
e valoare mondială
oncursul internațional
al R. P. Romîne

a a afla noi amănunte despre concursul international 
e clasice și libere, care începe vineri la București, ne-am 

antrenorilor formației noastre care ne-au declarat ur
le :

CORNEANU — antrenor emerit : „Publicul 
itean așteaptă cu interes deosebit această 
itare internațională. La meciurile de la Bucu- 
irticipă cei mai buni luptători din Finlanda, 
S. Bielorusă, Suedia, Grecia, R. P. Ungară, 
Cehoslovacă, Franța, Norvegia, R.S.F. Iugo- 
R. P. Polonă, R. P. Mongolă și R. P. Romînă. 

! participant se află sportivi de valoare mon- 
campionul olimpic D. Pîrvulescu, medalia- 

npic I. Cernea, campionul 
c Lazaru (Grecia) cam- 
mondial Imre Polyak (R. 

gară), campionul balcanic 
rtinovici (R. S. F. Iugo- 
, B. Simici (R. S. F. Iugo- 

i clasat pe locul doi la 
matele mondiale de anul 
, V. Bularca, N. Martines-
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Maestrul

campion 
la zbor

sportului'
finescu
republican 

fără motor
telefon). Ultimele

convinscu și alții. Sînt 
spectatorii vor asista la meciuri 
deosebit de spectaculoase, de
oarece țările participante pre
zintă la cea de a lV-a ediție a 
concursului internațional al R. 
P. Romîne garniturile lor olim
pice".

VASCUL POPOVICI — antrenor al lotului olim
pic de „libere** î „A trecut puțin timp de cînd iu
bitorii luptelor din Capitală au urmărit pasionan
tele întreceri ale sportivilor noștri în compania ce
lor japonezi. Și iată că peste cîteva zile patinoarul 
din parcul sportiv „23 August" găzduiește o mare 
întrecere internațională, în care vor evolua cei mai 
vestiți luptători din Europa. Lotul nostru de „libere" 
s-a pregătit temeinic în vederea acestui important

nent. Sportivii noștri vor 
i să facă față unor luptă- 
recunoscuți pe plan inter
nai, printre care se numără

Varga (R. P. Ungară), 
>ion mondial la „clasice" și 
Hat la campionatele mon

de „libere", campionul 
lial Al. Medvediev (R.S.S.

Bielorusă), renumifii luptători 
G. Balerry (Franța), T. Yaskari 
(Finlanda), S. Roger (Norvegia), 
B. Bengsson (Suedia), J. Rat- 
kevici (R. S. S. Bielorusă) și 
alții".

Oaspeții sînt așteptați să so
sească în eursul zilei de 
miercuri.

ÎIIHI^ 3NM OOO
ILZ^ S1TAIHIT

încep întrecerile finalelor școlare 
cadrul primei Spartachiade republicane la 
atletism, natație, gimnastică, baschet, fot
bal, handbal și volei, în fotografie: as
pect de la „repetiția generală* ținută la 
Brașov cu participarea specialiștilor în 
probele de alergări peste garduri. Concu- 
renți — elevi de la școlile medii cu pro
gram de educație fizică.

Foto : Gh. Corcodel-Brașov

din

IAȘI (prin telefon). Ultimele 
două probe din cadrul finalelor 
campionatelor republicane da 
zbor fără motor nu au mai pu
tut influența, prin rezultatele cu 
care s-au încheiat, poziția da 
fruntaș al clasamen'ului deținută 
de maestrul sportului M. Fi
nescu.

Finalele, recent încheiate șl 
disputate în condiții meteorolo* 
price dificile, au prilejuit — prirt 
numărul mare de probe desfășu* 
rate (8 probe într-o finală de 
campionat I) o triere severă a 
finaliștilor. în afara lui Finescu 
trebuie evidențiati și planoristii 

Em. Iliescu, M. Bîndea, Gh. Gîl- 
că și I. Alexa care, prin rezulta* 
tele obținute, au fost incluși în 
lotul republican.

Iată și rezultatele din ultimele 
două probe. Triunghi viteză 208 
km (lași-Albești-Pașcani-Iași) s 
1. I. Alexa (Ișj 1 000 p; 2. P. 
Zenovei (Iș.) 943 p; 3. Gh. Gîl- 

că (Iș.) 940 p. Țel fix 104 km 
(lași-Bîrlad) : 1. I. Alexa I 000 

p; 2. Al. loji (Tg. M.) 991 p; 3. 
M. Bîndea (Buc.) 955 p.

Clasamentul final: 1. 
nescu (Buc.) 6 525 p; 
Iliescu (Buc.) 5 816 p; 
Bîndea (Buc.) 5 707 p; 
Gîlcă (Iș.) 5 552 p; 5. I. Alexa 
(Iș.) 5 354 p; 6. Al. loji
(Tg. M.) 4 917 p.

GH. VAS1LIU, corespondent

Zamfirescu

M. FU
2
3 M.
4.

Em.-

Cih.

și Tudorașcu—10,4 sec.

chipa Japoniei a ciștigat Turneul 
itemațional de volei de la Brașov

Noi concursuri
infernationale de ciclism 

si motociclism
irezentativa țării noastre a învins cu 3-1 reprezentativa R.P.O. Coreene 

clasindu-se pe locui doi
RAȘOV, 29 (prin telefon de la trimisul nostru). Turneul internațional feminin a luat sfîrșit, re- 
zentativa țării noastre încheindu-l cu victoria cucerită în partida cu redutabila echipă a R.P.D. 
eene: 3—1 (13—15, 15—10, 17—15, 15—12). Prin succesul acesta, formația R. P. Romîne a 
pat locul al doilea în clasamentul final al competiției, după campioana mondiala, Japonia, 
șu ia echipă neînvinsă de-a lungul celor 5 zile ale „micii olimpiade’* de la Brașov. In ultimul lor 
:i, voleibalistele japoneze ani surclasat cu 3—0 (6, 10, 3) selecționata cluburilor din U.R.S.S. 
tevenind la meciul echipei noastre, trebuie să spunem din capul locului că victoria s-a datorat 
cea mai mare măsură modului judicios îrt care reprezentativa R.P. Romîne și-a stabilit ritmul 
joc, neangrenîndu-se nici o clipă în alura de iureș care Ie convenea coreencelor. Apoi, pentru 
inerea victoriei, hotărîtoare a fost de astă dată contribuția blocajului nostru care, de multe 

, a scos pur și simplu din mînă 
cui advers. în fine, un aport 
isiderabil la această reușită a 
ut-o alternarea inteligentă și cu- 
oasă a acțiunilor ofensive fina- 
ate prin
forță. Și 

leibalistele 
ză sporită 
Lizele din 
:e mai mult decît probabil că 

ar fi realizat o victorie și mai 
ară. In setul inițial ele au reușit 
tăzi, mulțumită atenției penna
nt concentrate, să-și biruie emo- 
zitatea exagerată și crisparea cu 
re au început meciul și să remon-

Vineri începe pe velodromul 
Dinamo din Capitală un impor
tant concurs internațional de 
pistă. La întreceri vor participa 
cicliști de valoare din Belgia, 
R.P. Ungară, Austria, R.P. Bul
garia și R.P. Romînă. Concursul 
va dura trei zile.

A Ilî-a ediție a „Cupei prie
teniei" la motocros are loc du
minică la Brașov. Și-au confir
mat participarea motocrosiști din 
Austria, R. P. Bulgaria, Belgia, 
R. S. Cehoslovacă, R. D. Ger-

mană și R. F. Germană. Vor 
lua startul de asemenea și cei 
mai buni specialiști ai probei 
din țara noastră.

Luind startul într-un concurs 
la Tabor. în R S, Cehoslovacă, 
GH. ZAMFIRESCU și AL. TU
DORAȘCU s-au clasat pe primul 
loc la 100 ni cu rezultatul de 
10,4 sec — record republican e- 
galat. AL. SPIRIDON a cîștigat. 
concursul săritorilor în înălțime 
(2.05) de la Houstka, iar Nl- 
CULINA BALEA s-a clasat a 
11-a cu 1,62 m (rec. personal).

or e me a,

mingi „puse4* cu cele 
dacă la toate acestea 

noastre adăugau o 
de concentrare fără 
finalul primului set,

teze de Ia 1—9 Ia 7—9, Ia 11—11, 
12—11 și la 13—12 pentru a pierde 
ultimele 3 puncte exclusiv din in
suficienta atenție în organizarea 
dublajelor. Linia ofensivă a activat 
permanent cu destulă varietate cîș- 
ligînd astfel în numeroase rînduri 
serviciul sau făcînd punct.

Din echipa R. P. Romîne s-an re
marcat: Cornelia Lăzeanu, Ana Mo
canii, Elisabeta Goloșie, Natalia 
Todorovschi și Doina Ivănescu (în 
afară de acestea, au mai jucat:

CONSTANTIN FAUR
(Continuare in pag. a 8-a)

Dinamo București in „C.CI.“ 
la handbal masculin

* de MihaiTodea r pescarilor!

Concursul nostru
pentru cea mai bună corespondentă

Federația franceză de handbal — organizatoarea „Cupei 
campionilor europeni" la handbal masculin — a deschis 
înscrierile pentru cea de a Vl-a ediție a acestei importante 
întreceri sportive. Termenul fixat este 15 august, dată pînă 
la care trebuie înaintate formularele de înscriere.

Federația noastră de specialitate a trimis forului fran
cez înscrierea echipei campioane, Dinamo București.

Noua ediție a „C.C.E." urmează să înceapă cu turul 
preliminar (în cazul cînd se în- 

' ..... scriu mai mult de 16 echipe),
care va trebui încheiat pînă la 
15 noiembrie sau cu primul tur, 
la 21 noiembrie (dacă se înre
gistrează 16 echipe înscrise sau 
mai puține).

In timpul nopții plouase. Șoseaua București—Alexandria 
șerpuia ca o panglică, sclipind argintiu în lumina clară 
a dimineții.

Autobuzul cu care mergeam a trecut de Drăgănești—Vlașca, 
apoi a luat o la stînga, pe un drum de țară. în „T. V.** erau 
37 de pescari amatori. Invitații filialei raionale Grivița Roșie 
a A.G.V.P.S. ului.

„Bună vremea, pescarilor !**
Pe o bancă în spatele mașinii, înconjurat de cîțiva tineri, 

Marin lord ache — vicepreședintele filialei povestește... 
Doar sîntem între pescari !

Destinația excursiei pescărești : lacul Toporu.
S-ar părea, după graba cu care cei 37 de pescari își pre

gătesc undițele, plutele, cîrligele și momeala, că autobuzul 
întîrziase de la întîlnirea data peștilor la „ora mesei de 
dimineață*.

II aud pe mecanicul Varga Gheorghe (unu/ din veteranii

— Repede, repede băieți! Se urcă soarele și nu mai 
mușcă" ciortanul!

pescuitului amator) îndemnindu-și colegii:
1 , 1 - ■ • t c _ ___

In întîmpinarea celei de a XX-a aniver
sări a eliberării Romîniei de sub jugul fas
cist, ziarul „Sportul popular" organizează 
un concurs pentru cea mai bună corespon
dență cu temă sportivă (poezii, reportaje, 
însemnări, note de drum, schițe etc.) oglin
dind realizările obținute de mișcarea noas
tră sportivă în cei 20 de cni de viață nouă, 
inițiative și metode folosite pentru atrage
rea întregului tineret în practicarea siste
matică a exercițiilor fizice și sportului, în
trecerile din cadrul Spartachiadei republi
cane, aspecte ale dezvoltării sportului la 
orașe si sate.

LÂ CONCURS POT PARTICIPA TOTI CO
RESPONDENȚII VOLUNTARI SI CITITORII 
ZIARULUI, CU EXCEPȚIA SCRIITORILOR Șl 
ZIARIȘTILOR.

Se vor acorda următoarele premii :
• Un premiu întîi — un aparat de radio
• Două premii doi — două aparate de 

radio cu tranzistori
O Trei premii trei — ceasuri de mînă
• Cinci mențiuni — aparate foto

CONCURSUL ÎNCEPE ÎN ZIUA DE 5 IULIE 
Șl SE ÎNCHEIE LA 15 AUGUST.

Corespondențele se vor trimite pe adresa 
redacției, strada Vasile Conta nr. 16, și vor 
purta pe plic mențiunea „PENTRU CON
CURS". Participanții sînt rugați să indice 
adresa și profesia.

Fără a anticipa rezultatul concursului, re
dacția va publica cele mai valoroase ma
teriale pe măsura primirii lor.

Cîteva clipe mai tîrziu, tă
cerea deplină poposește peste 
oglinda lacului Toporu. Doar 
plutele tremură, din cînd în 
cînd, stîrnind mici unde în 
jurul lor. Ca niște șoapte— pe 
apă.

★

Neacțu, 
a școlii 
a obfi-

Pionierul Ștefan 
elev în clasa a V-a 
elementare Nr. 173, 
nul la ultimul campionat de 
„fix", premiul III. Premiul 
ca premiul, dar dacă ne gîn- 
dim la greutatea tolbei... 
Astăzi dimineață Ștefan și-a 
întins două undite. Dar cior

(Continuare în pag. a 3-a)
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Se întrec cei mai buni ASPECTE DIN DESTĂ$IDAREA ETAPEI A II
din 300000 la start

Gara de Nord, împodobită sărbătorește, primește azi pe primii și cei mai 
tineri finaliști ai Spartachiadei republicane. Trenurile din direcțiile 

Suceava si Iași, Oradea și Timișoara, Craiova și Constanța vor aduce în capi
tala țării 1500 de elevi și eleve, calificați in finalele campionatelor școlare, com
petiții ce se vor desfășura în cadrul Spartachiadei republicane. Lor li se vor 
alătura cei aproape 400 de reprezentanți ai orașului București.

Așadar, peste 1800 din cei 300.000 de .elevi și eleve care au luat startul 
în această grandioasă competiție închinată celei de-a XX-a aniversări a eli
berării patriei iși vor disputa, intr-un cadru sărbătoresc, titlurile de campioni 
ai Spartachiadei republicane la atletism, gimnastică, natație, handbal, volei, 
baschet și fotbal.

Totul este pregătit pentru finale. La stadionul Tineretului au fost reînnoite 
liniile de demarcație a culoarelor. Sectoarele de aruncări și sărituri au fost și 
ele puse la punct. Terenurile de handbal, volei, baschet și fotbal au fost 
marcate. Peste drum, la ștrandul Tineretului bazinul așteaptă pe concurenți. In 
sălile ,.Dinamo" și „Dorobanți" a fost montată și revizuită întreaga aparatură 
pentru gimnasti și gimnaste. Nu se așteaptă decit semnalul arbitrilor, pentru 
ca primii concurenți să se prezinte la întreceri...

în tribune vor lua loc — fără indoială — multi dintre colegii finaliștilor, 
rude, prieteni și pasionați ai sportului, dornici să urmărescă această întrecere 
a tinereții.

Așteptăm mult de la aceste campionate. în rindul participanților se găsesc 
numeroase elemente care au făcut pași importanți pe drumul consacrării. Pe 
listele de concurs se află înscrise, de pildă, numele unor atleți ca Gh. Costa- 
tache, recordman mondial la juniori în proba de aruncare a ciocanului, 
Gabriela Radulescu — realizatoarea unei excelente performanțe la săritura în 
lungime, G'i. Luchian — un aruncător de greutate cu reale perspective, Ste- 
liana Nedelcu — printre cele mai bune junioare din țară la 60 mg, loan 
Șerban — deținătorul unui recent 1.95 m la înălțime, Elisabeta Baciu — o 
alergătoare cu mari posibilități. Alături de atleți. Rodica Apăteanu. Lucia 
Chiriță, Gabriela Penescu, Petre Potcovaru, Constantin Barbălată, Petre 
Atărcuțiu, Teofil Blaj la gimnastică, Cristina Balaban, George Manarciuc, 
Alexandru Bota, Monica Dinescu, Maria Kloss, Constantin Georgescu la 
natație completează o listă plină de promisiuni.

De asemenea, la jocurile sportive se cuvine subliniată prezența în finale a 
echipelor școlilor medii nr. 13 ,.Mihai Viteazul" București (handbal fete și 
fotbal), nr. 1 „Petru Rareș" — P. Neamț (baschet băieți și volei fete), nr. 7 
„1. L. Caragiate" — București (baschet băieți), nr. I Oradea (baschet băieți 
și volei fete), nr. 2 Tg. Mureș (baschet fele), prof. ,,23 August" — București 
(volei băieți campioană pe 1963). prof. R.M.R. lași (fotbal) etc. Majoritatea 
acestor echipe au mai participat — cu bune rezultate — la edițiile precedente 
ale campionatelor republicane școlare. Alături de ele iau parte și echipele șco
lilor medii din Vălenii de Munte și Orașul Victoria (handbal fete), Moinești și 
Salonta (baschet fete), Electroaparataj București (handbal băieți) etc.

