimeni nu 
se aștepta — la km 72 — a abando
nat Gabriel Moiceanu. (Potențialul e- 
cliipei a scăzut evident). Performanța 
realizată in final este submediocră. 
Trebuie spus însă că și în condițiile 
în care Moiceanu n-ar fi abandonat 
tinerii olimpici ar fi învins totuși. A- 
ceasta rezultă și din timpii intermediari 
pe care îi redăm :

km 10 — olimpicii 12:56; echipa 
de seniori 12:25; km 20 — 25:20; — 
24:50; ' " ------ ------ '
40 —
04:16 ; 
17:23; 
30:19; 
43:57 ; 
56:45; 
09:17;

Performanța realizată de olimpici 
este cea niai ,bjjnă obținută vreodată 

km 30 — 38:24; — 38:50; km 
51:23; — 51:20; km 50 —
— 1 h.04:43 ; km 60 -- 1 h.
— 1 h. 18:00; km 70 -- 1 h.
_  1 h. 32:10; km 80 -- 1 h.
— 1 h. 47:05; km 90 -- 1 h.
— 2 h. 01:55; km 100 -- 2 h.
— 2. h. 17:04.

contribuție a fosf și sperăm să fie și 
în continuare remarcabilă.

A doua întîlnire a etapei de joi a 
oferit spectatorilor un alt „maraton" 
voleibalistic: meciul Sel. cluburilor 
din U.R.S.S. — R.P.D. Coreeană a du
rat 2 ore și 20 de minute. Rezultat fi
nal: 3—2 (11 — 15, 15—12, 15—13,
13—15, 15—13) peniru voleibalistele 
sovietice, dintre care cele mai eficace 
au fost Lidia Boldireva, Lidia Aleksan
drova, Ludmila Markova și Alla Tîș- 
kevici. Din formația R.P.D. Coreene 
s-au evidențiat: Kan Ok Sum, Li Ok 
Hi, Li Bok Sum.

CLASAMENTUL

1. R.P.R. 2 1 1 5:4 3
2. Selec. club U.R.S.S. 2 1 1 4:5 3
3. R. D. Germana 2 i 1 3:5 3
4. Japonia 1 1 0 3:0 2
5. R.P.D. Coreeanâ 1 0 1 2:3 1

Sîmbătă, în etapa a treia : R.D. Ger- 1
“i — R.P.D. Coreeană și R.P. Ro

mînă—Japonia; duminică: Selecționata 
cluburilor din URSS — R.D. Germană 
și R.P.D. Coreeană — Japonia.

CONSTANTIN FAUR

Un mare concurs international 
de caiac-canoe, la Snagov

Tradiționalele întreceri internaționale 
de caiac-canoe sînt așteptate in acest 
an cu interes deosebit. Explicația are 
la bază intensele pregătiri pentru ma
rile competiții olimpice de la Tokio și 
pentru stabilirea echipajelor care vor 
concura pe lacul Sagamv. In acest 
scop, „regata" Snagov reprezintă o eta
pă însemnată în verificarea și... trierea 
candidaților olimpici, intr-adevăr, spe
cialiștii de pretutindeni apreciază între
cerile care vor avea loc la Snagov 
între 4 și 5 iulie drept cea mai mare 
competiție preolimpică de caiac-canoe. 
Să amintim că, pînă acum, șj-au anun
țat participarea la aceste întreceri nu
meroși campioni mondiali și europeni, 
medaliați ol'mpici, sportivi consacrați 
pe plan internațional.

Iată de ce este firesc ca în aceste 
zile la Snagov să se intensifice nu nu
mai pregătirile sportivilor ci și ale... 
organizatorilor. In legătură cu acest 
important eveniment din activitatea 
sporturilor nautice din țara noastră, 
am stat de vorbă cu antrenorul emerit 
GH. GIURCANEANU, care ne-a spus 
următoarele :

„Este suficient să consultăm lista de 
înscrieri pentru a aprecia valoarea aces
tui concurs de la care toate echipele 
ce vor participa așteaptă răspunsuri la 
multe întrebări privind pregătirea lotu
rilor. Iată — ca să nu amintesc decit 
un exemplu — cîteva amănunte despre 
echipa R.D. Germane. La caiac simplu 

de o echipă romînească (pînă acum cel 
mai bun timp era de 2h. 15:08 și fu
sese realizat de echipa: Gh. Bădără, 
Emil Rusu, C. Ciocan, Fr. Gera) și 
printre cele mai bune din lume în a- 
cest sezon. Media orară : peste 46 km.

Clasament final: 1. Echipa olimpi
că de tineret a R.P.R. 2 h 09:17; 2. 
Echipa olimpică de tineret a R.P.R. II 
2h 15:43; 3. Echipa de seniori a R.P.R. 
2 h 17:04; 4. Franța (F.S.G.T.) 2 h.

Citiți numărul

Echipa Franței (FSGT) evoluind in concursul internațional desfășurat ieri 
pe șoseaua București — Pitești.

SIMBATA

NATAȚIE: ștrandul Ti
neretului, de la ora 9 și de 
la ora 17: campionatul oră
șenesc de înot al școlarilor; 
de la ora 16: „Cupa tinere
tului" ia sărituri.

DUMINICA

FOTBAL: stadionul Dina
mo, ora 8,15: Rapid—Viito
rul Electronica (turneul fi
nal de juniori); teren Voința, 
ora 9: Metalul Floreasca— 
Chimia Tr. Măgurele (meci 
de baraj); stadionul „23 Au
gust", ora 16,15: Rapid— 
C.S.M.S.; ora 18: Progresul 
„-Farul (cat. A).

BOX: gi adina cinemato
grafului Grivița Roșie, de 
la ora 10: meciuri în cadrul 
fazei orășenești a Spartachia- 
dei republicane.
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sînt înscriși cunoscuții sportivi Rosberg, 
Wenckze, Finger și Niedrig, la caiac 
dublu vor concura două echipaje for
mate din Lange—Krause și Holtzvoigt 
—Karbe, iar la caiac 4 vom avea pri
lejul să revedem echipajul care deține 
titlul de campion al lumii. Aceeași par
ticipare valoroasă și la fete,.‘ca și la 
probele de canoe".

Am răsfoit împreună și celelalte liste 
de înscrieri. Printre echipele participan
te se numără cea a R.F. Germane în 
frunte cu multiplu] campion Briell, a 
R.P. Ungare ■— din care fac parte ca- 
iaciștiî Kemecsei, Solossi, 
szaros și canoiștii Toro,

Szente, Me- 
Hajba. So-l-

Preambul la „finalele" seniorilor
In Lpsa maeștrilor padelc; și pagaci, 

afiați în concursuri peste hotare, faza 
de zonă a campionatului republican 
de caiac-canoe a strins la startul între
cerilor de pe Herăstrău sportivi mai 
puțin rodați în competiții, mulți juniori. 
Raportul de forțe fiind mai echilibrat 
am putut asista, astfel, la sosiri strînse, 
la întreceri in care aproape fiecare 
participant a fost... sigur de calificare 
in finalele de la Snagov. Pină la urmă, 
cîștigătorii au fost următorii: Masculin 
fond 10 000 m, Caiac simplu I. Svobo
da (Olimpia) 52:05,0 ; Caiac dublu :

vi-

internațional
28:22. Echipa Italiei care a sosit 
neri la ora 16 în Capitală n-a reușit 
să termine cursa.

Duminică dimineață la ora 10 se 
dă din Ploiești startul în concursul in
ternațional cu plecare în bioc care se 
dispută pe ruta Ploiești—Sinaia, Plo
iești — București. Sosirea se va face 
în fața Combinatului Poligrafic Bucu
rești în jurul orei 14,30

HR1STACHE NAUM

țțHRECERILOR SPORTIVf __
fi®

NATAȚIE: ștrandul Ti
neretului, de la ora 9 și de 
Ia ora 17: 
șenesc de 
de la ora 
retului" la

MOTO:
mo, ora 10: concurs interna
țional de dirt-track.

campionatul oră- 
înot al elevilor; 
10: „Cupa tine- 
sărituri. 
stadionul Dina-

tesz, a R.S. Cehoslovace (cu Hradilo- 
va, Zdenkova, Kutova, Jiran, Polako- 
vici, Kodcs, Vokal etc.), a R.P. Bul
garia (cu Bogdanov, Valev, Damianov 
— la canoe și Bonev, Kasabov, Dimi
trov la caiac) etc. La startul probelor 
vor fi prezenți, de asemenea, sportivi 
din Franța și R.P. Polonă.

Din ech'pajele noastre nu vor lipsi 
valoroșii campioni mondiali și euro 
peni Nicoară, Vemescu, Ivanov. Conțo- 
lenco, Artimov, Ismailciuc, Kalinov, Si
dorov, Iacovici, Rotman și multi alți 
sportivi ale căror „cărți de vizită" ii 
recomandă printre protagoniștii probe
lor.

Olimpia (V. Săcescu. M. Vovca) 46:57,0; 
Canoe simplu : R. Radulescu (Olimpia) 
62:10,0 Caiac 4 : Olimpia (Pîslaru, Chi
lian, Ovezeai, Pasfernac) 43:14,0; 
Viteză, Caiac simplu 800 m : L. Torok 
(Știința) 4:02,5; Caiac dublu 800 m: 
Olimpia (G. Livescu. S. Voicilă) 3:40,2; 
Caiac 4 ( 800 m) : Olimpia (Cocorescu*̂  
Galan, Laszadi, Gherlan) 3:09,0; Ca- 
noe simplu 800 m : P. Preoteșescu ’ 
(CșfLS.) 4:52,2; Canoe dubiu 800 m:

(I. Policov — A. Dumitru) 
Caiac simplu

Caiac
500 m: V. 
dublu 500 m:

1:59,3,

c.s.s. 
4:25,8;
Duncan 2:19,4; ____ _________ ....
C.S.S. (B. Pantea. R. Filipi) 1:59,3, 
ștafetă caiac 4x500 m : Voința (Albu, 
Pălăngeanu, Crîngulescu, Marinescu) 
8:44,3 ; Canoe simplu 500 m : ]. Anas- 
tasescu (Olimpia) 2:42,4 ; Caiac dublu 
500 m : C.S.S, (I. Ghițulescu, C. Nico
lau) 2:26,4. Feminin, Caiac simplu 
500 m : Ana Coveianu (Olimpia) 2:34,5; 
Caiac dublu 500 m: Voința (Maria Ta- 
maș, Cresa Spiță) 2:14,0; Caiac 4 
(500 m) : C.S.S. (Dina, Domocoș, Ber- 
becel, Moise) 2:14,9 Aceste calificări 
vor fi completate printr-un alt concurs 
care va desemna pe ceilalți finaliști 
bucureșteni.

al revistei ilustrate
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SPOPI

cea mai



Cine va ocupa locul 13 ? apropie
barajul de calificare

3

categoria Cpentru
yui,

ișadar, încă două etape și sc va 
heia întrecerea echipelor din cate- 
ia A. Ea a rezolvat pînă acum 
iă din cele trei necunoscute ale 
ației fiecărui campionat de fotbal, 
că : echipa campioană pe 1963—64 
namo București se poate felicita de 
acum pentru cucerirea celui de-al 
rulea titlu de campioană a țării 
fotbal) și una (Siderurgistui Galati) 
i cele două echipe care vor retro- 
ida.
Următoarele două etape vor avea 
:i de rezolvat ocupanta locului 13 
ultima necunoscută a ecuației. Vi

te sînt Știința Timișoara, C.S.M.S. 
U.T.A. Ele vor încerca să-și. .. pa- 
:e una alteia acest loc periculos și 
obabil că numai golaverajul va de
le în cele din urmă.
Problema s-a complicat după restan- 
e de miercuri care au marcat asaltul 

r ultimă oră al Științei Timișoara și 
derea C.S.M.S.-ului, foarte aproape 
■ zona periculoasă. Privite prin aceas- 
prismă, a evitării retrogradării, me- 

urile cele mai interesante din etapa 
: mîine se anunță Știința Timișoara 
Dinamo București (0—0 în tur), 

ipid — C.S.M.S. (0—0) și U.T.A.— 
eaua (0—7) în care Știința, C.S.M.S.