SUCCES DEPLIN PRIMELOR FINALE ALE SPARTACHIADEI REPU
BLICANE ’

Din întreaga țară continuă să ne sosească relatări despre 
desfășurarea celei de a 11-a etape a Spartachiadei republicane. 
Publicăm în numărul de astăzi cîteva din veștile sosite în ulti
mul timp.

FRUMOASE ÎNTRECERI LA ESTE NECESARĂ MAI 
ALEXANDRIA MULTĂ GRIJĂ...

Orașul Alexandria a găzduit zilele 
trecute o frumoasă întrecere sportivă 
desfășurată în cadrul celei de a doua 
faze a Spartachiadei republicane. Cei 
peste 8 000 de spectatori — inulți ve
niri din comunele raionului — ara asis
tat la dispute pasionante și dc un bun 
nivel tehnic.

întrecerile au început printr-o mult 
ațț^udata repriză de gimnastică pre
zentată de 300 de școlari din Alexan
dria. La fel de apreciată a fost și de
monstrația grupului de gimnaști din 
comuna Țigănești, care a evoluat în 
continuare. Au urmat confruntările în
tre campionii asociațiilor, câștigători 
ai primei faze a acestei îndrăgite com
petiții.

Iată cîteva rezultate tehnice : atle
tism : 100 ni băieți — Mihai Mateiciuc 
(Energia) 13,3 sec.; 100 m fete — 
Erica Stoenes-ou (Știința) 14,5 sec ; 
200 m băieți — Dorin Florea (Știința) 
26,8 sec ; 200 m fete — Marina Ca- 
zacu (Energia Alexandria) 29,1 sec ; 
400 m băieți — llie Ioniță (Lumina) 
1:01,00 ; 400 m fete — Nica Teodora 
(Energia) 1:07,00; 800 ni băieți — D. 
Alexandru (Licurici) 2:25,00 ; 5000 m 
Gheorghe Marin (Măgura—Grivița Ro
șie) 17:04,00 ; suliță : Ion Voinea (E- 
nergia) 40,20 m.

Programul întrecerilor a mai cuprins 
jocuri de volei și fotbal.

Faza pe grupe de a- 
sociații din 
Spartachiadei 
cane se află 
desfășurare și în orașul 
și raionul Brăila. In a- 
ceastă fază a competiției, 
tinerii cîștigători ai pri
mei etape se întrec cu 
multă însuflețire pentru 
a-și cuceri dreptul de par
ticipare la etapele supe
rioare ale Spartachiadei 
re pu blicane. En tuziasmul 
și voia bună care domnesc 
printre participant! arată 
interesul 
sportivii 
vîntat în 
tei mari

Etapa a II-a a scos în 
evidență buna desfășurare 
ckiadei republicane într-o serie de cen
tre printre care RîmnLceni și Movila 
Miresei. Aici, sfaturile populare au asi
gurat toate condițiile pentru ca între
cerile să poată avea loc în condiții co
respunzătoare. ~ 
țiilor U.T.M. terenurile 
cele două centre 
li s-au asigurat 
rească.

catdrul 
republi- 

în plină

deosebit cu care 
brăUeni s-ap a- 
întrecerile aces- 
competiții.

Cu prilejul Spartachiadei republicane boxerii de 
asociația sportivă a Institutului Pasteur din CaipiU 

au făcut

a Sparta-

Cu sprijinul organiza- 
sportive din 

fost puse la punct, 
pavoazare sărbăto-

au
o

Locurile de
întrecerile finale se vor disputa pe 

Următoarele baze sportive :
STADIONUL TINERETULUI (tram

vaiele nr. 3 și 4, autobuzul nr. 31 și 
troleibuzul nr. 81): probele de atle
tism — în fiecare zi de la orele 9 dim. 
și 16,30 p.m., meciurile de handbal, 
volei și baschet — în fiecare zi de 
la orele 8,30 dim. și 16,30 p.in. și par
tidele de fotbal la ora 16.30.

ȘTRANDUL TINERETULUI (viza
vi de stadionul Tineretului, se ajunge 
eu aceleași mijloace de locomoție ca 
mai sus): probele de înot. în fiecare 
Ei de la orele 9 dim. și 17 p.m.

desfășurare
SALA DINAMO (Șos. Ștefan cel 

Mare, tramvaiele nr. 5 p?nă la Doro
banți. nr. 4, 17, 24, 26 și 27, autobuzul 
tir. 35 și troleibuzul nr. 88): întrece
rile masculine de gimnastică, în fie- 1 
care zi de Ia orele 8,30 dim. și 15,30 
p.m.

SALA „DOROBANȚI" (str. Haga 
nr. 2, lingă S.M. nr. 7 „I. L. Cara- 
giale", tramvaiul nr. 5 și autobuzul 
nr. 31): întreceri feminine de gimnas
tică, în fiecare zi de la ora 8,30 dim. 
și 15.30 p.m.

o frumoasă demonstrație în comuna 
Dragomirești

Dar, în întrecerile din cadrul Spa 
tachiadei republicane se fac simți 
și unele aspecte negative. La atletisr 
spre pildă, o serie de asociații spo 
tive ca P.Ă.L., Fabrica de confecți 
Constructorul, Celuloza au „scăpat" d> 
vedere “ " 
faza pe grupe de 
în % 
Mai" 
organi 
riale i 
start < 
rarea 
nată. 
ci pat ( 
3 asociații sportive. Ce s-a 
cu ceilalți concurenți, în special de i 
asociațiile sportive Celuloza, între prir 
de rile comunale, Sănătatea și Coi 
structorul ?

O notă proastă și pentru o seri 
de profesori do educație fizică (Ioa 
Leu, Scarlat Voinescn, Luci Zaharii 
Emilia Bizu, Victoria Vîlcea) care a 
absentat nemotivat de la concursuril 
la care urmau să funcționeze ca ai 
Litri.

Lipsuri s-au semnalat și într-o seri 
de asociații sportive din raion ca d 
pildă Avintul Baldovinești, Siretu 
5 ădeni, X iforul Zagna Vădeni și Re 
col ta Tibănești care nu s-au îngrijit d 
mobilizarea sportivilor.

Sînt slăbiciuni organizatorice la car* 
cei direct răspunzători ar trebui

să-și trimită reprezentanții 
asociații sportiv 

■iua de 21 iunie, la stadionul , 
din Brăila, datorită unei slal 

izări, au lipsit o serie de mat 
indispensabile (ruletă, pistol 
etc) motiv pentru care desfdși 
probelor atletice a fost am 
în probele de ciclism au part 
doar... 7 concurenți reprezentîn 

întîniph

q . r reflecteze cu mai multă atenție ș
Start in proba de 100 ni plat din cadrul fazei raionale a Spartachiadei republicane. - •. » >
Cu acest prilej tinărul Ion Zamfir (Chimia Făgăraș) a obținut un nou record e e-

raional: 11,5 secunde. N. COSTIN, corespondent

Agenda finalelor
gidia—Grop, școlar prof. Uzina de Vagoane A- 
rad, Ș. M. nr. 13 Bucureș ti—Șc. prof. R.M.R. 
Iași.

2 IULIE

Atletism : 110 mg serii, semifinale și finale, 
disc, 200 m serii și finală, 800 m serii contra
timp, prăjină, 400 m serii, ciocan (băieți cat. I) 
prăjină, disc, 80 m serii, semifinale și finală, 
înălțime, greutate, 300 ni serii (băieți, cat. II), 
200 m serii și finală, lungime, 800 m serii con
tratimp, greutate, 80 mg serii și semifinale (fete, 
cat. I), 60 mg serii, semifinale și finală, 500 
m scrii (fete, cat. II), ștafeta 4x100 m serii 
(băieți și fete).

Gimnastica : întreceri pe echipe (fețe și 
băieți) și concursuri individuale pentru juni
oare I, juniori I, senioare I, senioare și maestre, 
seniori I și II — exerciții liber alese.

Natație : 800 m liber, 200 m bras, 100 m spate 
(juniori I), 100 ni spate, 100 m liber (juniori 
II), 400 m liber, 4x100 ni mixt, 200 m bras, 
100 m spate (junioare I), 100 m spate, 100 m 
liber, 4x100 m mixt (junioare II), 50 m spate, 
4x50 m mixt, 50 m dclfin (băieți), 50 m spate, 
4x50 m mixt, 50 m delfin (fetițe).

Handbal : Ș. M. nr. 1 Sibiu—Ș. M. nr. 3 Con
stanța, Ș. M. Odorhei—Șc. prof. Electroaparataj 
București, Ș. M. nr. 1 Buzău—Ș. M. nr. 2 Tg. 
Mureș (m), Ș. M. Oraș Victoria—Ș. M. Odorhei, 
Ș. M. nr. 1 Bacău—Ș. M. Văleni, Ș. M. nr. 4 
Timișoara—Ș. M. nr. 13 București (f).

Xolei : Lie. mil. C. Lung Mold.—Ș. M. nr. 8 
Cluj, Lie. nr. 1 Timișoarar—Ș. M. nr. 1 Sibiu, 
Șc. prof. „23 August“ București—Ș. M. nr. 2 
Rm. Vîlcea (m), Ș. M. nr. 14 București—Ș. M. 
Miercurea Ciuc, Ș. M. nr. 2 Rm. Vîlcea—Ș. M. 
nr. 1 Oradea, Ș. M. nr. 1 P. Neamț—Lie. nr. 1 
Timișoara (f).

Baschet : Ș. M. nr. 1 Oradea—Ș. M. nr. 1 P. 
£Jcamț, Ș. M. nr. Ț „Constamț^—Ș. M. nr. 7 Bucu

rești, Ș. M. nr. 3 Arad—Ș. M. nr. 4 Galați (m), 
Ș. M. Salonta—Ș. M. Moinești, Ș. M. 1 Bucu
rești—Ș. M. nr. 5 Brașov, Ș. M. nr 6 Constanța— 
Ș. M. nr. 2 Tg. Mureș (f).

I otbal : Gr. șc. prof. Uzina de Vagoane; Arad— 
Ș. M. nr. 13 București, Ș. M. Cărei—^-Gr. șc. prof.
I. M. U. Medgidia.

3 IULIE

Atletism : înălțime, lungime, 400 m finală, 
suliță (băieți, cat. I), 300 m finală, ciocan (bă
ieți, cat. II), ștafeta 4x100 m (băieți, finală). 
80 mg finală, suliță (fete, cat. I), lungime, 500 
m finală (fete, cat. II), ștafeta 4x100 finală 
(fete).

Handbal : Ș. M. nr. 2 Tg. Mureș—Ș. M. nr. 1 
Sibiu,, Șc. prof. Electroaparataj București—Ș. M. 
nr. 1 Buzău, Ș. M. nr. 3 Constanța—Ș.M. Odor
hei (m), Ș. M. nr. 13 București—Ș. M. Oraș Vic
toria, Ș. M. Văleni—Ș. M. nr. 4 Timișoara, Ș. M. 
Odorhei—Ș. M. nr. 1 Bacău (f).

Volei : Ș. M. nr. 2 Rm. Vîlcea—Lie. mil. C. 
Lung Mold., Ș. M. nr. 1 Sibiu—Șc. prof. „23 Au
gust" București, Ș. M. nr. 8 Cluj—Lie. nr. 1 
Timișoara (m), Lie. nr. 1 Timișoara—Ș. M. nr. 
14 București, Ș. M. nr. 1 Oradea—Ș. M. nr. 1 
P. Neamț, Ș. M. Miercurea Ciuc—Ș. M. nr. 2 
Rm. Vîlcea (f).

Baschet : Ș. M. nr. 1 Oradea—Ș. M. nr. 3 
Arad, Ș. M. nr. 7 București—Ș. M. nr. 4 Galați, 
Ș.M. nr. 1 P. Neamț—Ș.M. 1 Constanța (m), 
Ș. M. nr. 2 Tg. Mureș—Ș. M». Salonta, Ș. M. nr. 
5 Brașov—Ș. M. nr. 6 Constanța, Ș. M. Moi
nești—Ș. M. nr. 1 București (f).

Fotbal : Ș. M. nr. 13 București;—Ș. M. Cărei, 
Șc. prof. R.M.R. Iași—Gr. șc. pro’fj Uzina de 
vagoane Arad.

4 IULIE

Handbal : Ș. M. nr. 1 Sibiu—Ș. M. Odorhei, 
Ș. M. nr. 1 Buzău—Ș.M. nr. 3 Constanța, Ș. M. 
nr. 2 Tg. Mureș—Șc. prof. Electroaparataj Bucu
rești (m), Ș. M. Oraș Victoria—Ș. M. nr. 1 
Bacău, Ș. M. nr. 4 Timișoara—Ș. M. Odorhei, 
Ș. M. nr. 13 București—Ș. M. Văleni (f).

Volei : Lie. mil. C. Lu<ig.-Moid.—Lie. nr. 1 Ti 
mișoara. Șc. prof. ,.23 August44 București—Ș. M 
nr. 8 Cluj, Ș. M. nr. 2 Rm. Vîlcea—Ș. M. nr. 1 
Sibiu (m), Ș. M. nr. 14 București—Ș. M. nr. 2 
Rm. Vîlcea, Ș. M. nr. 1 P. Neamț—Ș. M. Miercu
rea Ciuc, Lie. nr. 1 Timișoara—Ș. M. nr. 1 Ora
dea (f).

Baschet : Ș. M. nr. 1 Oradea—Ș. M. nr. 1 
Constanța, Ș. M. nr. 4 Galați—Ș. M. nr. 1 P. 
Neamț, Ș. M. nr. 3 Arad—Ș. M. nr. 7 Bucu
rești (m), Ș. M.-Salonta—Ș. M. nr. 1 București, 
Ș. M. nr. 6 Constanța—Ș. M. Moinești, Ș. M. nr.
2. Tg. Mureș—S. M. nr. 5 Brașov (f).

Fotbal : Ș. M. Cărei—Șc. prof. R.M.R. Iași, 
Gr. șc. prof. I.M.U. Medgidia—Ș. M. nr. 13 
București.

5 IULIE

Handbal: Șc. prof. Electroaparataj București— 
Ș. M. nr. 1 Sibiu, Ș. M. nr. 3 Constanța—Ș.M. 
nr. 2 Tg. Mureș, Ș.M. Odorhei—Ș.M. nr. 1 Buzău 
(m), Ș.M. Văleni—AȘ.M. Oraș Victoria, Ș.M. 
Odorhei—Ș.M. nr. 13 București și Ș.M. nn 1 
Bacău—Ș.M. nr, 4 Timișoara... (f).

olei : Ș.M. ,_nr.. Sigili—. Lie. mil. C. Lung- 
Mold., Ș.M. nr;? 8 Glnj^ȘAl. nr._ 2 Rm. Vîlcea, 
Lie. nr. 1 Tiinișdâ’ra— prof. „23 Augiist“
București (m), Ș.M. nr' 1 Oradea—Ș.M. nr. 14 
București, Ș.M. Miercurea Ciuc—Lie. nr. 1, Ti
mișoara, Ș.M. nr. 2 Rm. Vîlcea—Ș.M. nr. 1 P. 
Neamț (f).

Baschet : Ș.M. nr. 7 București—Ș.M. nr. 1 
Oradea, Ș.M. nr. 1 P. Neamț—Ș.M. nr. 3 Arad, 
Ș.M. nr. 1 Constanța—Ș.M. nr.. 4 Galați (m), 
Ș.M. nr. 5 Brașov—Ș.M. Salonta, Ș.M. Moinești— 
Ș.M. nr. 2 Tg. Mureș, Ș.M. nr. 1 București—- 
Ș.M. nr. 6 Constanța (£).

Fotbal : Șc. prof. R.M.R. Iași—Gr. șc. prof. 
I.M.U. Medgidia, Gr. șc. prof. Uzina de vagoane 
Arad—;Ș«M. Garei.

S IULIE

j Festivitatea de deschidere
Atletism : 90 mg serii și finala. suliță,

lungime, 1000 m serii (băieți, cat. II), triplu 
salt, 100 m serii, semifinale și finală, greutate, 
1500 m serii (băieți, cat. 1), înălțime, 100 ni 
6erii și finala, disc (fete, cat. I). greutate, 60 m 
serii, semifinală și finală, înălțime (fete, cat. II).

Gimnastică : întreceri pc echipe (fete și 
băieți) și concursuri individuale pentru junioare 
I, juniori I, senioare 1, senioare I și maestre, 
seniori I și II — exerciții impuse.

Natație: 400 m liber, 100 ni bras, 100 m del
fin. 100 m liber, 4x100 in mixt (juniori I), 400 
ni liber, 4x100 m mixt, 100 m bras, 100 m del
fin (juniori II), 100 rn bras, 100 m delfin, 100 
m liber (junioare I), 400 m liber, 100 m bras, 
100 m delfin (junioare II), 50 m liber, 50 m 
bras (băieți), 50 m liber și 50 in bras (fetițe)?

Handbal : S. M. nr. 1 Buzău—S. M. nr. 1 
Sibiu., S. M. nr. 2 Tg. Mureș—S. M. Odorhei, Șc. 
prof: Efect-rbaparataj București—$. M. nr. 3 
.Constanța (m), Ș. M. nr. 4 Timișoara—Ș. M. 
Oraș Victoria, Ș. M. nr. 13 București—Ș. M. nr.
il Bacău, Ș. M. Văleni—Ș. M. Odorhei (f).

Volei : Șc. prof. „23 AugustS * * * * * il * * 14 București—Lie. 
anii. ,.c’efan cel Marc“ C. Lung Mold., Ș. M. 
nr. 2 Rm. Vîlcea—Lie. nr. 1 Timișoara, Ș. M. 
nr. 1 Sibiu—Ș. M. nr. 8 Cluj (m), Ș. M. nr. 1 
P. Neamț Ș. M. nr. 14 București, Lie. nr. 1 Ti
mișoara—Ș. M. nr. 2 Km. Vîlcea, Ș. M. nr. 1 
Oradea—Ș. M. Miercurea Ciuc (f).

Ba schet : Ș. M. nr. 4 Galați—Ș. M. nr. 1 0- 
radea, Ș. M, nr. 3 Arad—Ș. M. nr. 1 Constanța» 
Ș. M. nr. 7 București—Ș. M. nr. 1 P. Neamț (b), 
Ș. M. nr. 6 Constanța—Ș. M. Salonta, Ș. M. nr. 
2 Tg. Mureș—Ș.M. nr. 1 București, Ș.M. nr. 5 
Jlrașov—Ș. M. Moinești (f).

Fotbal : Grup, școlar prof. I. M, U. Med



MIINE, „SFERTURILE44
CUPEI R. P. R

cu un cap de afiș

Etapă de cupă — „sferturile" — mîi- 
în patru orașe ale țării: la Bucu- 

ști, Pitești, Hunedoara și Cîmpia 
srzii.
Desigur, jocul cel mai „tare" se dis- 
ită în Capitală și opune (pentru a 
itra oară consecutiv în această com- 
■tiție importantă) echipele Steaua și 
apid. Vă mai amintiți rezultatele lor ? 
ă începem — după o ordine cronolo- 
ică — cu ediția 1960—61, cind Rapid 
învins cu 2—0 pe Steaua (pe atunci 

.C.A.), pentru ca apoi să piardă cu 
■1 finala disputată cu Arieșul Turda, 
n anul următor (ediția 1961—62) e- 
hipele Steaua și Rapid s-au întîlnit 
1 finală, victoria revenind formației 
îilitare cu scorul de 5—1. In sfîrșit, în 
diția 1962—63, Steaua și Rapid au 
ăzut la sorți în „optimi" și din nou 
otbaliștii militari au cîștigat la scor 
7—2) meciul cu rapidiștii. Ce va fi 

flîine ?
In țară sînt programate celelalte trei 

ocuri, toate pe terenuri neutre. La Hu- 
tedoara, Dinamo București și Știința 
Timișoara se vor afla din nou față în 
ață după numai trei zile de la dispu-

Cojocaru — în „duel* pentru balon cu Ionescu — respinge cu capul, îndepăr- 
tind pericolul din fața porții lui Eremia. Ii asistă : 
gata să intervină pentru orice eventualitate. Fază

disputat anul trecut în „optimi" și încheiat cu
a militarilor.

Hulmăgeanu și Năsturescu, 
din meciul Steaua—Rapid 
victoria la scor (7—2)

ATLETISM

DE LA START,
LA SOSIRE

tarea meciului de campionat. In cele
lalte două partide, echipele de catego
ria A, Farul și Crișul, vor primi re
plica unor formații de categorie infe
rioară : C.S.M. Sibiu (cat. B) și — res
pectiv — Siderurgistul Hunedoara (cat. 
C). Meciul C.S.M. Sibiu — Farul se 
desfășoară la Pitești, iar Siderurgistul

— Crișul la Cîmpia Tur-

Rapid — Steaua este pro- 
stadionul „23 August", la 
în deschidere de la ora

Hunedoara 
zii.

• Jocul 
gramat pe 
ora 17.15;
15,30: reprezentativa de juniori a Ca
pitalei întîlnește selecționata de tineret 
a orașului București.

La sprintul final...
• DINAMO BUCUREȘTI A CTSTIGAT DISTANTAT © 
SUL AL 11-LEA U.T.A. A RAMAS TN CATEGORIA A 
TENDENȚII" LA LOCUL 13 : STIINTA TIMISOARA Si

IAȘI • FORMA SLABĂ A... ARBITRILOR
acum au început să sosească pe adre
sa clubului numeroase scrisori și tele
grame de felicitări în care suporterii 
transmit călduroase urări echipei și an
trenorilor ei. .Felicitări pe deplin me
ritate.

Meciurile disputate duminică în țară, 
fără să se fi ridicat la o valoare deo
sebită (poate și din cauza căldurii to
ride), au scos in evidență dirzenia cu 
care majoritatea echipelor au luptat 
pentru cucerirea ultimelor puncte, atît 
de necesare acum, unora dintre ele.

Surpriza etapei

ÎN CEA- 
© „PRE- 
C.S.M.S,

Ne aflăm cu cîteva zile înaintea în
cheierii ediției 1963—1964 a campio
natului categoriei A. In zilele care ur
mează iubitorii fotbalului din țara 
noastră vor asista la ultimele partide: 
două restanțe programate foi 2 ru//e 
(Steagul roșu — Dinamo Pitești și 
Progresul — Petrolul) după care ur
mează o etapă completă — ultima — 
duminică 5 iulie.

La ora aceasta echipa campioană 
este cunoscută. Su
porterii clubului din 
șoseaua Ștefan cel 
Mare au avut și 
de data asta — pen
tru a treia oară 
consecutiv — satis
facția de a-și vedea

favoriții, Dinamo București, pe primul 
loc. Loc pe deplin meritat intrucît și 
anul acesta Dinamo București s-a do
vedit echipa cea mai constantă, plină 
de maturitate, cu jucători de certă va
loare, care au depus tot sufletul pen
tru victoria culorilor clubului. De pe

formația militară pare obosită și de
parte de forma care să o impună. Cele 
două puncte ci ști gate de U.T.A. in a- 
cest pasionant final de campionat au 
salvat-o — in ultima oră — de la re
trogradare. De altfel, pentru echipa 
arădană acest „stil" de a se salva de 
la retrogradare în ultimele meciuri, a 
devenit, de mai mulți ani, o obișnuință.

Fără drept de

Zilele trecute au avut loc ultimele 
întreceri din cadrul campionatelor re
publicane de juniori, etapa regională. 
Iată cîteva spicuiri din scrisorile co
respondenților noștri.

BAIA MARE. — Au participat peste 
250 de atleți din reg. Maramureș. Cele 
mai bune rezultate : Ioana Savu 10,65 
m la greutate și 34,94 m la disc, M. 
Oșan 1,65 m la înălțime, C. Pișcoreanu 
13,32 m la greutate (toți aceștia sînt 
din Sațiu Mare), Cristina Strimbeli, 8,0 
pe 60 m, St. Szeghi 11,3 pe 100 m. I. 
Seibert 2:03,2 pe 800 m (toți sîht din 
Sighet), l. Szasz 39,1 pe 300 m, Ana 
Dănuț (14 ani) 4,69 m la lungime, 
Maria Mako 35,30 m la disc (din Baia 
Mare). — V. Ștefănescu-corcsp.

PITEȘTI. — Pe noul stadion din lo
calitate s-au întrecut peste 170 de ti-> 
neri atleți. Majoritatea concurenților 
au fost bine pregătiți. Au fost înre
gistrate un record republican (Steliana 
Nedelea — C. Lung 9,1 pe 60 mg), 10 
recorduri regionale (P. Truțescu—Sla
tina 2:52,4 pe 1000 m, VI. Burcea — 
C-lung 2,85 m la prăjină, I. Borcă- 
neseu—C.-Lung 12,73 m la triplu-juniori 
II; Olimpia Jinga—C.-Lung 12,49 m 
la greutate — junioare II; E. Ștefă- 
nes cu—C-lung 53,6 pe 400 m, N. Gagiu 
—Curtea de Argeș 4:19,8 pe 1500 m, 
V. Tibulschi—C-Lung 13,26 m la greu
tate—juniori I; Elena Neacșu—C-lung 
12,15 m la greutate, Victoria Pulpea— 
C-lung 1,49 m la înălțime), — I. Fe- 
țeanu-coresp.

CRAIOVA.
au participat 
nele regiunii
6 noi recorduri regionale : juniori II : 
M. Niculescu 2:53,2 pe 1000 m, I. Tep
per 9,3 pe 80 m, Gh. Dunărințiu 1,71 
m la înălțime ; junioare II: Maria 
Stoichiță 9,9 pe 60 mg, SSE Craiova 
53,6 la 4x100 m ; juniori I: N. Cojo
carii 13,70 m la triplu. Alte rezultate 
mai bune : 400 m : C. Mîșulescu 51,7 ; 
200 m : Mîșulescu 22,8 ; 100 m: St. 
Popescu 11,3 ; înălțime F ; Păuna Pau- 
Icțu 1,42 ; 60 m : Mariana Iosif 8,0 ; 
înălțime F II : Livia Purcea 1,40 ; 
lungime F II : Mariana Iosif 5,01 m.
— V. Pop o viei- cor esp.

DEVA. — Pe stadionul „Cetate* au 
avut loc concursurile etapei regionale. 
Cu acest prilej au fost înregistrate noi 
recorduri : suliță I : I. Drăgan—Hune
doara 52,05 (HC—I. Stanciu 60,37) ; 
3 km marș II: T. Șerban—Hunedoara 
16:29,8; 80 mg I: Maria Sachetti— 
Deva 13,9 — rec. egalat; greutate : 
Susana Trif — Hunedoara 9,33 — rec. 
copii. — I. Simion-coresp.

GALAȚI. — La întrecerile desfășu
rate pe stadionul Dunărea au luat par
te 216 juniori și junioare. Cîteva re
zultate : Juniori 1: 100 m : C. Stanică
— Brăila 11,6 ; 800 m : I. Nicolae— 
Focșani 2:05,1 ; lungime : V. Vizitiu— 
Bujoru 6,36 ; înălțime : M. Albei Foc-ș.

1,70; Junioare I: Ec. Burghclea—CaTw 
13,2 ;' 400 m : Z. Ioneseu—Gal. 66,0 ; 
Juniori II: 80 m : I. Ștefan—Br. 9,8;
300 m : I. Măceac-ă—Gal. 39,5 ; Juni
oare II .*60 m : M. Panaite—Gal. 8,3,
— A. Scheiikman-cor esp.

REZULTATE... CONCURSURI

100 m și 
2:09,9 pe 
— V. Să-:

— în întrecerile Ia care 
170 de atleți din raioa- 
Oltenia au fost stabilite

UtNAMO

a furnizat-o U.T.A. 
care a obținut o vic
torie concludentă 
(4—0) pe teren pro
priu in fața echipei 

i ce, cu 
numai 10 zile îna
inte. echipa arădea
nă pierduse la 

București in fața aceleiași formații la 
un scor record: 7—01 Corespondentul 
nostru din Arad, care a asistat la me
ciul de

W - Steaua după 
; numai 10 zi

duminică, ne-a semnalat că

s I I
LA 8 IULIE, LA BUCUREȘTI; 

RAPID — LEVSKI SOFIA

în turneul balcanic de fotbal a fost 
programată o nouă partidă: Rapid — 
Levski Sofia. Meciul se desfășoară la 
București în ziua de 8 iulie

JOI. ULTIMELE DOUA RESTANTE 

restanțe din cadrul

analiza 
jocurile 
șurile cuvenite. Precizăm că în ceea ce 
privește ținuta vestimentară a arbitri
lor de tușă a rămas aceeași. Duminică 
nu a fost vorba de o schimbare a cos
tumelor în funcție 
Deci, 
aflați

acest fapt pufin 
de categoria A și

degeaba s-au 
în tribună...

obișnuit la 
va lua mă-

de sezonul cald, 
bucurat arbitrii

Ultimele două 
categoriei A se vor disputa joi 2 iu
lie. Reamintim că este vorba de par
tidele Steagul roșu Brașov—Dinamo 
Pitești și Progresul București—Pe

trolul Ploiești.
Meciul Progresul—Petrolul va a- 

vea loc în nocturnă, pe stadionul Re
publicii. cu începere de la ora 19,45.

IN ȚINUTA DE VARA

după-Pe bună dreptate, duminică 
amiază cind termometrul se apropia 
de 40 de grade, ținuta arbitrilor de 
tușă de la primul meci al cuplajului 
din București a stîrnit... invidia celor 
din tribune. Spre deosebire de arbi
trul de centru care s-a prezentat în 
obișnuitul și sobrul lui costum negru 
(regulamentar) tușierii au apărut im- 
brăcați în tricouri albe, largi și. sub
țiri ca niște fluturași.

„In ținută de vară ?“ s-au întrebat 
spectatorii. Da de unde ' Cei doi ar
bitri au fost echipați la repezeală, li 
s-au dat fanioanele și după aproape 
10 minute întîrziere a început și me
ciul. Ce s a intimplat? Tușierii oficiali 
— V. Paladescu și O. Turcitu, ambii 
din Galați, au... forfaitat de la arest 
meci. Cauzele nu se cunosc ncă De
sigur, Colegiul central al arbitrilor va

A 
AL

ÎNCEPUT TURNEUL FINAL 
CAMPIONATULUI REPUBLI

CAN DE JUNIORI
Duminică 28 iunie s-att 

primele partide din cadrul 
final al celei de a XVI-a 
campionatului republican de juniori. 
Dintre rezultatele înregistrate cu a- 
cest prilej iese în evidență victoria 
obținută la Fetești de Știința T 
rești în fața formației Farul 
stanța, campioana ultimelor 

ediții.
Iată rezultatele înregistrate: 
Fetești s Știința București — 

Farul Constanța
Bacău; Știința Galați — 

C.S.M.S. Iași
București; Viitorul Electronica — 

Rapid 2—0 
Roșiori; Electroputere Craiova — 

Dinamo Pitești 
Lugoj: Știința Timișoara — 

U. T Arad 
Oradea: C.S.M. Cluj — 

C.F.R. Timișoara 
Focșani: Petrolul Ploiești — 

Siderurgistul Galați. 5—0 
Sighișoara: Steagul roșu Brașov— 

Arieșul Turda 6—2 
Echipele ciștigătoare s-au calificat I 

pentru sferturile da finală

disputat 
turneului 
ediții a

Bucu-
Con- 
douâ

2-1

4—2

2-0

1-0

2-0

apel. Siderurgistul 
Galați părăsește ca
tegoria A. Marea 
bătălie se dă acum 
...pentru ocuparea 
locului 131 Cine va 
fi a doua retrogra
dată ? Sînt... direct 
vizate C. S. M. S. 
Știința Timișoara, 
de puncte. Ultima

Iași și, mai ales, 
fiecare cu cite 20 
etapă va decide deci situația acestora. 
Reamintim cititorilor că C.S.M.S. va 
intîlni pe teren propriu pe U.T.A., în 
timp ce Știința Timișoara se depla
sează la Galați. In cazul cind și 
U.T.A. și Știința vor clștiga, va ho
tărî golaverajul.

Așadar, privirile tuturor se îndreap
tă spre etapa a 26-a (ultima) din 5 
iulie.

Înainte de a încheia, trebuie să re
zervăm cîteva rin- 
duri și arbitrilor. In 
acest sfîrșit de cam
pionat, citul echipe 
le își dispută șan
sele cu ardoare, 
cind pe alocuri da
torită situației lor 
in clasament jocul devine mai dur sau 
se comit infracțiuni, arbitrii sînt che
mați mai mult ca oricînd să asigure 
normala desfășurare a partidelor. Spre 
regretul nostru însă, unele jocuri nu 
s-au bucwat peste tot de o conducere 
competentă din partea „cavalerilor 
fluierului". Bunăoară, publicul bucu- 
reștean a fost nemulțumit de arbitra
jul prestat duminică de C. Geană — 
Brașov, care a comis greșeli in meciul 
Rapid — C.S.M.S. De asemenea, sub 
valoarea medie a arbitrajelor s-a situat 
și cel prestat de N. Cursaru — Plo
iești, la jocul Rapid — Steagul roșu.