U.T.A. vor încerca să realizeze 
ea ce n-au reușit un campionat în- 
eg-
în rest, se vor mai disputa următoa

P1RCÂL4B

rele partide : Progresul — Farul (0—2). 
Siderurgistui— Crișul (1—3) și Petro
lul— Știinfa Cluj țO—1).

Este amînată partida Dinamo Pitești 
— Steagul roșu întrucît piteștenii joa
că duminică cu Lazio Roma.

ȘTIRI. REZULTA TE...
MIER CUR!, RĂPI D—STEAUA

ÎN „CUPA R. P. R."

După cum se știe, miercuri 1 iulie se 
or disputa sferturile de finală ale „Cu- 
ei R.P.R.". In Capitală, pe stadionul 
23 August**  se va desfășura jocul Ra
id — Steaua. Partida va începe la ora 
7,15 pentru a face loc eventualelor 
irelungiri.

sMXL MEDGIDIA — TOLBUHIN 
(R.P. BULGARIA) 3—2 (1—1)

MEDGIDIA, 26 (prin lelefen). — 
[oi după-amiază, în prezența a 8 000 
le spectatori s-a desfășurat întîlnirea 
nternațională de fotbal dintre forma
țiile I.M.U. Medgidia și Tolbuhin 
R.P. Bulgaria) încheiată cu victoria 
meritată a echipei locale, după un joc 
plăcut, cu faze spectaculoase.

Au marcat: Bașkir (min. 9 și 64)

și Drăghici (min. 48) pentru I.M.U., 
fiospodinov (min. 10) și Ciobanov 
(min. 57) pentru Tolbuhin.

RADU AVRAM - coresp.

JOCURI DE SELECȚIE 
PENTRU --------COPII

a clubului RapidSecția de fotbal
București organizează meciuri de selec
ție pentru copii născuți în anii 1949, 
1950, 1951 și 1952. Jocurile au loc 
zilnic la stadionul Giulești, în perioa
da 29 iunie — 4 iulie a.c., între orele 
8,30 și 11.
• A.S. Flacăra roșie București orga

nizează cu începere de azi un centru 
pentru inițiere în fotbal a copiilor. 
Cei ce vor să participe se pot prezenta 
zilnic între orele 9 și 11 și orele 16 și 
19 la terenul Timpuri noi, din calea 
Dudești.

Clementele

Cele 16 echipe campioane 
le împreună cu campioana 
București participa la barajul

regiona- 
orașului 

, , , —----- de caii-
ficare pentru categoria C al cărui pro
gram, alcătuit de F. R. Foîbal, se 
prezintă astfel:

Constructorul Iași — Șiretul Ră
dăuți

Victoria Piatra Neam) — Construc
torul Brăila

Marina Mangalia -— învingătoarea 
meciului Metalul Floreasca — Chimia 
Tr. Măgurele

Metalul 7 Noiembrie Craiova — Mi
nerul Cîmpulung Muscel

Campioana regiunii Hunedoara — 
Minerid Anina.

Rulmentul Brașov — campioana re
giunii Ploiești.

Campioana regiunii Mureș Autonomă 
Maghiară — A. S. Aiud.

Dinamo Oradea — Foresta Sighet.
Primele meciuri vor avea loc la 12 

iulie urniînd ca returul să se dispute 
la 19 iulie. Echipele învingătoare vor 
promova in categoria C. ținîndu-se 
seama de următoarele norme: numă
rul de puncte; în caz că egalitatea 
persistă se va lua în considerare gol
averajul ; dacă și acesta este egal se 
va mai juca, pe teren neutru, un al 
treilea meci.

0 interesantă acțiune Ia Onești
In vederea întăririi disciplinef pe tere

nurile de sport, comisia de fotbal din 
Onești a hatărît să acorde anual „Capa 
disciplinei", trofeu care va împodobi vi
trina cu distincții sportive a celor mai dis
ciplinate echipe din Onești. Recent, la se
diul consiliului orășenesc 
nCupa disciplinei4 a fost 
locale Progresul.

In clasamentul întocmit
este urmată de echipele 

3 Oraș și Cauciucul. Au 
din punct de vedere disciplinar
Utilajul, Energia și Șantierul 1

UCFS Onești, 
înmînatâ echipei

cu acest
Progresul 
structoiul 
de dorii 
formațiile 
Cauciuc.

prilej 
Con-
lâsai

Stadionul Republicii, arhiplin, o întîm- 
pinat cu aplauze formația azzură Lazio și 
pe cea recent renăscută a Progresului. Me
rele interes stîrnit de emisarii focosului 
Caîcio era explicabil. Echipe italiană, ol 
cărei atac a fost condus cîndva de Silvio 
Piola, era așteptată să ilustreze pe teren 
ceva din actuala față a mult comentatului 
fotbal peninsular. Interesul era augmentat 
și de victoria italienilor asupra puternicei 
formații dinamoviste din Kiev, care părea 
să excludă din capul locului formula 
ritmului în ghete de fotbal'. Mai 
decît atît, „pronosportiștîi' și-au 
că în ultima etapă a ’ ' *"  ' 
zio a pierdut greu de 
casă. în urma unui * ’ 
cutabil.

...începutul jocului 
te rezerve în ceea 
lieni. Echipa care _ _____ r_____________ _
primele minute a fost Progresul. Chiar din 
start, faimosul beton italian a început să 
trepideze sub forța loviturilor date de Oai
dă și mai ales de Stoicescu (în cel mai 
pur tempo italian) care i-au surprins pe 
fundașii marginali Zanetti și Garbulgîia. 
Nevolți să se apere în fața acestor „cio
cane pneumatice", italienii au recurs — 
în frunte cu măturătorul — „libero' Galii 
(nr. 6) — pînă și la formula jocului la 
ofsaid. In minutul 18, fundașul Hălmăgeanu 
a pornit la atac, și-a prelungit sprintul 
pînă la marginea careului și a înscris în 
colțul drept. Apoi atacurile Progresului os 
continuat. După numai 2 minute Oaidă, ex
celent relansat de Mateianu, „l-a întors" 
pe Garbuglia, care a acordat corner. A 
executat tot Oaidă, pînă la Stoicescu, a- 
cesta a tras puternic și mingea a intrat 
în poartă, deviată de Pagni (ni. 5): 2—0 1 
In acest moment, jocul părea terminat. Dar, 
a fost suficient ca Progresul să trateze 
timp de 5—6 minute jocul „în cîștigător", 
pentru ca italienii să mărească frecvența 
contraatacurilor. Șutind pentru prima ooră 
în min. 35 și repetînd acțiunea după 5 
minute, ei au izbutit să reducă scorul în 
ultimul minut al reprizei, prin extremul 
dreapta Maraschi.

La reluare, chiar din primele minute, 
s-a văzut că italienii nu sînt mulțumiți 
cu ceea ce au olerit în prima parte. Și 
cu toate că Progresul a continuat să do
mine jocul pe partea Iui Stoicescu (Zanetti 
fiind la un pas de k.o. tehnic), contraatacu
rile italiene au crescut în intensitate. Lan
sările în adîncime, schimbările de flanc 
^dirijate mai ales de Giacomini — 10), de
marcările permanente și intrările verîigi- 

Inoaee în culoarele libere au pus la grea 
încercaie apărarea Progresului, în care s-a
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.tu
mult 

, amintit 
lui Toiocalcîc, Lo
tci, la Bologna a- 
metri cu totul dlfi-

1

fost primii cua
ce-i privește pe 
s-a impus chiar

muî- 
ita- 
din

Tntr-un final de campionat în Care 
nici Rapid și nici Steagul roșu nu au 
mai avut obiective de atins — poate 
Rapid să aibă In vedere că. Ia urma 
urmei nu e rău nici locul doi I — me
ciul dintre ele a avut, practic, carac-

Și, în bună măsură, meciul Rapid —■ 
Steagul roșu a prilejuit o astfel de în
trecere, pe care bucureștenii n-au cîș- 
tigat-o de o manieră atit de categorică 
cum lasă să se întrevadă scorul. Ra
pid a dominat, a avut mai multe o-

remarcat din nou calmul și experiența lui 
Știrbei. In min. 65, extremul stingă argen
tinianul Morrone (eoiicitat pentru sezonul 
viitor de Internazionale) a egalat de p® 
partea dreaptă, la capătul unei frumoase 
mișcări colective. Din acest moment jocul 
a devenit o veritabilă dispută de campio
nat. Atacurile «întărite ale Progresului, în
trerupte de contraatacurile spontane ale 
italienilor, au oferit ciocniri de mare efect, 
în min. 83 Mateianu l-a deschis din nou, 
pe Oaidă, care l-a driblat pe Garbuglia 
Și c centrat pe sus. Stoicescu a plonjai 
atletic, înscriind spectaculos, cu capul, go
lul victoriei. Și cu toate că mai erau doar 
7 minute de joc, italienii au încercat să 
forțeze cu furie intrarea spre poarta lui 
Cosma, izbutind o frumoasă și concludentă 
„bară' cu cîteva secunde înainte 
iul final.

Progresul 
a apărării 
centrului și 
au dislocat _______ ______ _________ _
jocul italienilor am remarcat ieșirea suplă 
din apărare, desfășurarea subită a viito
rilor participant la atac, și mai ales acel 
perpetuum mobile pentru compensarea in
feriorității numerice a atacanțiloi. Această 
neobișnuită combativitate și — aș spune 
— încăpățînaie a înaintașilor și mai ales 
c vîriurilor imi pare a fi o lecție de care 
trebuie să țină seama mulți dintre înaintașii 
noștri, care își delimitează zone precise 
de acțiune și renunță cu seninătate, după 
prima greșeală, numai pentru că acolo, 
în spate, există camionul-depanare, pli» 
cu mijlocași și fundași de servici. Jocul 
italienilor, simplu și realist, confirmă pen
tru a nu știm cîta oară faptul că în fot
balul modern nu există servitori și domni
șori. Și- mai demonstrează ceva: viiturile 
unei echipe trebuie să fie jucătorii cei mai 
valoroși. Pentru că, de cele mai multe 
ori, acești jucători au misiunea de a rea
liza ceea ce — acum 10 ani — realizau 
5 oameni sau chiar 6.

PROGRESUL: Mîndru (Cosma min. 66) —-i 
Ivănescu, Caricaș, Știrbei, Hălmăgeanu— 
Ionițâ (Baboie min. 70), Mafteuță—Oaidă, 
Mateianu, D. Popescu, Stoicescu.

LAZ1O (în ordinea așezării de Ia poartă 
spre centru): Cei (Recchia)—Galii (6), Za- 
netti (2), Pagni (5) — înlocuit la pauză de 
Carossi — Garbuglia (3), Governatc (4), 
Maraschi (7), Landoni (8), Giacomini (10), 
Rozzoni (9), Morrone (11).

A arbitrat foarte corect V. Pădureanu. A- 
precierea aparține jucătorului italian Pagni.

de iiuie- 

a meritat victoria ca urmare 
sale organizate, a stăpînirii 
a șarjelor pe extrema, care 
deseori betonul italian. în

10AN CH1R1LA

tul „un-doi“ dintre lonescu și Dumi- 
triu II din minutul 13, după cum în 
această perioadă de netă superioritate 
rapidistă am înregistrat, în min. 27, 
„bara" lui Georgescu. Văzînd însă că 
le „merge jocul", bucureștenii caută 
și mai mult rezolvări individuale, ne
inspirate de multe ori, fără rost chiar, 
(Dumiiriu II). Steagul roșu își strîn- 
ge rindurile, începe să acționeze mai 
legat, „pistoanele" echipei fiind Năf- 
tănăilă, în linia a Il-a, și Necula în 
fa(ă. Rezultatul ? Oaspeții ob|in ega- 
larea din min. 36, prin Selimessy II, 
la capătul unei faze dramatice în care 
totul părea cînd pierdut cînd salvat

In general, jocul era acum echili
brat. Dar, după pauză, în min. 59, îo- 
nescu... sperie apărarea adversă cu 
driblingurile sale, silind-o în cete din 
urmă să-l oprească prin fault. 11 ml 
Transformă Dumiiriu II și scorul de
vine astfel 2—1 pentru Rapid. Steagul 
roșu cedează pasul, dar lucrurile nn 
sini lămurite totuși decît pe jumătate. 
Le lămuresc... complet, în min. 69, arbi
trul N. Cursaru-Plotești, acordînd un 
gol marcat de Kraus dinir-o evidentă 
poziție de ofsaid, și Sigheti care îl in
sultă pe arbitru și este eliminat de pe 
teren. Atacă acum numai Rapid. In 
min. 79, lonescu majorează scorul 
(4—1), iar în min. 83, pe punctul de 
a marca, el este faultat de portarul 
1 laidu, dar arbitrul, în compensație, 
pentru ofsaidul nesanefionat, închide 
ochii...

Aceste greșeli nepermise și altele 
vorbesc de la sine despre arbitrajul lui 
N. Cursaru-Plotești.

Și acum, să vă prezentăm forma
țiile i

SERIA

SERIA A VI-A 2. Recolta Cărei 14 10 1 3 28:16 21
3. Crișul Oradea 14 7 4 3 41:13 18

1. Dinamo Pitești 14 14 D 0 103: 3 28 4. A.S.M.D. Satu Maie 14 6 2 6 28:23 10
2. Electrica Fieni 14 8 1 5 31:33 17 5. Teba Arad 14 3 4 7 19:34 10
3. Muscelul Cîmpulung 14 5 5 4 22:20 15 6. Flamura roșie Oradea 14 4 2 8 13:24 10
4. Progresul Alexandria 14 6 3 5 28:37 15 7. Steaua roșie Salonta 14 4 1 9 17:46 9
5. Unirea Rm. Vîlcea 14 4 3 7 36:35 11 8. Minerul Bihor 14 1 3 IC 14:58 5
6. Tractorul Corabia 14 5 1 8 24:47 11
7. Metalul Pitești 14 4 1 9 15:46 9 SERIA A X-A
8. C.F.R. Roșiori 14 3 0 11 17:55 6

1. C.S.M. Cluj 14 12 2 0 38: 3 26
SERIA A vn-A 2. Știința Cluj 14 10 1 3 55:11 21

3. Minerul Baia Mare 14 8 1 5 32:11 17
1. Electroputere Craiova 14 10 2 2 46:11 22 4. C.S.Ș. Cluj 14 5 3 6 21:25 13
2. Siderurgistui Huned. 14 S 3 2 36:15 21 5. Unirea Dej 14 5 3 6 21:32 13
3. Jiul Petrila 14 3 2 5 46:16 20 6. Metalurgistul B. Mare 14 4 3 7 18:37 H
4. Știința Craiova 14 8 3 3 41:17 19 7. Minerul Baia Sprie 14 3 1 10 19:41 7
5. Minerul Lupeni 14 4 2 8 24:29 10 8. Gloria Bistrița 14 0 4 10 9:53 4
6. Victoria Călan 14 4 2 8 17:40 10
7. Pandurii Tg. Jiu 14 1 S 10 12:48 5 SERIA A XI-A
8. Minerul Deva 14 2 1 11 13:59 5

1. Știința
2. C.F.R.
3. C.F.R.
4. C.S.M.
5. Ș.S.E.
6. Vagonul Arad
7. Electromotor Timișoara
8. Metalul Tr. Severin

SERIA A IX-A

1. U.T. Arad 14 1

Timișoara 
Timișoara 
Arad 
Reșița 
Timișoara

De la I. E. B. S.
• Pentru cuplajul die fotbal RAPID 

C.S.M.S. IAȘI și PROGRESUL — FARUL 
mîine de pe stadionul „23 August", biletele 
se găsesc de vinzare ia casele obișnuite: 
str. Ion Vidu, Pronosport cal. Victoriei nr. 
2, agenția C.C.A. bd. 6 Martie, stadioanele 
„23 August", Republicii,, Dinamo și Giulești.
• începînd de tail 23 iunie după-amiază, 

J.a aceleași case se pun în vînza-e biletele 
pentru jocurile de fotbal RAPID — STEAUA 
din 1 iulie de pe stadionul „23 August" șî 
PROGRESUL — PETROLUL din 2 iulie de pe 
stadionul Republicii.

• Casele din sir. Ion Vidu și Pronosport 
vor vinde Incepînd de marți 30 iunie după- 
amiază șî bilete pentru concursul, internațio
nal de lupte din 3—5 iulie de pe patinoarul 
artificial din parcul „23 August" și pentru 
întîlnirea de box E. P. ROMlNA — B. F. 
GERMANA din 5 iulie, ora 10 dim., pe 
stadionul Republicii.

Difuzorii voluntari din asociațiile spor
tive sînt invitați să ridice biletele pentru 
toate competițiile cel moi tîrziu" cu o zi 
înainte de desfășurarea acestora.

1.
2.

Arieșul Turda 
Mureșul Tg. Mureș

14 n
14 10

1
2

2 41:14 23
2 34:11 22

23 3. Ind. Sîrmei C. Turzii 14 7 3 4 29:12 17
21 4. Faianța Sighișoara 14 7 2 5 26:22 16
17 5. Rapid Tg. Mureș 14 5 2 7 15:26 12
13 6. Chimica Tîrnăveni 14 4 2 8 14:30 10
13 7. C.S.Ș. Tg. Mureș 14 2 3 9 13:36 7
12

8
8. Soda Ocna Mureș 14 2 1 11 12:33 5

5 SERIA A X1I-A

1. Steagul roșu Brașov 14 13 1 0 64:11 27
25 2. Gaz Metan Mediaș 14 8 2 4 31:20 18

3. Tractorul Brașov 14 6 4 4 33:15 16
4. A. S. Cugir 14 7 I 6 24:22 15
5. C.S.M. Sibiu 14 7 0 7 22:26 14
6. Textila Sf. Gheorghe 14 4 3 7 20:30 11
7. Chimia Făgăraș 14 3 1 10 12.32 7
8. Metrom Brașov 14 1 2 H 9.59 4

Georgescu a tras puternic, dar mingea a lovit bara...
Foto : T. Roibu

Ierul unui joc... amical. Și dacă jocu
rile „cheie" pasionează, cele fără 
„miză" au avanta jul că permit echipe
lor să joace relaxat, fără să-și facă 
griji asupra rezultatului final. Iar a- 
ceasta duce, de cele 
un meci frumos, la 
calitate.

mai multe ori, la 
o întrecere pentru

Metalul Floreasca-campioana orașului
Sîmbătă 20 și miercuri 24 iunie, pe 

stadionul Dinamo s-au desfășurat me
ciurile de baraj între echipele Metalul 
Floreasca și Viitorul Electronica, cîș- 
tigătoarele celor două scrii 
pionatului orășenesc.

Primul joc, disputat pe un teren 
muiat de ploaie, s-a încheiat cu scorul 
de 1—1, prin golurile înscrise de Glieor- 
ghe Tănase (Viitorul Electronica) in 
min. 83 și A. Mihalache (Metalul Flo- 
reasca) în min. 89.

Cel de-al doilea meci, mai slab ca

ale cam-

primul, a luat sfîr-faciură tehnică decît
șit cu victoria Mctaluiui Floreasca (an
trenor Caius Novac) cu scorul de 1—0 
prin golul înscris de lacob Olaru <n 
min. 77. Astfel, Metalul Floreasca va 
întîlni duminică, în meci de baraj, pe 
terenul Voința din Capitală, cu începere 
de la ora 9, formația Chimia Tr. Măgu
rele, campioana regiunii București, pen
tru desemnarea echipei ce va lua parte 
la barajul de calificare pentru catego
ria C.

cazii, a meritat deplin victoria. Din 
punct de vedere al jocului colectiv, al 
concepției și desfășurării acțiunilor, 
fotbaliștii din Brașov au acționat însă 
în unele perioade ale meciului mai 
bine decît cei din București. Aceștia 
— în schimb — au dovedit o mai 
bună pregătire fizică, au fost mai in
sistent! în unele acțiuni de atac, chiar 
în cele luate pe cont propriu de că
tre un jucător sau altul, de lonescu 
mai ales, care a driblat 
și cînd nu trebuia, dar 
greu să te superi cînd 
omul care s-a strecurat
oaspeților, for (î nd în acest fel victoria.

Așa a venit primul gol, în min. 9. 
lonescu a driblat, unul după altul, 
trei apărători, iar la apariția celui de 
al patrulea a trimis batonul lui Du- 
mitriu II. O pasă, în coniinuare, lui 
Kraus și... 1—0 pentru Rapid. Un alt 
gol era să aducă repetatul și aplauda-

de multe ori 
pe care este 

el este totuși 
prin apărarea

RAPID: Andrei — Greavu, Motroc, 
LUPESCU, Macri — Jamaischi (DI
NU), GEORGESCU — KRAUS, Du- 
mitriu II, IONESCU, Codreanu.

R. DINU coresp.

STEAGUL ROȘU : Haidu — Campo, 
Jenei, Sigheti, Naghi — NAFTANĂI- 
LA, PESCARU — Hașoti, NECULA, 
MEZAROS, Selimessy II.

JACK BERARIU
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RUCBI

DUPĂ 11 ETAPE...
• PROGRESE REMARCABILE 9 JOCURI SPECTACULOASE, DE BUN NIVEL TEHNIC • PRE
MISE PENTRU SUCCESELE VIITOARE ® SUGESTII DE... VACANTĂ ® CÎTEVA OBSERVAȚII 

CRITICE.
Prima paria a campionatului republican 

de rugbi s-a încheiat fard să permită pro
nosticuri nici cu privire la viitorii campioni, 
nici la echipele care vor trebui sd susțină 
barajul pentru a rămîne în categoria A. 
Cum remarcau mai mulți tehnicieni, în au
gust — o dată cu returul — „otul se 
va lua de la început". Ceea ce nu poate 
decît sa asigure în continuare un interes 
deosebit acestui campionat la jumătatea 
căruia ne-am propus să facem cîteva co
mentarii.

Ce se poate spune după cele 11 etape ? 
Răspunsul trebuie raportat, în primul rînd, 

la felul în care au fost îndeplinite, princi
palele obiective ale F.R.R. privind creșterea 
calitativă a campionatului, promovarea jo
cului modern, deschis, îmbunătățirea pro
cesului de pregătire în cadrul secțiilor și 
echipelor de rugbi. In această direcție, con
cluziile sînt — în mare măsură — îmbu
curătoare. Față de prima parte a campio
natului din anul trecut s-a înregistrat o sub
stanțială creștere a pregătirii tehnice a ju
cătorilor și în general, o orientare tactică 
mai clară, mai adecvată, cerințelor jocului 
modern, la majoritatea echipelor. Trebuie, 
de asemenea, subliniat faptul că deși în 
'această perioadă au fost aplicate modifi
cări esențiale ale regulamentului de joc, 
formațiile de categorie A au reușit să 
adapteze destul de repede — și în avan
tajul promovării jocului deschis — dife
rite tactici de Joc.

încă de la primele Jocuri ale turului, a 
fost remarcată prezența a numeroși jucă
tori tineri în echipele din categoria A. Este 
un lucru care explică în mare parte și 
succesele amintite anterior. Formații cum 
sînt Progresul, Știința Cluj, Grivița Roșie, 
Constructorul etc. au promovat — urmînd 
exemplul din anii trecuți oferit de alte e- 
chipe, cum ar fi Dinamo — jucători talen- 
tați, receptivi la ultimele noutăți tehnice, 
dornici de afirmare și cu o vădită preferință 
spre jocul deschis, spectaculos.

Pe oceeași linie, a unor succese care 
subliniază creșterea calitativă a muncii 
antrenorilor și jucătorilor de rugbi din ca
tegoria A, se înscrie și reducerea masivă 
a abaterilor de la regulament, a suspendă
rilor — foarte frecvente în anii trecuți.