Este de datoria Colegiului central 
de arbitri să ia măsurile corespunză
toare, să asigure arbitri cu o înaltă 
calificare la partidele oficiale ce vor 
mai avea loc în acest sezon.

M. T.

înălțime : E. 
V. Dumitrescu

ORADEA. — Atleții de Ia CSO au 
participat la un concurs de verificare. 
E. Gollner 11.„0 pe 100 m —• rec. re
gional egalat; A. Deao 51,2 pe 400 m. 
și 22,5 pe 200 m. — V. Sere-coresp.

BRAȘOV. -— Pe baza sportivă a șo. 
medii nr. 2 s-a desfășurat un contrara 
local. Dorel Comșa a alergat 100 m 
în 10,9, junioara Livia Oros a aruncat 
discul la 41,23 — rec. regional, Ane- 
marie Vitalios 12,5 pe 80 mg și 28,1 
pe 200 m, V. Ersenie 6,59 m la lun
gime. — C. Cruia-eoresp. regional.

BAIA MARE. — Cei mai buni alers 
. gători din regiune au participat la un 

concurs pe stadionul „23 August" din 
localitate. St. Szegi 11,2 pe 
24,1 pe 200 m, I. Seibert 
800 m și 4:14,3 pe 15G0 m. 
săranu-coresp. regional.

BUCUREȘTI. — Cîteva din ultimele 
rezultate obținute de atleții bucureș- 
teni : 400 m : I. Osoianu 49,7, I. Rățoi 
49,7 ; 800 m : I. Căpraru 1:56,2, I. 
Diaconii 1:56,5, D. Săvescu 1:57,3 ; 
5000 m : N. Mustață 14:37,8; 10 km 
marș; I. Urse 49:09,0; 3000 m obst. : 
V. Caramiliai 9:14,9 
Ducu 1,98 ; triplu :
14,95 ; disc : L. Kottlar 50,10 ; ciocan •
C. Drăgulescu 62,54 ; 100 m : G. Con
stantin 12,5 ; 400 m : El. Ionescu 60,1,
D. Bîrsan 60,8; 80 mg; V. Bufanu
11.6, L. Jung 11,7 ; înălțime : S. Li- 
chiardopol 1,61—N. D. Nicolae-coresp.

TIMIȘOARA. — O parte dintre 
membrii lotului republican de juniori 
și seniori au evoluat la cîteva con
cursuri în localitate. Cele mai bune 
rezultate : fete : 400 m : M. Nicoară
59,1, L. Frunză 59,3, V. Furdui-Lupu
59.7, V. Ferencz 60,4, G. Moldovan 
60,5, F. Negru 60,5 ; 500 m: Frunză 
1:17,5, Nicoară 1:17,5; 800 m : Ni
coară 2:19,7 și 2:17,6, Lupu 2:18,4 și 
2:22,4, Ferencz 2:18,6, Moldovan 2:18,6; 
băieți: 400 m : II. Stef. 50,4 și 50,2, 
I. Diaconu 51,3 și 50,6, II. Schmidt 
51,5; 800 m: Stef 1:52,9, Schmidt 
1:55,0, Diaconu 1:55,2, I. Cioca 1:58,6; 
1000 m: C. Bloțiu 2:29,3, Stef 2:33,3, 
Schmidt 2:33,4; 3000 m : I. Căpraru 
8:38,2 — rec. republican egalat, Cioca 
8:39,0, D. Săvescu 8:42,0, C. Perju 
8:42,1; 1500 m obst. Căpraru 4:14,6
— rec. republican, I. Chimoiu 4:20,4.
— Em. Grozescu-coresp.

Bună vremea, pescarilor!
(Urmare din pag. 1) 

tunul, parcă-i simte nerăbdarea. Ba- 
tă-l vina, pînă cînd are să-l ocolească?

Micuțul Neacșu îmi dă — pe șoptite
— unele lămuriri . ' ' ’
mentul" (trebuie să știi cînd să tragi, 
cum să-1 păcălești, 
momeala în funcție . .
diția fizică (ce crezi că-1 ușor să stai 
nemișcat ore întregi — apoi zîmbind
— mai ales atunci cînd nu prinzi ni
mic!). In ceea ce privește condiția fL 
zică el n-o neglijează de fel. (Și-mi 
amintește că și-a trecut în cadrul 
școlii toate normele Insignei de poli
sportiv).

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

RAPID, contînd pentru Cupa R. P. R. 
care va avea loc la 1 iulie, pe sta
dionul „23 August" și pentru jocul de 
fotbal PROGRESUL—PETROLUL care 
este programat la 2 iulie pe stadionul 
Republicii, biletele s-au pus in 
zare începînd de azi 30 iunie 
casele obișnuite.

★
Pentru gala internațională 

dintre echipele R. P. Romine

vîn- 
a. c. la

de box 
și R.F.

privind „antrena-

cum să-ți alegi 
de vînt...) și con-

Cu cit căldura-i mai mare, peștele 
mănîncă mai puțin.

— 11 răpune și pe el soarele și se 
culcă! îmi explică mucalit vicepre
ședintele filialei.

Pescarii noștri cunosc perfect de 
bine „tabieturile" carasului și ale cior
tanului din lacul Toporu. Așa incit, 
pînă la înserat pun undița în... cui!

Și pentru „destindere", un pic de 
mișcare. Unul mai grijuliu a ascuns în 
autobuz, printre bețele de bambus, o 
minge de fotbal.

— Care sînteți rapidiști ? Care sin- 
teți dinamoviști ?

...Și se fac echipele; 
naște îndîrjit I

și jocul sa

★

Germane care va avea loc în ziua de 
5 iulie a. c. orele 10 pe stadionul Re
publicii și pentru CONCURSUL IN
TERNAȚIONAL DE LUPTE din zilele 
de 3, 4 și 5 iulie (orele 17) de pe pa
tinoarul artificial din parcul „23 Au
gust", biletele se pun în vînzare înce
pînd de azi 30 iunie după masă la ca
sele de bilete din str. Ion Vidu, a- 
genția Pronosport cal. Victoriei nr. 2, 
stadionul Republicii și stadionul Di
namo.

pescuit, în
de apus. Sa 

completează — în grabă — „golurile* 
din traistă. Un vînticel subțire a în
ceput să scuture crengile sălciilor. 
După cum se „scoate" (și — mai ales 
— după cit!) îmi dau seama că cior
tanul e flămînd...

Scara în autobuz aveam să ascult 
poveștile... poveștile cu «crapi de un 
cot lungime" cu un «crap de 3 kg 
gata, gata să muște" cu... Eram doar 
între pescari !

Oricum, sînt însă amintirile și... po- 
veștile unei excursii minunate.

„Repriza a doua" de... 
cepe după-amiază înainte



FILE DE

Maeștrii cuvintului au cîntat de-a lungul vre
murilor frumusețea plaiurilor moldovene. 
Pînă acum două decenii motivele de inspi

rație se concentrau doar asupra frumuseților 
dăltuite de natură. Pentru că și aici la Dunăre 
— ca și pretutindeni în această țară bogată — 
nu se crease nimic care să merite admirația 
poetului nemuritor — poporul.

In 1907, țăranii din comuna Tudor Vladimi- 
rescu, situată în apropierea Galațiului, arătau 
într-un memoriu trimis ministerului de interne 
că : Timpurile de astăzi nu le mai putem 
suferi, nu avem cu ce să trăim, n-avem ce mai 
purta ; noi într-o tară așa de bogată, cu pă- 
mînturile cele mai bune și roditoare, cu grînele 
cele mai dulci, să ajungem să murim de foame 
într-o asemenea tară. Asta nu se poate“.

Muncitorii de la orașe trăiau o viață și mai 
grea. Guvernanții de atunci plăteau din gros 
celor puși să-i suspecteze, dar n-ar fi admis 
nici în ruptul capului să renunțe la ceva din 
tonele de aur adunate pe spinarea muncitorilor 
pentru ca viața acestora să devină mai ome
nească.

Regiunea făcea parte din rîndul acelora slab 
dezvoltate industrial. Cele două mari orașe de 
pe cuprinsul ei — Galați și Brăila — deși ajun
seseră la o oarecare dezvoltare economică, nu 
datorau acest lucru industriei ci porturilor din 
care porneau zilnic în afara țării vapoare cu 
încărcături de mii de tone.

în aceste condiții este impropriu să discutăm 
despre activitatea sportivă de pe meleagurile 
Galațiului. Cine ar fi avut timp să facă sport, 
unde și cu ce ? Dacă totuși s-au înjghebat cî
teva echipe sportive aceasta s-a datorat fie 
dragostei pentru activitatea sportivă a unor oa
meni simpli, fie dorinței de reclamă a unor bo
gătași.

23 August 1944. Sub conducerea partidului 
țara întreagă începe să se transforme într-un 
vast șantier. Regiunea Galați renaște. în locu
rile unde altădată creșteau papura și ciulinii, 
acolo unde în trecut zăceau mormane de gu
noaie oamenii muncii au început să sape fun
dații, să înalțe schele, să toarne beton la teme
lia noilor fabrici și uzine.

S-au înălțat Laminorul de tablă subțire, Com
binatul pentru hîrtie și celuloză de la Brăi
la, Complexul pentru industrializarea lemnu
lui de la Brăila, cele două fabrici de conserve 
din Tecuci și Zagna-Vădeni, Combinatul 
„Fructexport" din Focșani și altele. Au fost 
refăcute și reutilate vechile întreprinderi. în 
calele Șantierului naval Galați se construiesc 
cargouri de 4.500 tone, iar la porțile orașului 
se ridică noul gigant al industriei romînești : 
Combinatul siderurgic.

Oamenii muncii de la sate au pășit ferm pe 
calea belșugului- Prin colectivizarea agriculturii 
porțile spre mari înfăptuiri au fost larg des
chise. In regiunea Galați sînt astăzi mai multe 
tractoare și mașini agricole decît au existat în 
întreaga țară pe vremea regimului burghezo- 
moșiercsc. A crescut și a înflorit și pe aceste 
meleaguri o nouă agricultură, agricultura so
cialistă.

O dată cu aceste transformări radicale spor
tul a cunoscut o mare dezvoltare, devenind un 
prieten drag al maselor de oameni ai muncii. 
S-au construit și amenajat sute de terenuri de 
sport, asociațiile sportive dispun de echipament 
și material sportiv, au fost crescute cadre

ISTORIE
de activiști, antrenori și instructori spor
tivi, s-a desfă,irat o largă propagandă pentru 
cunoașterea binefacerilor sportului. De la 1500 
de sportivi care practicau sporadic cîteva spor
turi, s-a ajuns, astăzi, la peste 200.000 de par- 
ticipanți la numeroasele întreceri sportive or
ganizate în regiunea Galați. Aria sporturilor 
practicate s-a lărgit considerabil : sînt organi
zate competiții oficiale la 23 ramuri sportive !

Din rîndul maselor de sportivi ai regiunii 
Galați s-au ridicat numeroase talente care au 
adus țării succese de prestigiu. Nicolae Marti- 
nescu, Angela Năstase, Șt. Cojan — sînt numai 
cîteva exemple. Pentru gălățeni reprezintă un 
punct de onoare faptul că 5 dintre sportivii lor 
au fost selecționați în loturile care se pregătesc 
pentru Jocurile Olimpice de la Tokio.

In istoria acestor meleaguri anul XX al erei 
noastre socialiste constituie nu numai un an de 
bilanț, ci și un an al celor mai mari și mai im
portante victorii obținute sub conducerea par
tidului. Sportivii cinstesc și ei împlinirea aces
tor două decenii adăugind succeselor realizate 
in producție și la învățătură pe acelea obținute 
pe terenurile de sport.

SPARTACHIADA REPUBLICANĂ

Cea mai frumoasă
competiție sportivă

Pentru toți cei care au 
participat sau au asistat 

la întrecerile primei ediți a 
Spartachiadei republicane 
este clar că aceasta este cea 
mai frumoasă întrecere spor
tivă de mase și de perfor
mantă desfășurată vreodată 
la noi în tară. Aproape 
300 000 de tineri și tinere 
din toate orașele, comunele și 
satele regiunii s-au întrecut 
pentru cucerirea titlurilor de 
campioni ai primei etape, au 
participat la competiții spor
tive care s-au transformat în 
adevărate sărbători tinerești.

Cu prilejul Spartachiadei 
republicane organele și or
ganizațiile UCFS gi-au dove

dit maturitatea, marile posibi

lități pe care le au de a or
ganiza întreceri largi pentru 
marea masă a iubitorilor de 
sport. Astfel, în orașul Brăila 
au luat startul 49 162 de 
concurenti, în orașul Galați 
40 768, în raioanele Focșani 
— 31503, Tecuci — 30 696, 
Galafi — 27 832, Panciu
27 187 etc. Cu prilejul Spar
tachiadei republicane'— com
petiție la care a participat 
un număr record de iubitori 
ai sportului — au fost atrași 
pe stadioane mii și mii de 
tineri oare au făcut cu acest 
prilej cunoștință cu sportul.

Pentru buna desfășurare a 
acestor întreceri tineretul — 
mobilizat de consiliile asocia
țiilor sportive în strînsă co

laborare cu organizațiile de 
bază U.T.M. și sindicate — a 
efectuat mii de ore de mun
că patriotică pentru reamena- 
jarea terenurilor de sport e- 
xistente și pentru amenaja
rea altora noi. In acest an 
au fost reamenajate toate te
renurile de sport din regiu
nea Galați și au fost amena
jate peste 200 de terenuri de 
volei, baschet, handbal, sec
toare pentru atletism etc. 
Este fără îndoială și acesta 
un succes oare va contribui 
la consolidarea asociațiilor 
sportive din orașele și satele 
regiunii Galați.

Prima ediție a Spartachia
dei republicane a marcat și 
o accentuată creștere a nive

lului calitativ al sportului ; 
lățean. încă din prima eh 
a acestei mari competiții 
obținut clasificarea spart 
peste 500 de tineri și tint 
au fost înființate și afili 
la federațiile de specialit 
numeroase secții pe râmi 
de sport. Antrenorii si teh 
cienii sportivi au dcscopt 
cu prilejui întrecerilor e 
mente talentate, capabile 
realizeze în viitor perf 
manțe remarcabile. In con 
na Diocheți, din raionul Pi 
ciu au fost descoperiri 
ocazia concursurilor de tr 
tă doi tineri foarte talenta 
Petre Filip (cat. 84 kg) 
Constantin Udrea (cat.
kg). La atletism au fost c 
pistate — de asemenea
numeroase talente r Vid 
Vizitiu (18 ani), din comu 
Bujor, raionul Bujor, a să 
la lungime 6,10 m. Ion E 
ruiană din comuna Doca: 
raionul Bujor, în vîrstă 
19 ani, a sărit la înălțit
l, 75 m, Titi Micu (17 an 
din Tecuci a alergat „sui 
în 11,9 secunde, iar Vas: 
Gheorghiță (17 ani) din I 
cuci a sărit la lungime 6,
m. Lista celor evidential 
prilejul Spartachiadei rep 
blicane este foarte lung 
Acest lucru îi bucură în m< 
deosebit pe antrenorii și i 
structorii sportivi gălăței 
Ei vor selecționa din rînd 
acestor tinere talente pe 5 
itorii recordmani ai regiur 
și poate elemente de ba: 
pentru reprezentativele țăr

Deschiderea fazei orășenești a Spartachiadei republicane a constituit o adevărată sărbătoare a sportului. Peste 2000 de tineri și tinere au 
făcut* o frumoasă demonstrație de ansamblu, răsplătită cu entuziaste aplauze de către numeroșii spectatori aflați in tribunele stadionului 
Dunărea. Așa după cum se vede și în fotografie, siluetele noilor blocuri din cartierul Țiglina au constituit un decor admirabil pentru această 

manifestație sportivă.

CITE\
I ...ilustrează acești ani c 
+ alcătuită cu puțin timp îr 
i lități:

Ț Astăzi există în regiu

• 16 ECHIPE DE I 
Ț • 617 ASOCIAȚII Ș
f • 205 411 MEMBRI
t * 1 869 TERENURI
Ț « 9 042 SPORTIVI C
t • 91 ANTRENORI
1 * 2 297 INSTRUCTO
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nul acoperit de 
ți, zeci de co
dă.tainele ino- 
rintre ei se află 
aur — și viitorii 
cordmeni

Panou de onoare
Sub conducerea permanentă a organelor și orga

nizațiilor de partid, sportul gălățean a cunoscut suc
cese deosebite în aceste două decenii. La obținerea 
lor și-au adus contribuția activiștii sportivi, instruc
torii, antrenorii și sportivii. Munca plină de abnega
ție a acestor activiști pe tărîmul sportului a fost 
răsplătită de rezultatele realizate în răspîndirea 
sportului și de performanețele realizate pe plan na
țional și internațional de sportivii gălățeni. Consi
derăm însă că evidențierea lor în aceste pagini-bi- 
lanț constituie, de asemenea, o răsplată meritată. 
De aceea, pe acest panou de onoare vom înscrie 
cîteva nume din miile care și-au adus contribuția 
la progresul sportului din regiunea Galați.