Sînt cîteva concluzii mai mult decît îm
bucurătoare și trebuie să precizăm că ele 
se datoresc și muncii desfășurate de biroul 
F.R.R., de diferitele comisii și colegii, de 
antrenori.

Ar fi însă greșit să se considere că acest 
real și important pas înainte a rezolvat pe 
deplin problema creșterii calitative a pre
gătirii echipelor din prima categorie la 
nivelul posibilităților și al cerințelor ac
tuale. După părerea noastră, cu toate că 
în calendarul competițional rugbiului îi este 
rezervată o... vacanță pînă în august, min
gile de rugbi nu J:ebuie depuse definitiv 
în magaziile sportive ale cluburilor. Și, 
iată de ce.

Ne bucură faptul că unele echipe, cum 
ar fi, de exemplu, Grivița Roșie, au rea
lizat c omogenitate aproape perfectă între 
compartimente. Dar, cîte asemenea exemple 
se pot da ? Din păcate, prea puține. Am 
vorbit înainte despre efectul tonic al in
fuziei de tineret. Dar și aici trebuie să 
existe un ,,dozaj'. Altfel... Ne gîndim de 
pildă la formația Gloria — anul trecut 
clasată pe locul IV, în prezent în zona re
trogradării, cu v.n singur joc cîștigat în 11 
etape. Cu o echipă neexperimentată. Gloria 
a fost depășită de echipe care anul trecut 
părăseau terenul învinse în fața metalur- 
giștilor. Concluziile se impun 1 In general, 
echipele clasate pe ultimele locuri (Știința 
Timișoara, Gloria, Ancora Galați, Știința 
Petroșeni) manifestă lipsă de pregătire, de 
claritate tactică. Firește, în unele cazuri 
există și alte explicații decît comoditatea 
și convingerea că un rezultat bun se poate 
obține — mai ales „acasă" — și cu un 
joc mai slab, dar cu puțin... noroc: o lovi
tură de pedeapsă, o lovitură de picior că
zută... Astfel, studenții din Petroșeni con
tinuă să NU se bucure de sprijinul clubu- 
îlui, să nu albă teren unde să se pregă
tească. La Ancora Galați pretențiile sînt 
deocamdată mai mici ținîndu-se seama de 
lipsa de experiență a proaspetei promo
vate în categoria A. In aprecierea generală, 
ponderea revine însă subaprecierii muncii 
de pregătire. O comportare sub nivelul evo
luției din edițiile trecute ale campionatu
lui republican a avut-o și Știința Cluj, altă
dată cu o remarcabilă forță a înaintării, 
cu o concepție de joc superioară multor 
formații. Deși clasată pe un loc bun, e- 
chipa Constructorul are încă multe pro
bleme de rezolvat. Apărarea este penetra- 
bilă, linia de treisferturi nu s-a „rodat' su
ficient, iar pachetul de înaintași a pierdut 
din vitalitatea atît de apreciată anul 
trecut. Și încă ceva. Nu cumva echipa își 
bazează prea mult jocul și... victoria pe 
forma lui Antimoianu, transformerul care, 
asemenea lui Mațievschi de la CSMS Iași 
— aduce cele mai multe puncte ? După pă
rerea noastră, da 1

Cîteva cuvinte despre două echipe cu 
reale posibilități: CSMS Iași și Rulmentul 
Bîrlad. Ieșenii au făcut cîteva partide foarte

bune. Se vede că echipa începe să 
«știe ce vrea". Cunoscînd resursele formației 
și convinși că ea poate să realizeze un 
salt și mai valoros, am recomanda aten
ție la doza prea mare de încredere în 
jocurile disputate „acasă" și aceeași aten
ție. la... vîrsta liniilor dinapoi. Este ne
cesară concordanța valorică a atacului — 
slab — cu apărarea — foarte bună. Spre 
exemplificare: ieșenii au înscris pînă acum 
numai 3 încercări, și au realizat din lovi
turi de pedeapsă... 30 de puncte. Rulmen
tul Bîrlad a făcut să se vorbească deseori 
în această primă parte a campionatului

trecut — într-un mod care răspunde în cea 
mai mare parte cerințelor actuale. Dinamo- 
viștii au o linie de treisferturi care face 
minuni atunci cînd... joacă. De multe ori, 
așteptarea spectatorilor este însă zadarnică. 
Una din cauze: scăderea potențialului pa
chetului de înaintași în care — așa cum 
a reieșit în special la ultimele partide — 
nu toate cele trei linii dau același randa
ment. Steaua a marcat, ca toate celelalte 
echipe fruntașe, progrese însemnate. Dar, 
în turul campionatului militarii au rămas 
uneori și datori. înaintarea nu a jucat la 
valoarea sa obișnuită, ceea ce a slăbit și

Atac al liniei de treisferturi. Wusek încearcă să-și facă „culoar" prin apă
rarea adversă. Fază din meciul Steaua—Grivița Roșie.

Foto : V. Bageac
despre preocuparea pentru o pregătire su
perioară a formației. De remarcat și mun
ca desfășurată pentru a instaura în rîndul 
jucătorilor disciplina, capitol la care anul 
trecut fuseseră total deficitari.

Și acum, despre... fruntași. Nerespectarea 
cronologiei cerută de clasamentul turului 
are ca explicație faptul că — în primul 
rînd — celelalte echipe vor trebui să fo
losească .vacanța' pentru lichidarea defi
ciențelor de ordin tehnic și tactic. Dar, și 
formațiile fruntașe (Dinamo, Grivița Roșie, 
Steaua, Progresul) au cîteva... restanțe pe 
care trebuie să le privească — și sîntem 
convinși că o vor face — cu toată seriozi
tatea. Grivița Roșie manifestă uneori scă
deri de formă și jocurile ei au dat multe 
emoții suporterilor. De ce mai există și 
acea reținere și insuficientă încredere în 
eficacitatea atacului la mînă ? Dinamo a 
continuat să-și orienteze jocul — ca și anul

aportul liniei de treisferturi și a îngreuiat 
munca de orientare a Jocului spre atacul 
la mînă. In afara progreselor semnalate și 
la... Progresul, trebuie să reamintim că 
sobrietatea jocului acestei formații, constan
ța ei ar trebui să fie împletite cu mai multă 
fantezie, cu un joc mai curajos, cu mai 
multă inițiativă. De asemenea, credem că 
echipa n-ar trebui să aștepte numai de la 
fundașul Alexandrescu înscrierea punctelor.

Sperăm că aceste cîteva sugestii privind 
unele deficiențe ale celor 12 echipe din 
categoria A vor ajuta la orientarea pregă
tirilor pentru viitoarele întreceri care 
sîntem convinși că vor marca un nou pas 
înainte pe drumul dezvoltării rugbiului din 
tara noastră.

DAN GIRLEȘTEANU

Distincți acordate unor rugbișli fruntași 
de Ia Grivița Rosie București> > *

Joi la amiază a avut loc la sediul 
Consiliului General UCFS festivitatea 
decernării titlurilor de maestru emerit 
al sportului și maestru al sportului 
unor jucători ai echipei de rugbi Gri
vița Roșie București, câștigătoarea din 
acest an a „CUPEI CAMPIONILOR 
EUROPENI". Au fost distinși cu titlul 
de maestru emerit al sportului Mircea 
Rusu, Constantin Stănescu. Mihai Wu- 
sek, Radu Demian și Valeriu Irimescu. 
Au primit titlul de maestru al sportu
lui Dan Stoenescu, Mihai Oblemenco, 
Gheorghe Dragomirescu, Licuță Bal- 
can, Mihai Manole și Mircea Iliescu. 
Ceilalți membri ai echipei Grivița Ro 
șie dețin titlul de maestru emerit sau 
maestru al sportului din anii prece- 
denți.

Tot cu acest prilej, pentru activita
tea depusă în pregătirea echipei re
prezentative de rugbi a țării noastre,

i s-a decernat titlul de antrenor eme
rit profesorului Nicolae Pădureanu.

La sfirșitul festivității, tovarășii Mi
ron Oiteanu, vicepreședinte al Consi
liului General al UCFS și ing. Emil 
Drăgănescu, președintele Federației 
Romine de Rugbi, au felicitat căldu
ros pe cei distinși.

TURIȘTI!
Noul restaurant „PIATRA CRAIULUI" construit în punctul DEALUL 

CRAI pe șoseaua internațională Oradea—Cluj
Vă oferă :

un sortiment bogat de mîncăruri calde și reci

minuturi 
prăjituri 
produse zaharoase 
răcoritoare 
și băuturi alese

Deservirea promptă și la prețuri convenabile. Cazarea în corturi, în li
mita locurilor, in zilele de simbătă și duminică se pot organiza excursii 
colective pe întreprinderi, plata cazării și consumației putmdu-se efectua 
și orui virament, in limita plafonului alocat.
Informații, la restaurant, telefon 13 Borod. raionul Aleșd.

Pronosport •
Programul concursului Pronosport 

nr. 26, etapa de mîine, dumi
nică 28 iunie a.c., cuprinde șase 
partide din cadrul celei de a XXV-a 
etape a campionatului de fotbal cate
goria A, meciul dintre selecționatele 
olimpice ale U.R.S.S. și R. D. Germane 
care se desfășoară pe teren neutru 
(Varșovia) din cadrul preliminariilor 
olimpice, partida Vasas -— M.T.K. res
tanță din campionatul maghiar de fot
bal, meciuri din Cupa de vară a R.P. 
Ungare și meciul al XH-lea care con
stituie tot o restanță din campionatul 
maghiar de fotbal categoria B.

Atragem atenția participanților că 
meciul VI. Steagml roșu—Dinamo Pi
tești de pe fluturașii de concurs, se 
înlocuiește cu meciul U.R.S.S.—R. D. 
Germană din cadrul preliminariilor 
olimpice. Este cel de al treilea joc 
care se desfășoară pe un teren neutru 
și care este decisiv.

Iată programul concursului Prono
sport de mîine :

I. Știința Tim. — Dinamo Buc. (cat. A)
II. U.T.A. — Steaua (cat. A)

III. Progresul — Farul (cat. A)
IV. Rapid — C.S.M.S. (cat. A)
V. Petrolul — Știința Cluj (cat. A)

VI. U.R.S.S. — R.D.G. (prel. olimpice) 
VII. Siderurgistul — Crișul (cat. A) 

VIII. Vasas — M.T.K. (camp. R.P.U.)
IX. Egyetertes—Szallitok (Cupa vară R.P.U.) 
X. Lang — Budafok (Cupa vară R.P.U.)

XI. Dunaujvaros — Borsod (Cupa vară
R.P.U.)

XII. Jaszbereny — Szolnoki MAV (camp.
R.P.U.)

ÎN JURUL
în vederea participării la Sparta- 

chiada republicană, pugiliștii din re
giunea Ploiești se pregătesc cu multă 
atenție. In acest scop, la Ploiești a 
avut loc o reușită reuniune de box. 
Iată rezultatele: T. Tîrziu (Ploiești) 
b. p. V. Dumitru (Cîmpina), I. Ale
xandru (Ploiești) b.p. C. Dobrescu 
(Buzău), Gh. Răiieanu (Ploiești) b.p. 
N. Pășoiu (Plopeni), P. Statulescu 
(Ploiești) m.n. N. Ion (Gmpina), I. 
Breazu (Buzău) m.n. C. Odică (Plo
peni), I. Irîa (Buzău) m.n. 1. Matei 
(Gmpina), I. Răducu (Ploiești) b.p. 
Z. Gavrilă (Buzău), V. Besliu (Bu
zău) b.p. N. iancu (Ploiești), Gh. Du
mitrescu (Cîmpina) b. dese. II. Ga
vrilă (Buzău), C. Chirîcă (Plopeni) 
b. p. V. Butnaru (Ploiești).

Gh. Apostolescu — eoresp.