ANGELA NÂSTASE — recordmană mondială la 
parașutism

NICOLAE MARTINESCU 
dial la lupte

ȘTEFAN COJAN — campion republican de box
SP1RU MIHAILOPOT — instructor sportiv (hal

tere)
AUREL BUHUȘ — instructor sportiv (atletism) 
TACHE CHIVCĂ — instructor sportiv (handbal) 
VIOREL ȘEITAN — instructor sportiv
ANTON IULIAN — președintele asociației spor

tive Recolta Ivești
VASILE LEPADATU — prof, de educație fizică 

în com. Străoane
LEONID STAN — președintele consiliului raional 

UCFS Galati
DUMITRU SIRBU — antrenor de handbal 
DUMITRU MH1TELU - antrenor de natație 
ALEXANDRU DINCÂ — antrenor de atletism 
OVIDIU GAVRILA — antrenor de atletism 
CONSTANTIN ȘTEFANA — antrenor de atletism 
ALEXANDRU DUMITRIU — antrenor de fotbal 
FLORIN BALAEȘ — antrenor de volei 
PETRE Ml H AI — antrenor de box 
CONSTANTIN DOBRESCU — antrenor de box 
ȘTEFAN BAB1N — antrenor de lupte libere 
ION DONOSE — antreno-r de lupte clasice 
VIRGIL MORMOCEA — antrenor de ciclism 
DRĂGUȚA MANOLESCU — antrenoare de gim

nastică
PAVEL GOSPODINOV — antrenor de haltere

vicecampion tnon-

LA CEA MAI MARE ALTITUDINE...
M îna sigură a Angelei Năstase de

sena pe planșele IPROMET-ului 
un păienjeniș de linii. In acele 

zile tulburătoare de primăvară, cu cer 
senin, adînc, s-au născut, probabil, 
visuri îndrăznețe de cucerire a înălțimi
lor. Poate le-a destăinuit cuiva, acolo 
pe malul Dunării, poate că nu. Cert 
este că într-o zi și-a luat inima în 
dinți și a pășit pe porțile aeroportului. 
Să fiu gălățean, aș fi poate puțin mîh- 
nit. O fată, o fată ca toate celelalte, 
ne-a luat-o înainte.' Pentru că, să fie 
clar: Angela Năstase a urcat la cea 
mai mare altitudine, i-a... întrecut 
pe toți ceilalți sportivi concetățeni! A 
urcat la înălțimi mari, amețitoare, și 
apoi cu curaj (și încă ce curaj !) și-a 
luat zborul spre bătrîna Terra avînd 
în loc de aripi cupola de mătase. Dar 
jos, acolo unde eram și noi, ea se afla 
din nou la... înălțime, la aceea atît de in
vidiată a recordului mondial. Să fiu 
gălățean. .. Și dacă aș fi poate nu 
mi-ar părea chiar așa de rău. Pentru 
că fata asta ne-a dat un exemplu de 
curaj și perseverență proprii generației 
noastre. Așadar...

★
Pornind de la recordmana lumii, An

gela Năstase, incursiunea în domeniul 
sportului de performanță din regiunea 
Galați nu înseamnă că vom coborî cu 
pași repezi povîrnișul piramidei. Nu. 
Sportul de performanță gălățean, a că
rui puternică bază însumează peste 
200 000 de îndrăgostiți ai stadionului, 
se mîndrește astăzi cu numeroși repre
zentanți de seamă. Campionii republi
cani Gh. Anghel (navomodelism), Șt. 
Cordoneanu (lupte), Al. Dumitrescu 
(haltere), juniorii Petre Covaliov și C. 
Cocirlea s-au dovedit cei mai buni in 
ultimii doi ani la box, 16 echipe luptă 
în categorii superioare aducîndu-și con
tribuția la creșterea nivelului calitativ

al sportului roniinesc. Toate acestea se 
datoresc muncii conștiincioase a acti
viștilor sportivi de aici, dragostei cu 
care sportivii muncesc pentru desăvîr- 
șirea măiestriei lor.

Pentru munca de pregătire sportivii 
gălățeni au la dispoziție stadioane și 
săli, terenuri de sport și bazine, cea 
mai mare parte dintre ele modern uti
late. Astfel, există în regiune 299 de 
terenuri de fotbal, 632 de volei, 39 de 
baschet, 73 de handbal în 7, 623 ame
najări simple pentru atletism, 59 de 
porticuri pentru gimnastică, 68 de po
ligoane de tir, 76 de arene de popice 
etc. în același timp, asociațiile și clu
burile sfiortive din regiunea Galați dis
pun de echipamentul și materialul spor
tiv necesar desfășurării unei vaste ac
tivități. Pentru conducerea procesului 
instructiv-educativ se află aproape 100 
de antrenori cu calificare superioară, cu 
specializare în atletism, box, fotbal, 
baschet, gimnastică, scrimă, haltere, 
lupte, natație, volei, handbal, canotaj, 
rugbi și ciclism.

Munca de instruire a sportivilor par- 
ticipanți la competițiile oficiale, a ti
nerilor talentați promovați cu prilejul 
desfășurării întrecerilor de mase, se 
desfășoară în 608 secții pe ramură de 
sport din asociații și cluburi sportive, 
secții afiliate la federațiile de specia
litate. Numărul secțiilor pe ramură de 
sport ne indică și popularitatea de 
care se bucură aici diferitele sporturi: 
152 — fotbal, 122 — volei, 74 — atle
tism, 44 — handbal etc. In aceste sec
ții activează aproape 8 500 de sportivi 
clasificați, printre care se află 7 mae
ștri ai sportului, 159 de sportivi de 
categoria I și aproape 800 de categoria

a Il-a. Preocuparea continuă a antre
norilor pentru îmbunătățirea procesului 
instructiv-educativ, pentru fundamenta
rea lui pe baze științifice, folosirea ex
perienței proprii și adoptarea celor mâi 
noi metode, precum și faptul că spor
tivii au înțeles utilitatea sporirii volu
mului și intensității antrenamentului, 
au făcut ca mulți dintre sportivii gă- 
(ățeni să urce cele mai înalte trepte 
ale măiestriei sportive. Este desigur 
un succes al întregii mișcări sportive 
gălățene

O treaptă importantă în creșterea ni
velului sportivilor o constituie activita
tea compretițională. în această direcție 
realizările obținute în regiunea Galați 
sînt remarcabile. La campionatele raio
nale și orășenești participă 621 de re
prezentative de seniori și juniori ale 
asociațiilor' sportive. Aceste competiții 
mențin într-o activitate continuă un 
mare număr de sportivi și constituie ua 
important mijloc de selecție și „rodare* 
a sportivilor. Faptul că la campionatele 
raionale și orășenești de atletism par- 

' ticipă 125 de reprezentative ale aso
ciațiilor sportive ne dovedește preocu
parea majoră a activiștilor și tehnicie
nilor sportivi pentru răspîndirea și c— 
voltarea acestui sport de bază.

dez-

★

sin-, 
este

De la 1500 la peste 200000!
i acest titlu este înscris de fapt 
drumul uriaș parcurs sub con
ducerea organelor și organiza- 
de partid de către sportul gală- 

în aceste două decenii de viață 
. De la aproximativ 1 500 de
cânți ai sportului în 1944 la
200 000 de membri ai UCFS în 
1964! Este fără îndoială un șue

te seamă care merită în
de sărbătoare să fie pe

de N. TOFAN
președinte al Consiliului regional 

UCFS-Galați

îngrijit ca ele să fie eșala 
o perioadă 
să fie angrenat

acest.
larg

acti-

Așadar, Angela Năstase nu este 
gură. In zborul ei spre înălțimi, ea 
însoțită de mii și mii de tineri și tinere 
de pe malul Dunării care se pregăteso 
să atace — așa cum a făcut-o cu suc
ces tînăra desenatoare— cele mai înal
te culmi ale sportului. Nu ne rămîne 
decît să le urăm tuturor deplin succes I

a lungul acestor 20 de ani 
sportivi din regiunea Galați — 

j. mai mulți, mereu mai entuziaști 
' făcut o intensă popularizare acti- 
i sportive la orașe și sate. în 
tă vreme — cu ajutorul organe 
i organizațiilor sportive — ei au 
at pentru ca la rîndul lor să-i 
i ajuta pe iubitorii sportului să-și 
tajaze un teren de sport, să pă 
lă taina zborului deasupra șta- 
fi, să învețe conducerea balonului 
butul advers. Prin grija statului 

!ost create condițiile materiale 
mai bune, astfel că totul consti 
o chemare spre mișcare în aer

vînd în față sarcina trasată de par- 
ți guvern de a desfășura o vastă 
că de cuprindere a maselor largi 
oameni ai muncii, a întregului ti- 
;t, într-o activitate sportivă continuă 
>rganizată, organele și organizațiile 
'■tive din regiunea Galați au pus 
accent deosebit pe inițierea între 
lor populare. Astfel, cei peste 
000 membri ai IICFS au la dispo- 

e în cadrul celor peste 600 de aso- 
'țîi sportive de la orașe și sate un 

,'dt program competițional. Numai la 
tpionatele pe asociație desfășurate în 
li 1963 au luat parte aproape 
) 000 de tineri și tinere. Concursă 
3 au avut loc în 521 de asociații 
rrtive și au programat întreceri la 
etism, oină, natație, gimnastică, 
ndbal, volei, fotbal, ciclism, trîntă, 
Itere etc. Ceea ce este deosebit da 
portant în organizarea acestor in 
sceri este faptul că asociațiile spor

tive s-au 
nate pe 
tineretul 
late organizată timp de 
luni.

La sate „duminicile 
tive** cunosc o amploare 
proape că n-a existat sat sau comună 
în care anul trecut să nu se fi orga* 
nizat 4—5 astfel de manifestații cul
tural-sportive. A devenit de acum o 
tradiție ca duminica, pe stadionul sau 
terenul de sport al comunei, sportivii 
și artiștii amatori să-și arate pregăti* 
rea, talentul. La aceste adevărate festi
valuri asistă întreg satul. Poate 
mai de aceea și titlurile da „cel 
iute** sau „cel mai puternic om 
sat“ este atît de rîvnit...

Amploarea acestor competiții 
ilustrată și de cîteva cifre : 1756 de 
„duminici cultural-sportive" la care au 
participat 150 590 de tineri și tinere!

O altă mare competiție sătească este 
Spartachiada de vară, dotată cu „Cupa 
Agriculturii". în etapa I a acestei în
treceri disputată în anul 1963 au fost 
înregistrați 120103 participanți. Ală
turi de oină și trîntă de multă popu
laritate s-au bucurat întrecerile de 
atletism, gimnastică, fotbal, volei și 
handbal. Cu prilejul acestor întreceri 
au fost descoperite numeroase elemente 
talentate care au fost îndreptate spre 
secțiile pe ramură de sport pentru a li

mare, astfel ca 
într-o activ i- 
mai multe

cultural-spor- 
deosebită. A-

toe 
mai 
din

este

se asigura o pregătire superioară și 
— implicit — posibilitatea de a asalta 
recordurile raionale, regionale și chiar 
pe cele ale țării.

Elevii și studenții participă și ei în 
număr tot mai mare la întrecerile spor
tive. în afara campionatelor republi
cane școlare și a campionatelor univer
sitare, tineretul studios este prezent 
la toate întrecerile sportive de mase. 
Și în această 
avea darul să 
a sportivilor 
pe terenurile 
campionatele 
la „duminicile
36 363 — la Spartachiada de vară ; 
72 392 —— la acțiunile turistice.

Concursul pentru Insigna de poli
sportiv — inaugurat anul trecut — a 
fost primit cu mult entuziasm de ama
torii de sport din regiunea Galați. A- 
proape 10 000 de tineri și tinere, din
tre care peste 5 000 de elevi și stu- 
denți, și-au trecut toate normele, linii 
dintre ei primind de acum și răsplata 
strădaniilor — frumoasa insignă. în 
momentul de față alți 20 000 de con- 
curenți și-âu trecut cîte 4—5 probe 
astfel că pînă la 23 August numărul 
purtătorilor Insignei de polisportiv se 
va mări considerabil.

Aceste succese se datoresc condu
cerii de către partid, colaborării strîn- 
se cu U.T.M1., sindicate și adie organi
zații de mase, muncii desfășurate de 
către largul activ obștesc. Și, fără în
doială, că succeselor obținute în acești 
ani li se vor adăuga îu viitor 
altele, la fel de mari, mai mari chiar !

CIFRE...
i sportului gălățean. O statistică 

pune în fața următoarelor rea-

iANȚA
RI SPORTIVE

r
AȚI

Aici, la marele fluviu se făcea și înainte 
sport. Dar un anumit .spoit". Despre 
unul care știa să ridice mult în mîini 

— deci practica... halterele — vorbește și 
Panait Istrati. II chema Codin și era hamal. 

Hamalii se ocupau în port cu „sportul* 
de dimineață și pînă seara. Cărau pentru 
armatori pînă cădeau istoviți. Asta, cînd 
aveau de lucru. Cînd nu, stăteau lungiți 
pe trotuar, lihniți de foame, cu prețul la 
care se vindeau scris cu cretă pe tălpi. 
Vătaful se uita la preț și dacă-i convenea, 
îl angaja pe cîte unul pentru o zi, două, 
pentru o săptămînă.

De-i întrebi pe gălățenii mai în vîrstă ce 
sport era la mare cinste înainte, îți răs
pund invariabil:

— Fotbalul 1
Gălățenii aveau două echipe mai cunos

cute: D.V.A. și Gloria C.F.R. O vreme una 
dintre acestea ajunsese în prima categorie 
a țării.

— Și pe care stadioane jucau ?
Aici, răspunsul pe caie-1 capeți e me

reu același :
— La .triunghi".
Ce era „triunghiul" ? Un maidan de lîngă 

lacul Brateș, cuprins într-un triunghi de 
linii ferate. Locomotivele făceau manevră 
și deseori acopereau galeria, iar cei care 
n-aveau bani se așezau pe șoseaua Prutu
lui și de acolo vedeau 
putea vedea.

Cînd
mișca
Și uite așa, un 
junge să se numere printre cei mai buni 
boxeri ai Europei.

Intîmplarea, ca toate fntîmplările., a fă
cut vîlvă. Ziarele scriau cu litere maxi. 
Apoi, trec iar ani și nimeni nu mai șUe 
nimic. „Triunghiul44 e păîăsit, spo^fiul e lă
sat în aceeași letargie în care s® născyxse. 
Fiii și nepoții lui Codin își... antrenau mai 
departe spinările pentru armatori. A trebuit 
să aibă loc mărețul act de la 23 August 
1944 pentru ca această letargie să ia sfîrșit.

A trebuit să se petreacă multe, foarte

spoit are un înțeles a- 
n-aș ști unde lucrează 
campion la navomode- 
putea afirma cu pre- 

aibă în

privință cîteva cifre vor 
confirme marea afluență 
din
de

pe

școli și universități 
sport: 29 962 — la 
asociație ; 52 350 —• 

cultural - sportive1* ;

sele ce lunecă pe Dunăre. Noul stadion rea
lizat după cele mai moderne cerințe e înca
drat în noul peisaj al Țigliifei, cartierul 
constructorilor combinatului siderurgic.

Bazele sportive au urcat în mod firesc 
pe planșetele proiec fanților, în schițele 
inspirate ale arhitecților. In ambianța blocu
rilor suple, alături de gazonul verde și 
leagănul din solarele destinate copiilor 
se află și terenul de volei, cu zgura 
roșie, unde locatarii își dispută deseori par
tide nu mai puțin spectaculoase, încura
jați de la balcon nu mai puțin frenetic.

Există în întreaga regiune 1869 de baze 
sportive. Există stadion de fotbal la Măică- 
nești, la Tudor Vladimirescu, la Făurei... 
Altfel, n-am înțelege faptul că numărul 
sportivilor din regiune ce activează în di
verse asociații se ridică azi la peste 200.000 
față de cca 1500 în 1944. Nu numai munci
torul, elevul sau studentul au îndrăgit edu
cația fizică și sportul ci și colectivistul.