RINGULUI
• La Iași, pe terenul -Voința, s 

desfășurat întîlnirea amicală de b 
dintre echipele C.S.M.S. și Ceahlă 
Piatra Neamț. Boxerii localnici au ci 
tigrat la limită t 12—10. Iată rezult 
teles I. Nicolau (Iași) b.p. A. P 
pescu (P. Neamț), P. Onofreî (laș 
b.p. I. Șerban (P. Neamț), M. Pet 
(P. Neamț), b.p. O. Aanei (Iași), t 
Bulgaru (Iași) b.p. I. Smeu (I 
Neamț), N. Brînză (P. Neamț) b.| 
N. Ichim (Iași), Gh. Vieru (Iași) b. al 
li V. Nicoară (P. Neamț), P. Miha 
ciuc (Iași) b.p. I. Goșan (P. Neamț' 
Gh. Gîlcoaie (P. Neamț) b.p. N. Ic 
nescu (Iași), N. lovu (Iași) b. ab. 1 
C. Băncilă (Iași), I. Mihăilă (P 
Neamț) b. ab. II V. Stratutal (Iași) 
P. Iavdoșin (Iași) b.ab. III G. Metodi 
(P. Neamț). (I. Diac — eoresp.).

L-

Clasamente... clasamente
In seria B la .clasice' și „libere" s-a des

fășurat etapa a V-a. Iată cum arată cla
samentele;

LUPTE CLASICE

grupa I

1. Viitorul București 5410 58:22 14
2. Petrolul Ploiești 4 4 0 0 43:21 12
3. Vulturul Tulcea 5311 43:37 12
4. I.M.U. Medgidia 5 2 0 3 36:44 9
5. Carpați Sinaia 5 2 0 3 42:38 9
6. Electroputere Craiova 4202 29:35 8
7. Dinamo Pitești 5 1 0 4 31:49 7
8. C.S.M.S. Iași 5005 22:58 5

grupa a Il-a

1. Mureșul Tg. Mureș 5311 44:30 12
2. C.S.M. Cluj 5 3 0 2 31:43 11
3. Crișul Oradea 5212 39:37 10
4. Vagonul Arad 5 2 1 2 38:36 10
5. Rulmentul Brașov 4211 36:28 9
6. Constructorul Hunedoara 5203 44:32 9
7. Constructorul Marghita 4202 28:30 8
8. Independența Sibiu 5104 28:52 7

LUPTE LIBERE

grupa I
✓

1. Electroputere Craiova 5500 56:22 15
2. Petrolul Ploiești 5 3 2 0 52:28 13
3. Metalul București 5320 57:23 13
4. Progresul Brăila 5 2 1 2 40:40 15»
5. Viitorul București 5212 47:33 10
6. Metalul Tirgoviște 5 1 1 3 31:49 8
7. I.M.U. Medgidia 5014 23:55 6
8. Cimentul Bicaz 5005 12:64 5

grupa a Il-a

1. Constructorul Hunedoara 5311 48:30 12
2. C.S.M. Cluj 5311 46:34 12
3. Autosport St. Gheorghe 5302 50:28 11
4. Chimistul Baia Mare 5 3 0 2 43:31 I/.
5. Unio Satu Mare 5302 38:34 11
6. Jiul Petrilor 5 2 1 2 41:37 10
7.Crișul Oradea 5032 30:46 10
8. Metalul Bocșa 5005 10: »

I Turiști! Rețineți o informație utilă: |
X Pe șoseaua București - Brașov, la km 102 cooperația de$ 
« consum deschide : g
4 „BRASERIA BREAZA" unitate nouă, modern amenajată, & 
$ deservită de personal cu calificare superioară. $

« Zilnic se pot servi specialități de grătar, preparate de$ 
pește, pui la frigare, produse de cofetârie-patiserie, bău-b) 

$ turi alese. «

$ Seara orchestră de muzică ușoară - dans. «

Rețineți deci BRASERIA BREAZA, șoseaua București — y) 
Brașov km 102. «

$

Pronoexpres • Pronosport
Iată și programul concursului Pronosport 

nr. 27, etapa din 5 iulie a.c.:

I. Știința Cluj—Rapid (cat. A)
II. Dinamo Buc.—Steagul roșu (cat. A)

III. Crișul — Progresul (cat. A)
IV. Steaua — Dinamo Pitești (cat. A) 
V.Farul — Petrolul (cat. A)

VI. C.S.M.S. — U.T.A. (cat. A)
VII. Siderurgistul—Știința Tim. (cat. A) 

VIII. Komlo — Ferencvaros (camp. R.P.U. A) 
IX Tatabanya — M.T.K. (camp. R.P.U. A) 
X. Gyor—Csepel (camp. R.P.U. A)

XI. Szeged — Dorog (camp. R.P.U. A) 
XII. Vasas—Diosgyor (camp. R.P.U. A)

TRAGEREA CONCURSULUI SPORT- 
EXPRES OLIMPIC

Tragerea marelui conceits special 
SPORTEXPRES OLIMPIC va avea loc 
luni 29 iunie la Constanța. Tragerea 
va fi urmată de un spectacol dc es
tradă. Pentru a da posibilitate parti
cipanților să cunoască rezultatele com
plete ale tragerii Sportexpres Olimpic, 
numărul viitor al „Programului Loto 
Pronosport" va apare miercuri 1 iulie 
Ia orele obișnuite.

SUCCESUL VARIANTELOR COM
BINATE ZECIMALE

Concursul special Pronoexpres din 
17 iunie s-a soldat cu un mare succes 
al variantelor combinate zecimale. La 
premiile obișnuite în bani, cele două 
cîștiguri de categoria I, în valoare de 
cîte 50.288 lei, au revenit unor astfel 
de variante acoperite cîte 10%. apar- 
ținînd participanților N. Vasiliu din 
Slatina și I. Eleke3 din Satu Mare.

în continuare, premiile suplimentare 
în obiecte au prilejuit succesul varian
telor combinate zecimale. Astfel par

ticipantul Ion Dumitru Crețu din 
București a oîștigat un autoturism 
„Moskvici" cu o variantă combinată 
zecimală acoperită tot 10%. Aceasta 
fiind singura variantă cîștigătoare la 
categoria I și pentru a se asigura atri
buirea tuturor autoturismelor oferite, 
celelalte trei autoturisme au fost dis
tribuite — prin tragere la sorți — 
variantelor de categoria a Il-a (5 
din 5).

Iată numele participanților cîștigă- 
tori : Grigore Minteanu, Constantin 
Marinescu și Ion Niță toți trei din 
București.

ABONAMENTELE LUNII IULIE

Numai cîteva zile mai aveți la dis
poziție pentru procurarea buletinelor 
abonament la Pronoexpres și biletelor 
abonament la Loto Central, care vă 
asigură prezența automată la toate 
concursurile și tragerile lunii viitoare.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT NR. 25 

din 21 iunie 1964

Categoria I: 1,2 variante a 41.441 lei. Ca
tegoria a Il-a: 29,6 variante a 2.016 lei. 
Categoria a III-a: 301,2 variante a 297 lei.

Premiul de categoria I a revenit partici
pantului Gașpar Ion din București.

LOTO CENTRAL

La t’agerea Loto-central din 26 iunie 1964, 
au fost extrase din urnă următoarele nu
mere : 70 60 21 56 22 43 6 59 12 14,
Premii suplimentare: 83 27 84. Fond de pre
mii: 649.352 lei.

Tragerea următoare va avea loc în ziua 
de 3 iulie a.c. la Eforie Nord.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.



La întrecere cu bâfețiH
Pe Doina Păcuraru-Ghel 

am întîlnit-o cu cîtva 
timp în urmă la Consiliul 
orășenesc UCFS Arad. 
Era puțin supărată. Pri
cina ? Citise prin ziare 
că în Cehoslovacia și An
glia au apărut pe terenu
rile de fotbal primele 
femei., arbitri.

Primele ?

Doina Păcuraru-Ghel 
scoate din poșetă un car
net pe care ni-l întinde : 
„Federația Romînă de 
Fotbal. Carnet de arbitru 
nr. 3121. Numele: 
Păcurarii-Gliei.

...Za 1954, Doina 
raru, pasionată de 
(era prezentă la 
meciurile U.T.A.-ei) 
înscris la școala de 
tri de fotbal. Șase

Doina

Păcu- 
fotbal 
toate

au trecut pe nesimțite. A 
venit examenul și apoi... 
debutul. La un meci de 
pitici. Au urmat meciuri 
de juniori și apoi chiar 
intîlniri oficiale de seniori 
în campionatele regiunilor 
Crișana și Banat. In 1956, 
15 000 de timișoreni 
rămas surprinși cind, 
meciul Știința—D.F.K. 
neret (deschidere 
joc internațional) 
locul terenului a 
o... femeie. Mulți 
tinat din cap. La 
meciului, observatorul fe
deral făcea însă 

țoarea 
portul 
competent44.

Doina Păcuraru-Ghel 
condus peste 200 
jocuri. Uneori, deh, a 
buit să 
jucător 
tru joc 
tudine 
de adversari. Pînă 
însă ea n-a fost pusă în 
situația de a elimina un 
jucător 
aduse ... arbitrului.
acest punct de vedere fe
me lie-arbitru au un avan
taj !

la 
la mij- 
apărut 

au dă- 
sfîrșitul

urmă- 
consemnare în ra- 
său: „Arbitraj bun,

a
de

tre-
un

s-a 
arbi- 
luni

Epigrame
Surpriză ’. Steaua 

a suferit o înfrîn- 
gere și de la știința 
Timișoara (1—2).

La Steaua mai găsești 
o .lipsă 

Cind nu te-aștepți.
intră-n. . . eclipsă

GH. ST.

j

Frații Valentin și
Alecu Milea (Flacă
ra roșie, jun. Te
cuci) s-au bătut în 
timpul meciului.

Zicala veche, cum vedeți, 
Mai are $i variații ;
Căci nu mai poți să zici : 

„Băieți,
Aveți-vă ca frații !“

VICTOR HILMU

Antrenorul Traian 
Tomescu (Siderur- 
gistul Galați) s-a 
„remarcat11 dumini
că prin. . . vocife
rări repetate.

Dumnealui are să spună 
Poate c-are. . . voce buna 
Insă noi pe stadion
Zău l-am prefera. . . afon !

I. CHIVU

7134 METRI!

elimine cîte 
de pe teren 
periculos sau aii- 
nesportivă față 

aicuni

pen-

pentru insulte 
Din

C. ALEXE

Tc așezi la maaă bucu
ros, zieîndu-ți: tii, ce mai 
subiect ! Frații Nunweil
ler ! 0 adevărată „dinas
tie" în fotbalul românesc. 
Nunweiller I, II, HI, IV, 
V, VI... Cine nu-i cu
noaște? Ei, tocmai asta-i 
hiba 1

Ce sa mai sorii despre 
„Nunweilleri” ? ~ 
și reporterii au 
multă hîrtie și 
scriind despre 
prodigioasă familie, 
chiar la 
al Ini 
pînă și 
nului a 
de

Cronicarii 
cheltuit 

cerneala, 
această 

lata, 
meciul de debut 
Nunweiller VI, 
crainicul stadio- 
fuiiiizat o serie 

amănunte: că, de

exemplu, este prima oară 
cînd în echipa Dinamo 
București evoluează îm
preună trei frați Nunweil- 
ler; deși, în diferitele e- 
chipe Dinamo, din Bucu
rești sau din țară au ju
cat toți frații Nunweiller.

Totuși,. în legătură, cu 
.acest lucru mai putem 
adăuga și noi ceva, că 
sînt foarte rare cazurile 
ca într-o formație de pri
mă categorie, ' indiferent 
în ce țară, să apară trei 
frați. De altfel și ziarul 
belgian „Les sports44 con
semna în rubrica sa — 

vo-us le dis... comme 
on me l-a dit“ — autori-

de voie bună, 
stadionul Republicii

ne vom Intilni
..... . . nu

Cunoaștem : că mulți

Vestea că astă-seară
Cu artiștii revistei pe „Republicii" 
ne-a sqrprias. C ’ 
dintre eit se bucură sau -„suferă" ală
turi de alți pasionați ai sportului, 
la obișnuita. .. cură duminicală de 
fotbal, țin pumnii sirlnși, la încercările 
Iolandei sau pleacă cerțați („pentru 
totdeauna") cu cei mai buni prieteni, 
de la galele de box.:.. „Migrațiu- 
riile" sportive ale slujitorilor Thaliei 
nu cunosc perioade de tranziție. '

Deci, nimic nou! Și totuși, vestea 
constituie o noutate. Pentru că astăzi 
și nuine actorii de la „Tănase" se vor 
afla pe gazonul stadionului Republicii 
și nu in tribunele lui.

Ce a determinat conducerea ansam
blului. pa antrenorul (pardon, regizo
rul) Nicolae Dinescu, să mobilizeze 
atitea forțe actoricești, vocale și core
grafice intr-un spectacol cu cadru na
tural și sub lumina altor reflectoare?

— Ne-am gîndit. — spune N. Dinescu. 
directorul Teatrului saiiric-muzical „C. 
Tănase" — să luăm... startul într-o 
cursă care să devină tradițională. A- 
dică. să inaugurăm fiecare stagiune 
estivală printr-un mare spectacol. 
Iar, desfășurat în aer liber și' in 
mai multor săli deodată.

— Dar ce o -a îndemnat,. să alegeți 
sportul ai izvor de inspirația și stadio
nul ca loc de desfășurare?

— Nu vă supărați, dar niă (nir că o 
asemenea întrebare vine tocmai d- la

Pe sălile Institutului 
de Fizică Atomică dom
nește liniștea. O liniște 
absolut necesară studie
rii celor mai ascunse 
taine ale nucleului ato
mic. Intr-un birou al 
„teoreticienilor" fac cu
noștință cu unul dintre 
cei mai valoroși fizicieni 
din colectivul de cerce
tare al acad. Șerban Ți- 
țeica: SORIN CIULI.
Un foarte tinăr fizician 
ale cărui lucrări au de
pășit de mult granițele 
țării noastre, fiind publi
cate in reviste de spe
cialitate de pe toate me
ridianele pămîntului. 
Printre zecile de tomuri 
îngrămădite 
imi rețin 
va : „Harta 
„Ghețarul 
„Himalaia" 
Ciuli este
unor trasee șî 
manțe alpine unice 
felul lor.

— Prima „cunoștință" 
cu adevărata altitudine 
am făcut-o în 1957, cînd 
atn participat — în Can
ea zul central — la e 
„școală de gheață", imi 
spune tînărul fizician. 
După trei săptămni de 
antrenament am realizat 
și prima mea
caldare: vîrful Elbrus di 
5633 m (Sînt 
cîteva lămuriri: 
mea aceea, foarte tînărul
fizician era trimis de că- 
căfre l.F.A. la speciali
zare la 
cat 
are

parte din delegația 
fizicieni romîni la 
de a noua Conferință de 
aplicații pașnice a 
giei nucleare care a 
loc la Geneva, am 
aoscut" 
doar pentru citeva 
— regiunea Saint 
nard din Alpi. După 
va trase ușoare pe 
le-am făcut împreună cu 
profesorul meu, acade-

micianul Șerban Țițeica, 
m-am încumetat — în- 
tr-un anturaj de alpiniș’i 
italieni — in cîteva tra
see mai dificile, nu depă
șind insă înălțimile de 
4000 m. Adevăratele es
caladări, însă, le-am rea
lizat 
1959 
mai 
lume 
ko - . „ .
și pe o diferență de ni
vel limitată 
și 5400 m) 
central, cu 
am realizat

în anii următori. In 
am traversat 

mare ghețar
— ghețarul Fetcen- 

- (lung de 78 km

cel
din

între 2900 m 
din Pamiri) 

care ocazie 
și „premie- 

vîrfului „Comuna din 
înălțime 
Iar in 
data a- 
de nord

pe biroul lui 
atenția cîte- 
Pamirului", 
Fetcenko", 

ele. Sorin 
realizatorul 

perfor- 
ia

tatea „familia'4
Nunweiller impas in
echipa noastră campioană.

Dar, să vi-i prezentăm 
pe toți cu numele care 
de obicei nu apar in co
loanele ziarului: Constan
tin Nunweiller (I). — nit 
mai joacă de câțiva ani; 
Dumitru (II) — a jucat 
piuă în acest sezon la Di
namo V ictoria. Aouna s-a 
retras din activitatea 
compelițională). Ion (III), 
Lică (IV), Victor (V), le
gitimat la Dinamo Vic
toria, Radu (Vii... Și 
încă un ..amănunt”: frații 
Nunweiller sînt originari 
din Piatra Neamț, părin
ții lor locraind insă, acum, 
în București.

Un 
sânt 
acela 
tuală, 
primul care rupe tradiția 
familiei, jucînd la înain
tare. Iată, de altfel, cum 
ar arăta o formație redusă 
alcătuită din frații Nun
weiller: Nunweiller V — 
Nunweiller II, Nunweiller 
III, Nunweiller IV, Nun
weiller I, și... VI. Există 
și al VTl-lea, dar oua ne 
mărturisea Neln 
„puștiului" (are 8 
nu-i place fotbalul, 
că, deocamdată, ,, 
tia" Nunweiller se oprește 
la VI. Dar, avîud iu ve
dere că primii patru sînt 
familiști...

V. PAUNESCU

mare es-

necesare 
în vre-

de remarcat este 
că, piuă la »ra ae- 
Nunweiller VI este

7134 m. Aceasta 
cea mai mare
pe care am „a- 

pină acum.
acum", deoare-

Sorm

ra'
Paris" a cărui 
este de 6100 m. 
anul 1951 — de 
ceasta în. partea
a Pamirului central — 
am escaladat vîrful Lenin, 
înalt de 
a fost 
înălțime 
tins-o“

„Pînă
ce planurile lui 
Ciuli nu se opresc aci.

— Anul 
proiectat 
italieni, 
„Lago di 
tru un 
îndepărtat...

Sorin Ciuli se oprește. 
Cunoscătorul atitor taine 
ale nucleului 
păstrează totuși 
viitoarele sale 
dări...

acesta am 
o tură în Alpîi 

în regiunea 
Como" iar pen- 
viitor nu .prea

atomic, 
taina 

escala-

MIHAI TODEA
Institutul Unifi- 

Cercetări Nucle- 
la Dubna). Un 

tîrziu, făcind

de 
de 
mat

I

ca Ioana Radu, N. Stroe, Margareta 
Pîslaru, C. Drăghici, internaționalul 
Ramon Santana (deși perioada trans
ferurilor nu este încă... actuală) echipa 
se bizuie pe ta tentații noștri sportivi. 
Este suficient să vă spun că am alcă
tuit formația pe „scheletul44 lui Mircea 
Crișan.

— Ce
— Să 

tabelelor 
(măcar) 
piicat pînă acum metoda Sftecializării 
timpurii și în consecință tehnica spor
tivă mai lasă, uneori, de dorit. Apoi, se 
manifestă o oarecare nehotărire tn a- 
legerea disciplinei, talentele noastre 
fiind polivalente.

— Și totuși., puteți stabili un record I
— ? ? ?
— De ris. spre pildă !
— Vă mulțumim pentru politețe. (Zn 

acest moment tabela de marcaj a ară
tat scor egal: l—1) Șt aș vrea 
merg la sigur cu pronosticul dv.

Amabilul nostru interlocutor, ca de 
altfel toți cel care contribuie la pre
gătirea spectacolului, pot miza cu în
credere pe succes. Mărturie sînt... cozile 
de la casete de bilete, dar mai ales ca
litatea repetițiilor. SpiMrn din progra
mul „sportiv" : meciul de box N. Stroe- 
M. Crișan. arbitrat de Hi zi Șerban (se 
vor schimba rtu croșet, ci... poante); 
ștafeta muzicii ușoare, purtată de Ioa
na. Radu, Dorina Drăghici. Gică Petres
cu. A'da Moga, N. Nițescu. Doina Ba
dea. Sorina Dan, Stela Popescu etc ; 
„Corrida" : toreador — Puiu Călinescu, 
iar taur... vaca Joiana; „Cwsa ospăta
rilor". cu... obstacole și cu halbe de 
bere.... umplute ptnă la semn; o repriză 
de dansuri moderne pe gazon, și multe 
altele.

Intr-un cuvfrd: două nocturne de 
voie bună, cintec și dans.

performanțe vă propuneți ? 
nu vă așteptați la modificarea 
de recorduri mondiale sau 

europene. Cauza? Nu am a-

s<i

(UD,
ani)
A$a 

.dinais-

ce-i

ener- 
avut 
„CU- 

drept 
zile 

Ber- 
cite- 
care

Lia Manoliu și Vasile 
Sălăgean au corectat în 
același concurs recordu
rile republicane la disc 
bărbați și femei.

Astfel, după cum se-arată 
In concurs, pe stadion 
Discurile de-asîădată 
Au... cîulat la unison 1

I. CHIVU

ȘTEFAN. STAȚIUNEA EK- 
-------------- AGRICOLA

i. 
PERIMENTALA 
iMARCULEȘTI. Ara raținut co- 
man'aiiul tiv... epigraraistic 
pa marginea faptului că îa 
meciul de fotbal Steaua — 
Progresul jucătorii Dumitru 
Nicolas și lancu au fost eli
minați de pe teren pentru 
virea adversarului:

■îa seria I: OUxapia C.F.R. 
Cum însă au retrogradat cîte 
5 echipe din fiecare serie, 
Olimpia, care se afla în plu
tonul secund, 
în 5.

a ,cdzu}.“

Ia-
HAȚEG. Să 
în perioada

pe

VALERIU CHIOSE 
NEAGOE MARDAN

ft alimiaați,
D »monâiracă li'Scnt* 
Că si«t TRAGArOtU

La poziția... .îa
P1CIOA1E ’I

PE VALURI

Văzuți Nea^ui Radulescu

stingă: Zizi Șerban, N. Stroe, Mircea Crițan, Harta Căciulescu și Puiu 
Călin-eseu.

Uo tîn âr londonez, John 
Holiday, a plecat într-o 
dimineață din portul 
Douvres, ia Ijordttl unui 
caiac, pentru a face o 
pHmbare pe mare. Legă
nat de raiuri, ei «... 
adormit șt cînd s-a deș
teptat, și-a zis că ar fi 
timpul să revină pe 
cat. Pînă ia coastă 
eratt, de altfel, decât 
teva sute de metri...

Nu mică avea însă 
fie surpriza cînd, adre- 
sîndu-se localnicilor și 
rugîndu-i să-î spună în 
ce port se află, el nu s-a 
putut 
truca 
bea... 
e de 
somnului
Canalul Mînecii și ajun
sese țntr-tin port de lingă 
Calais (Franța).

înțelege cu ei, pen- 
nici unul nu vor- 
euglezește. Nici nu 
mirare: în timpul 

el traversase

Surprinși de acest 
„contraatac", am. cău
tat să acționăm 
*n... alt culoar:

— Credeți că aeți 
putea acoperi tot tere
nul cu forțe proprii 7 
(în acest moment am 
avut impresia că ega
lasem scorul. Dar... )

— Dai cu excep- 
citorva întăriri

N. ZBUGHEA, 
vă «pun dacă 
1945—1948 sau mai tîrziu ora
șul Cluj a avut în același au 
3 echipe de fotbal în cate
goria A ? Trei ? Niciodată 1 
Iu schimb au fast ani ciad 
n-a avut nici una l Și, din 
acest punct de vedere abia 
de curind a scăpat Știința 
Cluj de emoții. Dar în edi
țiile 1946—1947, 47—46 și
48—49, Clujul a avut două 
echipe în A: Știința și C.F.R.

ÎNTREBARE
Cimoști proverbele latine 
Așa cum te cunoști pe tine.

Cind doi pe glt paharul rar. 
Gindești: IN VINO, VERITAS!
Dar pentru ce cirul umpli cana, 
Nu te gindești și la... MENS SANA ?