INTRE DOUĂ „TRIUNGHIURIu

de ILIE TĂNĂSACHE

pe gratis ce se

urvi

fotbalul 
boxul.

de oboseală, se 
acesta plăcea.

da semne
Sportul 

boxer, Panitescu-Zigotto, a-

multe lucruri. Să ne aplecăm asupra unor 
realități : înainte existau în regiunea noastră 
vreo 50 de baze sportive. Așa cum erau, 
cum nu erau, aceasta era situația. In 1964 
numărul acesfora se ridică la 1869. Cu cit 
trebuia să înmulțim 50 ca să obținem cifra 
aceasta ?

Coincidența 
Galați să fie 
tr-un triunghi,
două dealuri și Dunărea. De pe unul din 
cele 25 000 de locuri poți vedea șlepurile 
care urcă stuful Deltei la Chișcani sau va-

meci între cele 
Spie stadion 

călăii pe bici- 
de la sapă și

iace ca noul stadion din 
amplasat geografic, tot In- 
Unul natural. II străjuiesc

Eram la însurăței, o comună în plin Bără
gan, pe apa Călmățuiului și mi-a fost dat 
să văd un foarte disputat 
două gospodării de aici, 
curgeau bărbați și femei, 
clete. Unii veneau direct
voiau să vadă, să nu le scape nimic. Așa
dar, de la capră și țuică, de la bîză, la 
fotbal, Ia călărie, volei, lupte. Pentru că 
uite așa, într-o competiție destinată satelor 
(„Cupa Agriculturii") a fost descoperit la 
Roșiori, raionul Făurei, un sportiv pe ca- 
ie-1 cheamă Nicolae Martinescu. Acest Mar-

tinescu din Boșiorl a tiîntit pe mulji 
lupte, antrenorii au pus ochii pe el și l-au 
învățat să trîntească și mai bine și uite, 
Martinescu ajunge campion și la categoria 
sa ocupă locul II la „mondialele" din 1963, 
desfășurate la Stockholm.

Gustul acesta pentru sport la orașe Șl 
la sate, în evoluția lui firească, a trebuit 
să urce cîteva trepte care au dus la re
zultatele știute/ care vor duce fără îndoială 
la încununări și mai evidente. Campiona
tele, diferitele competiții, turismul, crearea 
unor condiții materiale corespunzătoare, 
faptul că omul azi, în condițiile socialismu
lui, are timp și simte nevoia căiții, al 
sportului, iată aceste trepte.

Dragostea pentru 
nume. Chiar dacă 
Ghe.orghe Anghel, 
îism al R.P.R. aș 
cizie că nu se poate să nu 
vreun fel legătură cu șantierul naval, că 
nu se poate să nu fi luat parte la făuii-t 
rea cargourilor romînești, de la care a în
vățat în ce constă suplețea navelor desti
nate lungilor călătorii, după ce anume ar-i 
hitectură trebuie îmbinat lemnul și fierul, 
materialele plastice și instalațiile Radar, 
pentru a obține suprema armonie, siguran
ță, confort, utilitate...

Azi nu ne mai miră că avem în regiune 
peste două sute de mii de membri ai aso
ciațiilor sportive, că numai la acțiunile 
turistice au luat parte anul trecut 
234 000 de oameni, nu ne mai miră sta
dioanele și, sălile de sport pline, efer
vescența aceasta de viață trăită intens, 
aizînd.

Socialismul a așezat educația fizică și 
spoitul între valorile de preț, la locul de 
cinste pe care nu l-a avut niciodată în 
țara noastră.
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Completări la 2h09:17 început bun...
După doi ani de muncă intensă an

trenorul Nicolae Voicu ne-a prezen
tat vineri pe șoseaua București — 
Pitești o echipă excelent pregătită, 
omogenă și decisă să realizeze o per
formantă mare. In afară de Ion Cos- 
ma, sportiv consacrat, echipa a mai 
cuprins trei tinere speranțe aie ciclis
mului nostru t Gli. Bădără (o mai ve
che... promisiune), Emil Rusu și Con
stantin Ciocan. Meritul principal este 
acela că s-a crezut cu perseverentă in 
forfele acestor tineri rutieri, în posibilita
te-» de a se ataca cu ei nu numai po
ziția cicliștilor noștri consacrați, ci și 
cele mai bune rezultate realizate pînă 
acum în arena mondială.

pe șosea (la C.M. și J.O. circulația 
va fi ’ ' 
cun de. 
dițiile 
petiții 
zultat
2h. 08:00). Antrenorul Nicolae Voicu 
ne-a declarat la încheierea cursei că 
„elevii" săi sînt capabili să mai co
boare două minute sub performanța 
obținută. Țintnd seama de previziunea 
făcută de antrenor se poate aprecia că 
echipa noastră este capabilă de re
zultate în jur de 2 h. 06:C0. Cu o ast
fel de performanță se poate lupta cu 
șanse bune la unul din primele locur' 
la C.M. și J.O. Pentru realizarea aces
tor perspective este necesară însă 
multă, foarte multă muncă. Echipa

întreruptă) încă 40—50 de se- 
Aceasta înseamnă că în con- 

de concurs de la marile com- 
„olimpicii" ar fi realizat un re- 
cu 1:30 mai bun (în jur de

Ion Cosma, Emil Rusu, C. Ciocan și Gh. Bădără — componenlii formației 
olimpice surid fericifi după victoria de vineri

Dar mai impor- 
ei actuală sînt 

le deschide acest 
adăugăm faptul

Performanța realizată — 2 h. 09:17 
— este foarte bună, 
fante decît valoarea 
perspectivele pe care 
rezultat. Trebuie să
că timpul realizat vineri a fost obținut 
în condiții mai dificile decît cele pe 
care le vor avea cicliștii la campiona
tele mondiale și la Jocurile Olimpice 
de la Tokio. Pe șoseaua București — 
Pitești ei au avut de efectuat 3 în
toarceri, fată de una la „mondiale" 
și J.O. Tn cele două întoarceri în plus 
tinerii cicliști au pierdut cca 40 de 
secunde, iar din cauza aglomerației

mai are nevoie de omogenizare, cei 
trei cicliști tineri nu știu încă să se 
relaxeze suficient după ce au ieșit de 
la trenă, ritmul de alergare nu este 
uniform (mai ales la mijlocul cursei) 
etc. Sînt deci suficiente lucruri asu
pra cărora antrenorul trebuie să insiste 
în timpul pregătirii. Eliminînd deficien
țele această tînără formație poate 
merge spre performanțe mai bune. 
Și aceasta 
spre cele 
nafionale I

ar însemna noi opțiuni 
două mari întreceri inter-

HRISTACHE NAUM

Campionatul orășenesc de semifond

® NOI RECORDURI LA COPII Șl LA JUNIORI • DUBLUL SUC
CES AL POLOIȘTILOR DE LA PROGRESUL BUCUREȘTI

început de puțină vreme, sezonul 
competițional de vară se dovedește 
promițător. într-adevăr, la numai două 
săptămîni de la doborîrea recordurilor 
țării la 100 m spate, 200 și 800 m li
ber de către Cristina Balaban, Emil 
Voicu și Vladimir Moraru, iată că 
la următoarele „starturi" au fost înre
gistrate noi rezultate-record. Așa, de 
pildă, VLADIMIR MORARU — prezent 
la concursul internațional „Trofeulce
lor 7 coline", disputat la Roma — a 
ameliorat recordul republican de ju
niori categoria I al probei de 400 m 
liber, parcurgînd distanța în 4:45,0. 
Vechiul record (4:47,6) aparținea lui 
Emil Voicu din anul 1959. Duminică 
seară, tot în concursul de la Roma, 
Anghel Șoptereanu a cîștigat una din 
seriile probei de 200 m bras cu 2:46,9, 
timp pe care îl apreciem însă, ca fiind 
inferior posibilităților sale.

îmbucurător este și bilanțul fazei pe 
Capitală a campionatelor școlare din ca-, 
drul Spartachiadei republicane: 3 recor
duri de copii și 15 norme realizate la 
categoria I de clasificare (copii). în 
afară de noii recordmani (Vladimir 
Balea, Iolanda Gotlieb, Viorica Petcu, 
Marina Guști, Eugenia Popescu), mulți 
alți concurenți (Liliana Gruia, Roxa
na Plrvulescu, Gabriela Onuț, Mariana 
Dumitrescu, Ștefan Vizitiu, Petre Gor- s 
jan) au demonstrat reale posibilități.A 
Munca depusă pînă în prezent de către 
antrenorii lor a fost mulțumitoare, I 
Dar partea cea mai grea din activitatea . 
antrenorilor menită să ducă la perfor-1 
manțe de valoare internațională, de-, 
abia acum începe. Spunem aceasta,'

întrucît sînt suficiente exemplele în 
natația noastră de copii tatentați care, 
după o primă etapă, au obținut rezul
tate promițătoare, dar care pe parcurs, 
din vina lor sau a acelora care i-au 
pregătit nu au mai confirmat...

★
La polo, duminică s-a desfășurat ul

tima etapă a turului campionatelor de 
calificare și de juniori (faza de zonă). 
Echipele clubului Progresul București 
au realizat o dublă performanță: în 
calificare, formația de seniori a în
trecut cu 3—1 pe Rapid (principala 
rivală), iar juniorii au dispus de 
S.S.E. nr. 2 cu 4—3. Ambele formații 
au terminat neînvinse în fruntea cla
samentelor respective.

întrucît situația clasamentului cam
pionatului de calificare este încă ne
clară (din cauza unor restanțe), publi
căm în rîndurile de mai jos doar cla- 

București : 
0 0 30: 7 “

1 36:13
2 26:23 
2 20:28
3 23:20
5 16:35
6 8:33 
fără rezul-

samentul juniorilor
1. Progresul
2. S.S.E. nr. 2 

CI. sp. școlar 
Rapid 
S.S.E. nr. 
Steaua 
Dinamo

De la F. R. H. P
Federața romînă de hochei șl patinaj 

aduce la cunoștință cluburilor și aso
ciațiilor sportive că, termenul de trans
ferări pentru sezonul 1964—1965, este în
tre 2—25 iulie 1964.

După această dată, nu se vor mail 
primi cereri de transfer.

SIMPOSION

Miercuri, cicliștii bucureșteni vor 
lua startul într-un nou campionat. Este 
vorba de campionatul republican de 
semifond deschis alergătorilor seniori 
fi juniori. întrecerile se vor desfășura

începînd de la
circuit ales în apropierea stadionului 
Tineretului. Programul; seniori — 40 
km; juniori cat. I — 20 km; juni
ori cat. a Il-a — 10 km.

ora 17, pe un traseu în

Consiliul Științific al Uniunii de Cul
tură Fizică și Sport împreună cu Uniu
nea societăților de științe medicale — 
secția medicina culturii fizice, organi
zează astăzi, la ora 18. în sala de șe
dințe a Consiliului General UCFS (et.i 
VIII) din str. Vaslle Conta nr. 16, un 
simposion cu terna „Gimnastica în Pro ■ 
ducție". Vor prezenta referate știin
țifice în legătură cu conținutul, meto
dica șl efectele aplicării gimnasticii în 
producție, prof. E. Cherteș, dr. E. Ro-, 
sin. dr. S. Mateescu. Gheorghe Voicu, 
dr. C. Alexandrescu, dr. D. Caimacan, 
șl lng. W. Mendelsohn.

Sînt invitați a lua parte activiștii 
sportivi, medici, profesori, metodlștt 
ingineri și specialiști care activează în | 
acest domeniu.

Lei 54167, report la concursul Pronoexpres de mîine
Duminică 5 iulie a.c. are loc al doi

lea concurs special Pronosport din 
acest an, la care în afara premiilor 
obișnuit în bani pentru cele trei ca
tegorii (cu 12, 11 și 10 rezultate 
exacte) se oferă și numeroase premii 
suplimentare în obiecte în valoare to
tală de 200.000 lei.

Pentru fiecare variantă jucată se 
va elibera cite un cupon de partici
pare la premiile suplimentare. Deci, 
participanții vor primi atîtea cupoane 
cîte variante an jucat. Pentru varian
tele combinate zecimale se vor elibera 
atîtea cupoane numerotate cîte VA
RIANTE ÎNTREGI reprezintă varianta 
combinată zecimală respectivă (ex. la 
9,60 variante se vor atribui 9 cu
poane). Atribuirea premiilor suplimen
tare se face pe baza cupoanelor.

La acest concurs special se emit 
1.000.000 cupoane.’cu numere de la 
4.000.000 la 4.999.999. Numerele cu- 
poanelor eliberate se vor înscrie de 
către gestionarul vînzător pe talonul 
I al buletinului de joc.

Tragerea se va face în ziua de du
minică 12 iulie 1964 cu ajutorul a șase 
urne în care se vor introduce oîte 10 
bile numerotate de la 0 la 9. Prima 
urnă este destinată sutelor de mii, a 
dona urnă zecilor de mii, a treia urnă 
miilor, a patra urnă sutelor, a cincea 
urnă zecilor și a șasea urnă unități
lor.

După fiec
Jra ere verifică

extr»e»re comisia de 
in indexul cupoanelor

Pronosport vîndute, dacă numărul ex- 
trax corespunde unui cupon vîndut. 
în cazral cînd cuponul nu a fost vîn
dut se repetă extragerea pînă cînd 
numărul extras corespunde unui cu
pon vîndut.

De reținut deci, că datorită formu
lei de tragere, se asigură ATRIBUIREA 
TUTUROR PREMIILOR SUPLIMEN
TARE oferite.

Toți cîștigătorii premiilor suplimen
tare în obiecte și excursii, vor primi 
în plus : cîte un abonament la „Pro
gramul Loto Pronosport" pe perioada
1 octombrie—31 decembrie 1964; on 
bibelou artistic, un portvizit. o oglindă 
de buzunar și un creion colorat.

LISTA PREMIILOR SUPLIMENTARE

1 AUTOTURISM „TRABANT—COM
BI" ; 1 motocicletă „K“ 175 cmc; 1 
motoretă „Carpați" ; 1 motoretă „Ja- 
wa-Stadion“ ; 1 combină muzicală
„Tesla-Viola" (magnetofon, radio și 
picup) ; 1 televizor „Temp 6“ ; 1 ma
șină aragaz „Someș" cu 3 focuri; 4 
frigidere „Fram“; 2 frigidere „Alka" ;
2 bioliete „Favorit F. 11“ ; 3 biciclete 
„Diamant" ; 10 biciclete „Carpați" 7/8; 
5 biciclete de damă „Carpați" ; 1 a- 
parat de radio „Spatz Baby" cu tran- 
zistori; 1 aparat de radio „Minsk" cu 
tranzistori ; 10 ceasornice deșteptătoare

; 1 trusă „Lucki“ (stilou cu pe
niță de aur și creion mecanic) ; 1 stiloul

greșit a fost trecut în rubrica de ieri.

pice.
Iată rezultatele exacte ale Concursu

lui Pronosport nr. 26 din 28 iunie 
1964.

I. Știința Timișoara—Dinamo
București

II. U.T.A.—Steaua
1—1 X

4—0 1
III Progresul—Farul 1—0 1
IV. Rapid—C.S.M.S. Iași 3—1 1
V. Petrolul—Știința Cluj 1—0 1

VI. U.R.S.S. (Ol.) — R D.G.
(Ol.) 1—4 2 ,

VII. Siderurgistul—Crișul 0—3 2
VIII. Vasas—M.T.K. 2—3 2
IX Egyetertes—Szallitok 3—0 1

X. Lang—Budafok 2—2 X
XI. Dunaujvaros—Borsodi 2—0 1

XII. Jaszberebyl—L,. Szolnokl
M.A.V. 2-0 1 .

Se atrage atenția partioipanților că
rezultatul meciului X Lang-—Budafok
este 2—2 deci WX“ și nu „1“ cum

UMF

raONOEXPBES
PREMIILE CUNCURSULUI NR. 26 DIN

24 IUNIE 1964
Categoria a Il-a, 21 variante a 2.794 lei. 
Categoria a III-a, 54,2 variante a 1.165 le.l 
Categoria a IV-a, 455,2 variante a 178 lei. 
Categoria a V-a, 1.166,9 variante a 69 lei. 
Categoria a Vl-a, 6.082,8 variante a 18 lei.

Report la categ. I, lei 54.167 pentru con
cursul Pronoexpres Nr. 27 din 1 Iulie 1964.

Rubrică redactată de Loto-Prouo- 
eport.

PLADIMIR MORARU — recordman
400 m liber juniori cat. I.

zona
6
4
3
3
2
1

0

6
6
6
6
6
6
6

Clasamentul este întocmit ___ ___
țațele înregistrate de Știința timp de

3.
4.
5.
6.
7.