GH. STERIADE

AUREL CIURARU, REMETEA 
MARE. 1. Racsi ara 26 de 
ani. Debutul fotbalistic și 
l-a făcut la Metalul Oradea, 
înainte de a veni la Steaua 
el n-a jucat nici la U.T.A., 
cum spuneți dv., și nici ia
1. C.O., cum susțin colegii dv. 
de muncă, ci la Industria 
SÎTmei Cîmpia Turcii. Dacă 
știam, făceam și eu pariu 1
2. In campionatul 1937—38, 
cînd în Divizia A la fotbal 
activau 20 de echipe împăr
țite în două serii a cîte 10 
echipe (această formulă a 
ținut doar un an), orașul 
Satu Mare a avut o echipă

T. N. TUDOR, BUCUREȘTI, 
PETRU BELUCIU, BACAU si 
RADU GIORGI AN, ONSȘTl. 
Dintre spectacolele propuse 
de dv. pentru săptămina a- 
cemsta am «Ies următoarele:

DTNUMO BUCUREȘTI : .Ara 
fost mai tare*.

RAPID: .Trecerea interzisă*
ȘTIINȚA CLUJ: .Fericirea

drumurilor gtele<4.
U. T.A., C.S.M.S. IAȘI, șt 

ȘTIINȚA TIMIȘOARA: .Zile de 
fior și tîs’.

SIDSRURGISTUL GALAȚI : 
..N-a dansat decît o vară“.

ING. FRANZ KARCttER. 1. 
într-unul din numerele viitoa
re ale .Magazinului44 nostru 
sportiv vom publica un ma
terial lămuritor in legătură 
cit punctajul .Sonneborn’. 2. 
Dintre șahiștii noștri cel mai 
aproape de obținerea titlului 
de mate maestru internațio
nal este Theodor Ghițescu, 
care a cucerit o notă cu pri
lejul Olimpiadei de șah de 
la Vama. Sînt necesare însă 
două note. Sperăm că șahis- 
tal nostru nu se va opri la 
jumătatea drumului.

GELU TUDORONIU, COMU
NA CORCOVA. 1. Ștefan Ro- 
deanu, fostul fundaș al echi
pelor Steaua și Locomotiva 
Timișoara, nu mai activează 
în nici un fel pe linie de 
sport. 2. .Ce zice Kopa des
pre căderea echipei sale, 
Reims, în liga a doua ?*  Știu

și eu ? Omul e prea supârat 
ca sa mai facă și declara
ții l Dacă va rămîne la 
Reims poate că va contribui ' 
cis. aceasta echipă renumită 
să revină în prima catego
rie a campionatului francez.

CONSTANTIN PIRVU. BUCU
REȘTI. «nai d« cursă
doi atteți s» află p« ace
eași Uni». Cu na metru ina- 
ini» de linia de sosire, unul 
diwîre el e«ec«tă » săritură 
și trece astfel primul linia 
de easlve. indiferent de fap
tul că își va pierde apoi 
ec&itfbml (saw tocmai acest 
lucra este cel mat impor- 
t««t ?). Nu l Un singur lu
cru este important ca atletul 
să fi atins linia de sosire cu 
orico parte a corpului, mai 
puțin, brațele, și să ri trecut 
de ea. Regulamentul nu-i in- 
feraice să... cadă după a- 
ceea. Un atlet american, 
Charles Paddock, fost cam
pion olimpic, folosea acum 
S3 de ani acest sistem. As-

tăzi însă cu asemenea sări
turi ai cel mult perspectiva 
să ajungi recordman la... 
lungime. La proba de 100 
de metri mai greu 1

ION POȘTAȘU 
Desene de N. CLAUDIU



Cu un rezultat de valoare mondi

F. Balaș pe locul II 
la campionatele europent

Un frumos succes preolimpic al trăgătorilor

I. Tripșa a egalat recordul țării 
la pistol viteză în concursul de la Moscova

Romînia pe primul loc la
In ultima zi a concursului interna

țional de tir de la Moscova, s-a tras 
proba de pistol viteză. întrecerile au 
reunit pe standurile de tragere pe cei 
mai buni sportivi din Europa. Spre 
bucuria delegației noastre, I. Tripșa 
a făcut din nou o manșă bună și pe 
tabelele de afisaj a apărut rezultatul 
de 593 p., cifră care egalează recor
dul nostru republican, stabilit recent 
tot intr-un concurs internațional. Ast
fel, concurentul romîn și-a îndeplinit 
încă o dată norma olimpică pe anul 
1964.

Foarte bine s a comportat și tînărul 
nostru trăgător M. Roșea, realizînd 
în cea de a II-a manșă 297 p, tot 
atît cît a făcut și Tripșa în prima. 
Păcat însă că el nu s-a concentrat su
ficient la început, cînd a pierdut punc-

Cursul internațional
ide antrenori de fotbal 

de la Leipzig
în această săptămînă s-a organizat 

la Leipzig al IlI-lea curs internațional 
-de antrenori. Cursul organizat de UEFA 
a dezbătut cîteva probleme importante 
în ce privește antrenamentul fotbaliș
tilor Printre referatele prezentate ci
tăm „Pregătirea fotbaliștilor tineri (în
tre 10 și 14 ani) în Italia (N. Co*  
muoci). Antrenamentele jucătorilor și 
întinerirea echipelor (Lovrici — Iugo
slavia), „Pregătirea*  tehnică și psiho
logică a jucătorilor" (Wade — Anglia), 
„Antrenamentele jucătorilor acciden
tați'*  (Leo Horn —- Olanda), „Tactica 
și regulile de joc“ (Helmut Schon — 
R.F.G.) etc.

Din țara noastră, la acest curs au 
participat antrenorii A. Niculescu și 
/V. Petrescu.

CHENAR EXTERN

WIMBLEDON, 1964
Pentru a 75-a oară —cu o regulari

tate întreruptă doar de cele două răz
boaie — terenurile cu gazon ale Wim- 
bledonului, cartier al Londrei, găzduiesc 
acele 
neam 
notele 
De ce 
-ani, cu aceeași regularitate care tinde 
să devină o tradiție, orice încercare de 
a „unifica" tenisul, de a-l aduce în rin
duri cu celelalte sporturi, pentru a se 
putea disputa campionate continentale 
și mondiale — n-a dus la nici un re
zultat. in tenis nu există campioni 
mondiali (decît cei de pe afișele circu
rilor profesioniste), iar campionatele 
continuă să poarte denumirea de loca
lități sau de persoane: Wimbledon, 
Forest Hills, Roland Garros, „Cupa 
Dauls". „Cupa Whitman"...

Faptul este desigur regretabil. Teni
sul rămîne însă frumos... far entu
ziaștii acestui sport, care reunește 
poate cel mai bine forța cu dexterita
tea, lupta cu spectacolul, continuă să 
privească tot atit de captivați ca și 
înainte, disputa pentru supremație a 
campionilor rachetei! Și Wimbledonul, 
in primul rind.

Deocamdată, nu lipsesc de la Wim
bledon amănuntele interesante. In a 
treia zl (cu soare cald, după un debut 
sub averse) s-eu și produs două eli
minări spectaculoase, care fac farmecul 
întrecerii. Martin Mulighan — unul din 
așii Australiei — a trebuit să lase loc 
compatriotului său mai modest Bob 
Heaiit in numai trei seturi (6—4, 6—2. 
6—4), iar italianul Pietrgngeli vrea 
parcă să demonstreze cu ostentație că 
gazonul nu e terenul „lui", ieșind din 
cursă in lata unui jucător fără pre
tenții. francezul' Barthes. Ca să se ca
lifice. marele f ave it Roț) Emerson a 
„suferit" in meciul cu iugoslavul Pilier 
(6—3, 11—9, 3—6, 6—4), iar campio
nului de anul trecut, „Chuk" Mc Kinley, 
i-au trebuit cinci seturi pentru a trece 
de brazilianul Koch.

Specialiștii prevăd insă că Emerson

traditionale întreceri, pe care 
obișnuit să le numim „campio- 
mondiale neoficiale de tenis", 
neoficiale ? Fiindcă după ani si

individual și pe echipe
te prețioase. Evoluția lui merită însă 
laude. Sub posibilități s-au prezentat 
M. Dumitriu, V. Atanasiu și St Pe
trescu, care prin rezultatele lor au 
lipsit echipa de un nou și valoros 
record republican.

Iată rezultatele: pistol viteză i 1.
1. TRIPȘA 593 p. (record R.P.R. egalat);
2. Gutovski (U.R.S.S.) 587 p; 3. M. 
ROȘCA 586 p; 4. Gusevschi (U.R.S.S.) 
585 p; 5. Saidaliev (U.R.S.S.) 585 p. 
Pe echipe: 1. R. P. Romînă 2339 p., 
(la un punct de recordul țării) ; 2. 
U.R.S.S. 2319 p; 3. R. S. Cehoslovacă.

PETROLUL PLOIEȘTI PARTICIPĂ
LA „CUPA ORAȘELOR TÎRGURI" LA FOTBAL

BARCELONA 26 (Agerpres). — Co
misia de organizare a competiției de 
fotbal „Cupa orașelor tîrguri”, întru
nită Ia Barcelona snb președinția lui 
Stanley Rous, președintele F.I.F.A., a 
stabilit sistemul de desfășurare și a 
procedat la tragerea Ia sorți pentru 
primul tur. Anul acesta la „Cupa ora
șelor tîrguri" participă 48 de echipe 
reprezentînd 24 de țări. Formațiile au 
fost împărțite în 12 grupe.

Echipa Petrolul Ploiești, care va re
prezenta R. P. Romînă Ia această com
petiție, face parte din grupa a 7-a și 
va juca în primai tur cu Gostepe 
Izmir din Turcia. în aceeași grupă 
joacă Vojvodina Novisad (Iugoslavia) 
și Spartak Plovdiv (R.P. Bulgaria). în- 
tîlnirile din primul tur se vor disputa 
între 1 septembrie și 15 octombrie, iar 
cele din turul doi (finale de grupe)

sau Mc Kinley se vof lăsa greu bătuti 
in acest an. Este, probabil, ultima lor 
ocazie... O pleiadă întreagă de tineri 
tenismeni urcă pe scara consacrării. Iar 
alții sînt de pe acum redutabili. Manuel 
Santana, de pildă. învingătorul de la 
Roland Garros, a 'acut o demonstrați» 
de forță intreclndu-l in trei seturi pe 
alt jucător în ascensiune, Tomas Lefus. 
Amănunt inedit. La ultima lovitură, 
„minge de meci" Santana a făcut o în
tindere musculară și la ora cîrtd 
scriem aceste rînduri, spectatorii de la 
Wimbledon se întreabă dacă el va mai 
apare la jocul următor...

— V.—

„Grijile lui
Fotbalul brazilian oferă din nou pri

lej. de comentarii. Ele se referă atit la 
campionat, cit și la clubul lui Pele — 
Santos. Despre acestea, ziarul elvețian 
„TRIBUNE DE LAUSANNE" scrie' ur
mătoarele :

„Turneul „Rio-Sao Paulo" grupind 
cele mai bune cinci echipe din fiecare 
federație intr-o competiție pe care bra
zilienii o consideră drept un campio
nat național neolicial de fotbal su
feră totuși — din cauza evenimen
telor — o întirziere care pune in 
Încurcătură pe organizatori. Intr-ade
văr, Botafogo din Rio și Santos din 
Sao Paulo au terminat la egalitate de 
puncte și Santos nu mai are date dis
ponibile în programul său atît de în
cărcat pentru a disputa incă un meci. 
In acest fel vom avea probabil doi c:ș- 
tigători „ex aequo" pe anul 1964 a) lui 
„Rio — Sao Paulo".