1

i 
i 
i 
i 
0 
0

12
9
7
7
5
2
0

6 etape, deoarece această formație 
fost eliminată din competiție pentr 
două neprezentări. Ce are de spu^ i 
această privință conducerea clubuli 
Știința?

uiiiuiuniniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiininiiiiiiuniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.'iiii"

„Barklay 1805“; 1 stilou „Pelikan M 
140“ cu peniță de aur și 5 CALATORII 
LA TOKIO cu prilejul Jocurilor Olim-

de vară

SANDALE BĂRBĂTEȘTI DIN PIELE CU TALPA MICROPOROS 
PANTOFI DE DAMA PAPUC CU TALPA MICRODUR 
SANDALE PENTRU COPII CU TALPA MICROPOROS.

elegantă 
rezistentă
comodă



Muncă și gînduri pentru J. 0. de la Tokio TOKIO :g&4

Numai 102 zile...
...au mai rămas pînâ la inaugurarea festivă a ediției a 

iVIII-a a Jocurilor Olimpice de vară. Sportivii de pretutin
deni desfășoară o activitate de pregătire deosebit de labo- 
ioasâ. Cea mai bună dovadă o constituie marele număr 

al recordurilor mondiale, continentale și naționale înregis- 
rate în primele luni ale acestui an, nivelul valoric deosebit 

de ridicat la care s-au desfășurat majoritatea competițiilor 
de pînâ acum.

Toate acestea ne fac să fim siguri că lupta pentru cali- 
Ficarea în finale, pentru cucerirea unei medalii va fi la 
Tokio cu mult mai grea decît la oricare din trecutele ediții 
ale J. O. Și pentru lupta aceasta pregătirile se fac cu toată 
seriozitatea.

Tn ceea ce-i privește pe sportivii noștri fruntași, trebuie să 
consemnăm că activitatea desfășurată pînâ în prezent de 
cei mai mulți, a fost plină de roade. Rezultatele și succese
le — în această privință foarte edificatoare — vin să 
răsplătească eforturile și seriozitatea. Lista celor merituoși 
este mare, și cuprinde sportivi din multe discipline : caiac- 
canoe, ciclism, tir, atletism, lupte, scrimă etc.

Dar în afara performerilor de nădejde, a celor care au 
luat cu asalt, cu toată hotărîrea, și și-au îndeplinit normele 
olimpice, mai sînt o serie de sportivi a căror evoluții de 
pînâ acum au fost prea puțin concludente iar rezultatele 
nu sînt încă pe măsura așteptărilor. Ne gîndim, de pildă, 

) la trăgătorii de la talere (I. Dumitrescu și Gh. Enache), sări- 
I torii în înălțime (C. Porumb, Al. Spiridon și E. Ducu), la 

alergătorii de semifond (St. Beregszaszi, C. Perju) etc. 
j Este de datoria tuturor sportivilor noștri fruntași să-și in- 
j tensifice eforturile, să se străduiască să obțină și ei fe- 
j zultate cît mai bune.

Component 
al lotului olimpic 
al R. P. Romine

Cu rezultatul de 593 p. la pis
tol viteză, ION TRIPȘA și-a în
deplinit pentru a doua oară în 
acest sezon norrr.a olimpică (590 
p) pe 1964,

La fel și halterofilul FIȚI BA
LAȘ. La campionatele europene 
de la Moscova el a cucerit me
dalia de argint la categoria pană, 
cu 362,5 kg (norma 360 kg) și 
mai avea o normă îndeplinită la 
cat. ușoară (375 kg).

Obținînd a cincea victorie in
ternațională, în meciuri inter-țări, 
boxerul VASILE MARIUȚAN 
(cat. grea) și-a realizat norma 
de participare la J.O.

Echipa de ciclism alcătuită din 
ION COSMA, GH. BADARA, 
EM. RUSU și C. CIOCAN a 
realizat pe 100 km timpul de 
2.09:17,0 net superior normei 
(2.13:00,0) prevăzute pentru 
acest an. Aceștia mai trebuie să 
mai realizeze încă o dată norma 
olimpică.

VASILE MARIUȚAN

Un prim itinerar spre ... Tokio

CURIER OLIMPIC
ION DUMITRU 

din București: „Mă 
interesează să știu 
cîfeva amănunte 
privind întrecerile 
olimpice de tir“.

Mai irt'Ji, pro
bele de concurs : 
armă liberă cali
bru mare (300m) 
3x40 î ; armă li
beră calibru redus 
(50 m) — poziția 
culcat (60 î) și 
3x40 f: pistol vi
teză (25 ni) 60 f 
în 2 manșe ; pistol 
liber (50 m) 60 f 
și talere (200 
buc.). întrecerile 
se vor desfășura 
pe poligoanele de 
la Asaka (21.9 km 
depărtare de satul 
olimpic) și Toko- 
rozawa (32 km). 
Pe ult’mul poligon 
va avea loc numai 
proba de talere.

Concursurile se 
vor desfășura in
tre 15—20 oct. Fie
care țară poate 
înscrie o echipă 
de 10 trăgători, 
cite 2 la fiecare 
armă. Conform r«*

gulamentului olim
pic femeile nu sînt 
atîmise să concu
reze la probele de 
lir.

RADU 1STRĂ- 
TESCU din Iași: 
„Am avut o dis
cuție contradictorie 
cu un coleg de 
școală. EI susține 
că dintre voleiba
liștii noștri, care se 
pregătesc pentru 
J.O., Gh. Fieraru a 
fost de cele mai 
multe ori interna
țional. Eu îl sus
țin pe Derzei. Care 
e adevărul ?“

Ne pare rău, dar 
nici unul n-aveți 
dreptate. Cele mai 
multe jocuri inter
naționale le-a sus
ținut Horațiu Ni- 
colau, căpitanul 
echipei: 285. TI ur
mează : Derzei — 
182 și Fieraru. — 
150 jocuri.

VALTER MUN- 
TEANU din Cons
tanța : vă mul
țumim pentru su
gestiile făcute în 
numele unui grup

de cititori. Vom 
publica prezentări 
mai ample ale 
sportivilor noștri 
frluntași. Pină a- 
tunci. iată citeva 
răspunsuri la boga
tul dv chestionar : 
Șerban C:ocliinâ 
s-a născut la Bucu 
rești. Are 25 de 
ani si este inginer 
Pină la ora actua
lă, cu 16,23 m, de
ține cel mai bun 
rezultat european 
din 1964. Caiacis- 
tul Haralambie Iva
nov s-a născut la 
Crișan. în Delta 
Dunării. Este si el 
maestru emerit al 
sportului ca și co
legul său de... bar 
că Vasile Nicoară. 
Doar au cîsligat 
împreună h'tlurile 
de campioni mon
diali și europeni I

V. NAGHI — 
Gheorghieni, S. 
SCURTU — Timi
șoara, R. POPA — 
Cugir: veți primi 
răspunsurile prin 
poștă.

In ultimele zile, calendarul internațional al sporturilor nautice a programat citeva întreceri deo
sebit de importante pentru verificarea pregătirilor in vederea acestui bogat sezon pe care îl 

vor încheia marile competiții din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokio. Rezultatele sportivi
lor romîni prezenți la aceste „regate" sînt cunoscute. In dorința de a afla noi amănunte și de a face 
o apreciere a acestor rezultate prin prisma obiectivelor corespunzătoare etapei actuale de pregă
tire, ne-am adresat tehnicienilor care au însoțit loturile sportivilor noștri la concursurile de la Ha
novra, Moscova, Grunau și Praga — un prim itinerar spre... Tokio.

NKmt±™SART Concurs de valoare—rezultate bune
— Știm câ la competiția de la Hanovra au 

participat 7 echipe reprezentative. Vă rugăm 
să ne amintiți citeva din numele celor mai 
valoroși concurenți.

— Este destul de greu pentru că, de exemplu, numai 
în echipa R. F. Germane s-au aliniat — printre alții — 
campionul mondial Briell la caiac, campioana mon
dială Esser, vicecampionul mondial Lowe la canoe 
etc. Adversari valoroși s-au dovedit însă și sportivii 
din Franța, Olanda, R.S.F. Iugoslavia, Elveția și Aus
tria.

— Citeva aprecieri despre evoluția caiaciș- 
tilor și canoiștilor romini...

— La caiac băieți au concurat 5 sportivi romini : Ni
coară, Ivanov, Artimov, Conțolenco și Pocora. Com
portarea lor poate fi apreciată ca foarte bună. Ei au 
învins cu destulă siguranță în două din cele trei 
probe olimpice (K 2—1000 și K 4—1000 m). La simplu 
au participat Conțolenco și Pocora. După ce au cîș- 
tigat cu autoritate ambele serii, ei n-au mai putut însă 
reedita performanța în finale. La fete, comportare me
ritorie. De subliniat faptul că la simplu, caiacista noa
stră Hilde Lauer a fost un pericol permanent pentru 
candidatele la primul loc și rezultatul său (locul III) 
este promițător. Dublul Sideri-Lipalit s-a comportat, de

asemenea, bine, sosind la 2 sec. 6/10 de campioanele 
mondiale.

— Dar canoiștii ?

— La Hanovia au concurat patru canoiști romîni : 
Calinov, Lipalit, Igorov și Rotman. Primii doi au cîști- 
gat proba de canoe dublu 1000 m, ceea ce repre
zintă o confirmare a valorii lor ridicate. Foarte bună 
și comportarea lui Andrei Igorov, care l-a întrecut 
pe vicecampionul lumii, Lowe, la canoe simplu. Pe 
locul III, Leon Rotman, la o diferență minimă de pri
mii doi clasați.

— In concluzie?

— Un concurs deosebit de util, care ne-a dat pri
lejul să verificăm atît stadiul nostru de pregătire cît 
și forma principalilor adversari pe care îi vom întîlni 
la Tokio. De mare folos pentru noi a fost și faptul 
că la Hanovra competiția s-a desfășurat după siste
mul olimpic (serii, calificări, recalificări, finale). In 
ceea ce privește comportarea în ansamblu a sporti
vilor noștri, se poate aprecia că ei au dovedit o bună 
pregătire tehnică, că rezultatele lor — ca timp — au 
demonstrat că s-a realizat o pregătire specifică mul
țumitoare.

RADU HUȚAN
antrenor emerit

După cum se știe, o parte a lo
tului olimpic de caiac-canoe a con
curat recent pe apele lacului Himki 
de lingă Moscova în compania spor
tivilor sovietici, cehoslovaci și da
nezi. La înapoierea delegației, ne-am 
adresat antrenorului emerit Radu 
Huțan :

— Care au fost probele cele 
mai importante pentru verifica
rea stadiului de pregătire a 
sportivilor noștri ?

— Foarte importantă șl spectacu
loasă a fost întrecerea la caiac sim
plu, probă cîștigată de danezul 
Hansen, campion olimpic și mondial. 
Aurel Vernescu, clasat la ultima

C BaMrenNoErSCU ReZUltate HlUIțiiHIîtOHte...

— Am ajuns și la... Praga I

— Popasul va fi, probabil, mai scurt deoarece la 
această „regată" au concurat numai patru sportivi 
romîni. Ion Sideri, Samovschi, Ema Mîhăilescu și Ana 
Arvai. Concurînd cu ambarcațiuni date de organiza

tori și prezenți numai la startul cîtorva probe — sim
plu 1000 la caiac și la canoe băieți, la simplu și dublu 
la caiac fete — sportivii noștri au obținut rezultate 
mulțumitoare. Concursul de la Fraga a subliniat forma 
bună a canoistului nostru Samovschi.

I. BULUGIOIU Comentarii și învățăminte 
după întrecerile de la Grunau

— Mai întîi, despre... adversari

— La Grunau s-a înregistrat o 
participare valoroasă. In cele două 
zile de întreceri au fost prezenți la 
startul probelor mulți candidați o- 
limpici. Patru țări — R.D. Germană, 
B.S. Cehoslovacă, B.P. Polonă și 
B.P. Bomină — au prezentat garni
turile olinpice, iar alte țări — R.P. 
Ungară, U.B.S.S, Cuba și B.P. Bul
garia — loturi cu multe „speranțe" 
olimpice. Așadar, un concurs de 
valoare, în cadrul căruia sportivii 
romini au obținut rezultate mulțu
mitoare.

— Sa revedem, pe scurt, fil
mul evoluției sportivilor romîni la 
Grunau.

— La „simplu£ tinărul nostru schi- 
“f Aposteanu — fn evident progres

0 evoluție corespunzătoare 
obiectivelor noastre actuale

In aprilie, la Veneția, și în iunie, la Moscova, IonTripșa a obținut victoria la pistol viteză cu 593 p —* 
una din cele mai bune performanțe mondiale din acest an.

ediție a ,,mondialelor" pe locul se
cund la această probă <" ocupat 
și acum locul II, urmat de sovie
ticul Pisarev, medaliat la Melbourne 
și campion european în 1957. O 
cursă foarte disputată — încheiată 
cu o victorie de prestigiu a sporti
vilor romîni — a fost și proba de 
caiac 4, în care echipajul nostru 
format din Vernescu, Țurcaș, Sciot- 
nlc și Anastasescu a învins echipa 
olimpică a U.R.S.S. cu 6/iO do se
cundă. Concurînd pentru prima oară 
peste hotare, tînârul canoist Marian 
Ionescu a ocupat locul IV la ca
noe simplu, proba cucerită de Hi- 
mici, cel mai în formă canotor so
vietic la această oră. La canoe 
dublu, cuplul Alexe—Igor Lipalit 

față de anul trecut — a ocupat lo
cul III în ambele finale. Să amin
tesc că la această probă au con
curat 11 „finaliști“ printre care 
sportivi cunoscuți cum sînt Hill, 
Kozak, Kubiac etc. La dublu vîsle, 
Larion-Ciocoi au realizat în prima 
zi un timp excelent (6:38,42). Ei au 
ocupat locul II în ambele zile. Focr- 
te bună evoluția echipajului de 44-1 
(Husarenco, Biltz, Rifeli, Tarara -j- 
Păunescu) care a cîștigat, de alt
fel, concursul din prima zi. La .4 
f.c. (Pongraț, Covaci, Spiridon, Radu) 
ca șl la 2 l.c. (Tudose—Stratan) — 
evoluții bune.

— Dar fetele ?

— Echipajul nos-tru de 4_j_ 1 rame 
a confirmat așteptările și a cîștigat 
atît in prima cît și în a doua zi. 

s-a clasat pe locul III după echi
pajele sovietice compuse din Za
motin—Galkov (locul II la campio
natele mondiale) și Geister-Maka- 
renco (campioni olimpici la Roma).

— Așadar, o utilă verificare 
care v-a ajutat desigur să tra
geți concluzii folositoare.

— Firește. Voi aminti, între alte
le, necesitatea de a acorda în vi
itor mai multă atenție pregătirii in 
general, și In special muncii pentru 
îmbunătățirea vitezei. Consider că 
sportivii romini au evoluat bine, la 
nivelul cerut de obiectivele noastre 
actuale.

întrecînd pe sportivele din U.R.S.S. 
R.D.G., R.S.C., R.P.P.

— Cu cine trebuie continuată 
lista evidențiaților ?

— De la băieți (prin rezultatul, lo
cul și timpul obținut) trebuie remar
cată evoluția echipajelor de 4-ț-1* 
4 f.c., simplu și dublu vîsle.

— Ce concluzii ați tras pen
tru pregătirea viitoare ?

— Trebuie acordată mal multă 
preocupare îmbunătățirii timpilor de 
parcurgere a pistei și formării uni
tății dinamice a echipelor. Am re
ținut multe aspecte interesante din 
pregătirea și evoluția adversarilor 
de la Griinau, pe care le vom fo
losi ia viitor.

SESIUNEA COMITETULUI EXECUTIV C I 0.
• INDONEZIA VA PARTICIPA LA J. O. DE LA TOKIO • AFRICA DE SUD TRE
BUIE SA IA POZIȚIE TN SENSUL CARTEI OLIMPICE • CUM SE FACE ALEGE
REA NOULUI PREȘEDINTE AL C.I.O. • CU REPUBLICA AFRICA CENTRALĂ -

LAUSANNE 27 (Agerpres).
Comisia executivă a Comite

tului internațional olimpic s-a 
întrunit la Lausanne pentru a. 
discuta și a lua hotărîri intr-o 
serie de importante probleme 
privind participarea unor țări la 
Jocurile Olimpice de la Tokio. 
Intre altele, comisia a hotărît 
să ridice suspendarea aplicată 
Indoneziei în urma unor dife
rende legate de organizarea, în 
noiembrie trecut, a Jocurile asia
tice de la Djakarta. Comitetul 
international olimpic a primit din 
partea Comitetului olimpic indo
nezian o scrisoare' prin care a- 
cesta se declară gata să partici
pe la Jocurile de la Tokio pe a- 
ceeași bază cu toate celelalte 
țâri. Tn consecință, sportivii in
donezieni vor putea participa la

Pregătiri
• Alergătoarea Maryvonne 

Dupureur este marea revelație a 
cursei de 800 m în acest an o- 
limpic. După ce în 1963 ea a 
corectat de 2 ori recordul Franței 
(2:08,1 și 2:07,5) anul acesta 
a mai reușit să-l Îmbunătățească 
de două ori: 2:05,8 și 2:04,6. 
Ultimul rezultat l-a obținut re
cent intr-un concurs la Munster 
(R.F.G,) in care a învins-o net

117 ȚĂRI IN C.I.O.
cea de 18-a ediție a Jocurilor 
Olimpice.