După aceea Santos s-a deplasat la 
Buenos Aires și a eiștigat împotriva 
lui Racing, unde a fost transferat in-

i PREGĂTIRI PENTRU RETRANSMITEREA

PRIN INTERMEDIUL TELEVIZIUNII

A J. 0. DE LA TOKIO
TOKIO 25 (Agerpres). — La Tokio 

se fac pregătiri în vederea punerii în 
aplicare a planului de retransmitere a 
Jocurilor Olimpice prin intermediul 
unui satelit american. Potrivit acestui 
plau, competițiile sportive vor fi re
transmise de la stația Kashima, situată 
Ia nord-est de Tokio, în localitatea 
Mugu (California), iurmînd ca de aici 
să fie retransmise pe continentul ame
rican, iar apoi în Europa.

După cum a declarat ministrul ad
junct al telecomunicațiilor din Japonia, 
Shin Kanemaru, Ia realizarea acestui 
proiect contribuie și Uuiunea euro
peană a radiodifuziunii.

se vor termina pînă la 30 noiembrie
1964. Finala actualei ediții a „Cupei 
orașelor tîrguri" va avea Ioe în iunie
1965.

La sfîrșitul lui aprilie, se afla la 
Paris unul din cei mai .reputați 
specialiști ai natației australiene, 
antrenorul Harry Gallagher. Prilej 
de a lua in observație pe înotătoa- 
rea nr. 1 a Franței : Christine Car- 
ron. Atunci, pronosticul lui Galla
gher a fost categoric : „ ... rezultat 
sub 1:68 la Tokio sau formă prea 
timpurie I"

In aceste cîteva cuvinte este ex-

Răsfoind presa străină

Pele și ale
terul „santist" Dorval, și contra lui 
Boca Juniors. Astfel, prestigiul clubu
lui lui Pele a crescut din nou în fața 
spiritului critic al brazilienilor. Este 
însă greu de spus dacă revenirea lui 
Santoș este de acum un lucru înfăptuit: 
amalgamarea tinerilor Geraldino, Joel, 
Modesto, Ismael și altora blocului for
mat din „bătrinii" binecunoscuți ea 
Zito, Pele, Pepe, Gilmar etc. nu este 
un lucru ușor. Dovadă: recentul in
succes în fața echipei Dortmund. în 
turneul de la Paris.

Pele suferă din nou de întinderi 
musculare după ultimele meciuri. De
clarația grupului medicilor chemați să-l 
examineze este însă din fericire dă
tătoare de încredere: „întinderile mus
culare constatate la atletul Edson A- 
rantes do Nascimiento se datoresc ex
cesului de antrenament și meciurilor. 
Nu este vorba de o alterare organică. 
Jucătorul trebuie să fie menajat la ma
ximum pentru a evita o intoxicație

Joi au început la Moscova campio
natele europene de haltere la care 
participă sportivi din Austria, 
Belgia, Bulgaria, Cehoslovacia, Fran
ța, Finlanda, Monaco, Romînia, R.D. 
Germană, Suedia, Ungaria și U.R.S.S.

în a doua zi a întrecerilor Ia cate
goria pană (60 kg) reprezentantul țării 
noastre F. Balaș a obținut o perfor
manță remarcabilă clasîndu-se pe locul 
al 11-lea după o luptă extrem de pasio
nantă cu E. Kațura (U.R.S.S.) și Imre 
Foldi (Ungaria). Cu acest prilej F. Ba
laș a totalizat 362,5 kg realizînd din 
nou norma olimpică depășind recordul 
republican (v.r. 357,5 kg). Iată clasa
mentul categoriei: 1. Kațura (U.R.S.S.) 
365 kg (1025—120—142,5), 2. F. BA
LAȘ (R, P. Romînă) 362,5 kg (115— 
105—142,5), 3, Imre Foldi (Ungaria) 
360 kg (115—105—140), 4. L. Lortz 
(R.D.G.) 325 kg, 5. A. Toma (R.P. Ro

DIN TOATE
TENIS: Alte rezultate mai impor

tante înregistrate la Wimbledon: sim
plu masculin: DarmorT (Franța) — 
Barnes (Brazilia) 4—6, 6—3, 7—5. 
4—6, 6—1; simplu feminin : Dennis 
(Anglia) — Kormoczi (R. P. Ungară) 
1—0 (abandon); Susman (S.U.A.) — 
Dimitreva (U.R.S.S.) 4—6, 6—3, 7—5; 
în „16-imi“, simplu bărbați: Mc Kinley 
(S.U.A.) — Ulrich (Danemarca) 7—5, 
6—3, 2—6, 7—5: Mukerja (India) — 
Darmon (Franța) 6—0, 4—6, 6—8, 
6—3, 7—5: Bungert (R.F.G.) — Sang- 
ster (Anglia) 6—4, 4—6, 6—3, 6—3; 
Stolle (Australia) — Palafox (Mexic) 
6—0, 6—2, 3—6, 4—6, 11—9; femi- 

Profiluri olimpice

primată problema care actualmente 
preocupă în cel mai înalt grad pe 
cei ce pregătesc lotul înotătorilor 
francezi pentru J.O. Fiindcă „mi
cuța" Christine (15 anil) a cam 
luat-o înainte. în timpul șederii Iui 
Gallagher la Paris, ea tocmai luase 
obișnuința timpilor de valoare in
ternațională. Apoi, la începutul 
lunii iunie, Christine Carron înscria 
primul punct — 1:09,5. Au urmat 
altele... Recordul european se fă- 
rîmița sub forța și frecvența remar
cabilă a brațelor sale.

Prea devreme ? Nimeni nu poate 
spune cu precizie... Nici antre- 
noarea Christinei, fosta campioană 
Suzanne Berlioux, nu mai pare atît 
de sigură de eleva ei. Mai exact, 
aceasta a ieșit complet din cadru1 
rigid al programului prevăzut. Cu 
ultima sa performanță (1:08,6 la 
14 iunie) Christine Carron coboară 
sub recordul mondial al americancei 
Donna da Varona (1:08,9), ca și 
sub cea mai bună performanță olim
pică (1:09,0 — Lynn Burke, J.O. 
Roma).

Poate, intr-adevăr, că e prea de
vreme... Pînă la starturile din ba
zinul olimpic de la Tokio mai sînt 
încă patru luni. Există, deci, un 
risc. Dar Christine Carron pare să 
fi luat foarte în serios previziunile 
specialistului australian: sub 1:081

*

lui Santos44
musculară".- în ce privește declarația 
de impunere, care-1 tracasează de a- 
semenea pe Pele. o echipă de. consilieri 
fiscali este pe cale să-i elimine această 
grijă.

Zito nu și-a regăsit încă forma de 
la campionatele mondiale din 1962. 
(Boli, răniri și greutăți de ordin fa
milial au făcut ca acest jucător pres
tigios să apară din ce în ce mai rar in 
teamul lui Santos) Mauro, căpitanul e- 
chipei din 1962, și a pierdut la rîndul 
lui postul de fundaș centra] a] lui F.C. 
Santos și va trebui să lupte mult dacă 
va dori să recupereze postul ocupat 
deja de tineri.

In ciuda acestor dificultăți, un lucru 
este sigur: F.G. Santos va ști să-și 
apere șansele în Cupa campionilor A- 
mericii de Sud, care este in curs de 
desfășurare, și în caz de succes, în fața 
campioanei europene a cluburilor, pen
tru titlul de campioană a lumii a clu
burilor". 

mînă) 315 kg (95—97,5—120), 6. Di 
trov (Bulgaria) 315 kg. Au luat s 
tul 10 concurenți.

La categoria ușoară, VI. Kamplui 
(U.R.S.S.) s-a clasat pe primul loc 
417,5 kg (135—122.5—160), — rec 
mondial egalat urmat de celioslov; 
Z. Otahal 375 kg și A. Badenski , 
kg-

In prima zi, la categoria cocoș : 
Marzagulov (U.R.S.S.) 325 kg. (102,£ 
97,5—125), 2. Nagy (Ungaria) 315 1 
3. Reck (R. D. Germană) 310 kg., 
Soltiszek (Polonia) 300 kg, 5. 1(
PANAIT 295 kg., 6. Meurat (Franj 
290 kg., 7. Kuzelik (Cehoslovacia) 2 
kg. etc.

Campionatele vor continua azi 
mîine. La cat. semigrea și grea par 
cipă halterofilii romîni L. Baroga 
respectiv S. Cazan.

SPORTURILE
nin: Bueno (Brazilia) — Marceli 
(Belgia) 6—1, 6—1; Turner (Austru 
lia) — Hanks (S.U.A.) 6—2, 6—0

ATLETISM : Participanții la cor 
cursul internațional atletic de la Zii 
rich au evoluat miercuri într-o reunion 
desfășurată la Berna. Valeri Brurhe 
(U.R.S.S.) a eiștigat proba de sărituri 
în înălțime cu 2,17 m, iar cehoslovacu 
Matusek a aruncat ciocanul la 65,21 
m. Alte rezultate: 800 m plat: Klabai 
(Austria) 1:50,0; lungime: Ter Ovane 
sian (U.R.S.S.) 7.41 m; 100 m: Jame: 
(Elveția) 10,4; 1500 m; Bernart 
(Franța) 3:47,6.

CICLISM: Cea de-a patra etapă s 
turului ciclist al Franței, desfășurati 
pe traseul Foresi-Metz (291 km) t 
fost cîștigată de Rudi Altig F.G 1 
în 8h26:0.

Cu balonul rotund 
în jurul lumii

OLIMPICII ITALIENI ÎNVINGĂTORI 
Șl LA POZNAN

POZNAN 26 (prin telefon) Joi, la 
Poznan, s-a desfășurat întîlnirea re
vanșă dintre reprezentativele olimpice 
ale Italiei și Poloniei. După ce la 
Roma gazdele cîștigaseră cu 3—0, și 

I în ' al doilea meci victoria a revenit 
| fotbaliștilor italieni, de data aceasta 
leu scorul de 1—0. Astfel, echipa Ita

liei s-a calificat în turneul final de la 
Tokio. Singurul gol a fost înscris în 
min. 7 de Domenghini. De aționat 
că de data aceasta din form- . italiei 
au lipsit Mazzola și Fortul j, care 
sînt accidentați. ★

Mîine la Varșovia se dispută al trei
lea meci dintre reprezentativele 
U.R.S.S. și R D. Germane, învingă- 
toârea urmînd să participe la turneul 
final de la Tokio.

REZULTATE, REZULTATE

La Barcelona : Finala „Cupei orașe
lor tîrguri". Saragossa—Valencia 2—1 
(1 — 1). La Milano: Sao Paulo—Milan 
1—0 (0—0). In semifinalele „Cupei 
Europei centrale" : Slovan Bratislava — 
Vasas Budapesta 1 — 1 (Returul la 
l iulie la Budapesta). Seria 1 a tur
neului de la New-York a fost cîștigată 
de Lanerossi Vicenza. La Rostov pe 
Don: S.K.A. Rostov pe Don-Haiduk 
Split 2-1 (2-0). La Wroclaw: U.R.S.S. 
(tineret)—R.P. Polonă (tineret) 3—0. 
In semifinalele „Cupei Austriei" : Au
stria (Viena) — F. C. Rapid 2—1. In 
finală F. C. Austria va juca cu Ad
mira. La.Russe: Dunav—Motor Stei
nach (R.D.G.) 1—1.

REAL MADRID FARA Dl STEFANO

Conducerea clubului profesionist de 
fotbal Real Madrid și-a exprimat inten
ția de a renunța pe viitor la „servi
ciile" celebrului jucător argentinian 
Alfredo di Stefano, socotlndu-1 prea 
bătrîn și „demodat". Di Stefano, care 
joacă de peste 10 ani în Spania și a 
fost gloria echipei Real, s-a declarat 
profund mîhnit de această hotărîre. 
„Nu aș fi vrut să părăsesc stadionul 
pe „ușa din dos“, a spus Di Stefano. 
Eu trebuie să decid cînd să mă retrag 
și nu alții. Cind am eiștigat întîlnirea 
cu Milan s-a spus că sînt în formă. 
Acum se afirmă că nu mai este nevoie 
de mine la Real. Am primit oferte de 
la echipele italiene Mantova, Torino și 
Vares, dar voiam să rămîn la Real 
Madrid".
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