In ce privește Africa de Sud. 
comitetul olimpic al acestei țăii 
nu a răspuns cererii CIO de a-și 
lua obligația să renunțe la se
gregația rasială in sport. Dacă 
pină ia 16 august comitetul olim
pic sud-african nu va lua pozi
ție in sensul Cartei olimpice, 
sportivii acestei țări vor fi ex
cluși de lă Jocurile de la Tokio.

O altă problemă discutată a 
fost aceea a alegerii noului pre
ședinte al CIO, care va avea loc 
in octombrie, cînd expiră manda
tul actualului președinte, Avery 
Brundage. Comitetele olimpice 
naționale au hotărit ca ale
gerea să se facă prin co
respondență, incepînd de a- 
cum și pină in luna octom-

în Franțas

pe recordmana europeană Gerda 
Kraan (2:07,0).

Dupureur are 27 de ani și este 
profesoară de educație fizică la 
Lille.

• Delegația sportivilor fran
cezi pentru J.O. va cuprinde, cu 
aproximație, 160 de sportivi, 26 
de antrenori, 14 oficiali, 13 ar
bitri, 7 însoțitori pentru cai, 24 
de medici, maseuri, dieteticieni, 

brie. Comisia executivă a de
semnat ca succesor al lui Otto 
Mayer, secretar general al Comi
tetului internațional olimpic, pe 
Erich Jonas (Elveția) vicepreșe
dinte al Uniunii europene de 
judo. Noul secretar general lși‘ 
va prelua funcția la data de 1 
octombrie.

Comisia executivă a Comitetu
lui internațional olimpic a ac
ceptat cererea Republicii Africa 
Centrală de a fi primită ca mem
bră a CIO. In acest fel, numă
rul țărilor care jac parte din 
Comitetul iniernațional olimpic 
este acum de 117,

Totodată, a fost stabilit modul 
de alegere prin corespondență a 
viitorului președinte al CIO. O 
circulară cu un buletin de vot și 
un plic vor fi trimise tuturor vo- 
tanților. Aceștia vor trebui, mai 
întii, să facă cunoscut dacă pro
pun noi candidaturi in afara ce
lor două reținute pină în prezent: 
A Brundage (S.U.A.) și Exeter 
(Anglia). Reprezentantul Franței 
in Comisia executivă a propus 
ca numărarea voturilor să se 
facă după terminarea Jocurilor. 
Olimpice, dar nu s-a luat o ho- 
tărîre definitivă în acest sens.

Delegatul Japoniei s-a declamat 
împotriva cererii Uniunii cicliste 
internaționale de a mări de la 
16 la 20 numărul part ici panților: 
fiecărei țări la probele cicliste din 
cadrul Jocurilor Olimpice de 13 
Tokio.



frumoasa comportare 
a tinerilor noștri gimnaști 

la Budapesta
Ca și anterioarele confruntări din

tre tinerii gimnaști rorr.îni și maghiari 
recenta întîlnire de la Budapesta a 
fost caracterizată de o luptă dîrză, ex
trem de interesantă, pentru obținerea 
victoriei. După cum arătam în ziarul 
de ieri, echipele noastre de tineret au 
trecut cu succes acest examen, obținînd 
trei locuri I din cele patru atribuite 
în mod oficial, ca și două locuri 1 la 
concursul pe aparate rezervat fetelor 
și trei locuri I pe aparate la băieți.

Promițătoare este evoluția Cristi- 
nei Doboșan, care confirmă forma as
cendentă din ultima perioadă. Ea a 
obținut la Budapesta primul ei succes 
internațional, iar modul cum se pre
gătește este o garanție că va repurta 
și alte succese de prestigiu. Din echi
pa romînă o bună comportare au avut 
de asemenea, Rodica Apăteanu, cam
pioana republicană de juniori, și Eleo
nora Florian. Concursul băieților a 
fost dominat de către gimnaștii ro- 
mini, care s-au impus in primul rînd 
prin omogenitate, luptînd cu multă 
ambiție la fiecare aparat. Alexandru 
Siiaghi și Gheorghe Condovici au fost 
cei mai buni din echipa romînă.

Iată primii clasați la individual com
pus și pe aparate: FEMININ: birriă: 
Endredi (R. P. U.) 9,60: Doboșan
(R.P.R.) 9,50: Apăteanu (R.P.R.) 9.35; 
papalele: Endredi 9,65: Doboșan 9.45; 
Szatmari (R.P.U.) 4.45; sărituri: Do
boșan 9,45: Oroszi (R.P.U.) 9,40; Ma
lik (R.P.U.) 9,30; sol: Doboșan 9,55; 
Oroszi 9.55; Endredi 9.50; individual 
compus: Doboșan 37,95; Endredi 37,80; 
Kalocsi 37.45: MASCULIN : sărituri: 
Siiaghi (R.P.R.) 9.65; Bercă (R.P.R.) 
9.60; Bordan (R.P.U.) 9,50; paralele: 
Siiaghi 9.60; Kovacs (R.P.U.) 9.60; 
Sîmion (R.P.R.) 9,50; cal cu minere: 
Bordan 9.65; Condovici (R.P.R.) 9,50; 
Simion 9.50; inele: Kovacs 9,65; Siiaghi 
9.60; Condovici 9,40; sol: Siiaghi 
9.55; Condovici 9,40; Socaciu (R.P.R.) 
9.35; bară t Kovacs 9,65; Siiaghi 9.55; 
Condovici 9,55; individual compus: Si
iaghi 57.40; Kovacs 56,75; Condovici 
56.45.

Astăzi începe la Belgrad turneul internațional de handbal feminin— „Trofeul Tașmajdan" 
ÎN PRIMUL MECI, REPREZENTATIVA NOASTRA ÎNTÎLNEȘTE ECHIPA R. P. 

UNGARE, IAR MIERCURI FORMAȚIA R. S. CEHOSLOVACE
După cum se știe, în zilele <Ie 30 reprezentativele feminine din urmă- 

iiunie, 1 și 2 iulie se dispută în capitala toarele țări: R.P. Romînă, R.S.F. Iu- 
R.S.F. Iugoslavia tradiționala compe- goslavia, R.S. Cehoslovacă și R.P. Un-

Elena Hedeșiu, una din experimentalele noastre jucătoare. In plin elan 
la semicerc.

Turneul internațional
de volei de la Brasov

9

tiție internațională de handbal eunoe- 
eută sub denumirea de „Trofeul 
Tașmajdan". La turneu iau parte

TEN1SMENII NOȘTRI PARTICIPA
LA TURNEUL DE LA ANKARA
Un al doilea grup de teniameni re

nii ni a părăsit Capitala pentru a Ina 
parte la un important turneu interna
țional, care se va desfășura Ia Ankara. 
Au făcut deplasarea Ion Tiriac — 
campion al R. P. Romîne — G. Bosch 
și A. Bardan.

gară. Reamintim programul primelor 
două zile:

Marți 30 innie: R.P. Romînă—R.P. 
Ungară și R.S.F. Jugoslavia—R.S. Ce
hoslovacă ;

Miercuri 1 iulie: R.S. Cehoslovacă— 
R.P. Romînă și R.S.F. Iugoslavia—R.P. 
Ungari.

Meciurile se dispută în nocturnă.
Din lotul nostru fae parte: Irina 

Naghi, Gabriela Velicu, Maria Con- 
stantinescu, Ana Bofan, Elena Hedeșiu, 
Constanfa Dumitrescu, Aurora Leonte, 
Iuliana Naco, Ana Nemeț, Rodica Fio- 
roianu, Livia Dumitru, Elena Dobîreea- 
nu, Aneta Șramco. Antrenori: C. Po
pescu și V. Gogîltan.

(Urmare din pag. 1)

Popescu, Elena Florescu, 
și Sonia Colceriu). Cele

Doina
Vanea
bune din echipa Coreei: Li Ok Hi, 
Ok Surn și Li Bok Sum.

In celălalt meci al ultimei etape, 
voleibalistele japoneze au prestat un 
joc excelent, pe măsura unor 
pioane ale lumii.

Lîa 
mai 
Kan

oam-

FINALCLASAMENT

1. Japonia 4 4 0 12: 0 8
2. R. P. Romînă 4 2 2 8: 8 6
3. Selecționata ciobu

rilor din URSS 4 2 2 7: 8 6
4. R.P.D. Coreeană 4 1 3 6: 9 5
5. R.D. Germană 4 1 3 3:11 5

Cu IBRAHIM SAMB—secretar gel 
al Comisiei naționale din Senegal 

pentru UNESCO, despre sport, prietenie, pat
Pe tînărul reprezentant al Senega

lului la Reuniunea de la București 
a experților UNESCO în proble
mele educării tineretului în spiri
tul idealurilor de pace, respect re
ciproc și înțelegere între poțpoare, 
Ibrahim Samb, l-am întîlnit plim- 
bîndu-se prin Capitală și admirînd 
linia modernă a noilor construcții. 
Aflînd că îi solicit un interviu pen
tru ziarul „Sportul popular", inter
locutorul meu nu a zăbovit nici o 
clipă pentru a-mi declara ;

„Iată una din problemele foarte 
interesante : educarea tineretului în 
spiritul idealurilor de pace, respect 
reciproc și înțelegere între popoare 
prin SPORT. In secolul XX tinere
tul reprezintă o forță vitală, crea
toare, generatoare de idei de o ex
cepțională însemnătate. Această 
forță poate influența substanțial 
schimbarea drumului spre viitor al 
omenirii într-un sens progresist. Or, 
sportul — la fel ca orice activitate 
culturală — contribuie într-o mă
sură însemnată la creșterea acestei 
forțe. Delegația senegaleza, co
autoare a propunerii inițiate de Ro- 
minia la O.N.U. privind necesita
tea educării tineretului în spiritul 
ideilor păcii, respectului reciproc și 
înțelegerii între popoare, acordă tot 
sprijinul răspîndirii în rîndul tine
retului din toate țările a acestor 
nobile idealuri. întrecerile de pe 
stadioane și terenurile de sport tre
buie să devină pretutindeni mani
festări care să susțină difuzarea 
susamintitelor idei. In ceea ce ne 
privește, am organizat în 1962, la 
Dakar, „Jocurile prieteniei" la care 
au participat aproape toate țările 
Africii. Spun „aproape" deoarece —

din păcate — mai există state u 
discriminările rasiale — chiar 
nie de sport — sînt lege! Mă r 
la Africa de Sud, unde o mir 
oameni impun legi cu totul . 
totul anacronice secolului nost;

Am văzut la dv. în țară gr 
eforturile care sînt depuse p 
educarea generației tinere. Am 
tat case de creație, unde tin 
li se dă posibilitatea să-și de; 
șească talentele artistice, am i 
impresionante complexe spor’ 
Stadionul 23 August etc.), i 
rile performanțe sportive își 
tă realizatorii. De altfel, cu: 
teva remarcabile rezultate al 
tivilor dv, printre care ext 
nărui record la săritura în î 
al lolandei Balaș. Pe lingă 
acestea, aveți o țară de-a i 
fermecătoare, cu neînchipuit < 
mosa Vale a Prahovei, unde 
retul poate petrece clipe de 
dere și odihnă în condiții ext

Reuniunea experților de la 
rești a prilejuit un multilatc 
viu schimb de păreri și — cu. 
mai spuneam — a dat posibilitat 
multor delegații să vă cunoas 
țara. La noi ca și la dv. există 
foarte folosită expresie, în a că: 
valabilitate am toată încrederea 
„Prin sport la întărirea păcii ș 
prieteniei între popoare 1“ Fie ca ur
mătoarele întreceri — și mai ales 
cele ale J.O. de la Tokio, unde Se
negalul va fi reprezentat de o d- 
legație nfmeroasă — să certific 
adevărul exprimat prin această e- 
presie 1“

Interviu luat de MIHAI TODF

Pugiliștii romîni din nou în fața 
unui examen internațional

Dumlnlcâ dimineața, la ora ÎS, pe stadionul Republicii, prima eoaslrâ selecționa 
olimpica va 11 supusa unul nou examen Internațional. De data aceasta, olimpicii noșl 
vor încrucișa mânușile' cit puternica reprezentativa a B.F. Germano, care evolueai 
pentru prima oarâ In țara noastră.

Formația oaspe șl-a anunțat sosirea cu un lot valoros In care ilgureazâ boxeri bins 
cunoscut! pe arena Internațională.

Antrenorul principal Oskar SSnger va alinia Ia București o echipa din caro lac pan 
opt campioni al țârii pe anul 1964. lata formația in ordinea categoriilor : H Freista 
(campion), H. Rascher (campion), M. Meess (campion), V/. Schmitt (campion), 
Dieter II (campion). G. Meier, R. Reimers (campion), H. Arnecke, P. Gerber (camp 
șl J. BUn (campion).

Reprezentativa țârii noastre va II in linii mari aceeași caro s-a deplasai In B 
Iugoslavia. La două categorii mal sini semne de intrebare. La pană, va boxa Ci 
sau Buzulluc șl la mijlocie mică. Badea sau Leov. In rest, nici o schimbare.

Cu balonul rotund...
Doar o singură echipă urmează să 

mai fie desemnată pentru a completa 
lista celor 16 formații care se vor în
trece in turneul final olimpic de fot
bal (învingătoarea dintre Coreea de 
sud și Vietnamul de sud).

Fără îndoială, echipele din Europa 
sînt atit calitativ cit și cantitativ cel 
mai bine reprezentate. La turneul fi
nal din Japonia vor participa 
echipe din Europa: Iugoslavia, 
pioană de la J.O. de la Roma. 
Romînă, R.P. Ungară, Italia,
Germană (care va reprezenta Germa
nia la J.O.) și R.S. Cehoslovacă, 
calificate In urma meciurilor prelimi-

șase 
cam-
R.P.
R.0.

narii. Despre ultimele trei echipe, ca
lificate recent, se cuvine să spunem 
cîteva cuvinte. Echipa Italiei are o 
certă valoare, cu jucători din prima 
categorie, care însă neavînd contracte 
profesioniste au drept de foc in echi
pa olimpică. Mulfi dintre, ei au jucat 
chiar și în prima reprezentatioă a Ita
liei ca, de pildă, Mazzola, Facchetti, 
Fortunato, Domenghini șa. Rezultatele 
de 3—0 și 1—0 obținute de italieni 
in compania echipei Poloniei (care se 
confundă cu prima reprezentativă) sînt 
edificatoare. Calificarea echipa R.D. 
Germane constituie o surpriză, mai 
ales prin prisma rezultatului meciu-

- ------------------ iiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiimniii
• In ziua a doua a meciului de 

natație dintre echipele Olandei și An
gliei. ștafeta feminină a Olandei a 
stabilit un nou record mondial în pro
ba de 4x100 m mixt cu timpul de 
4:39.1. Recordul precedent, deținut de 
echipa R. D. Germane, era de 4:40.1. 
Iată timpurile înregistrate de cele pa
tru înotătoare olandeze; spate: Ria 
Van Velsen — 1:12.2; bras: Klenie 
Bimolt — 1:18,0; fluture: Ada Kok 
— 1:05.4 ; liber : Erica 
1:035

întîlnit la Belgrad intr-un meci ami
ca). Au invins sportivii iugoslavi cu 
3-2 (1—0, 1-1, 1-0, 0—1).

• La Amsterdam a începui meciul 
de șah dintre marii maeștri Lajos Por- 
tisch (R.P.U.) și Samuel Reshevsky 
(S.U.A.) pentru desemnarea celui de-al

(R.F.G.) continuă să poarte tricoul 
galben.

Terpstra

• Probele desfășurate 
cadrul campionatelor de 
S.U.A. au dat următorii 
400 m.g. t Hardin 50.1; ... ... r__
Larrabee 46,0; 3 000 m obstacole: Fi- 
shback 8:43,6/ 5000 m: Bob Schul 
13:56,2; 800 m: Siebert 1:47,5; 1 500 in 
(finală): O'Hara 3:38,1; ciocan: Con
nolly 69.03 m; disc: Oerter: 60.30 m; 
înălțime: Carruthers 2.15 m (același 
rezultat a fost obținut de Rambo și 
Thomas); triplusalt: Musiades 16,17 
m; 200 m: Carr 20.6.

duminică in 
atletism ale 
învingători: 

400 m plat t

• Concursul internațional de para
șutism de la Moscova s-a încheiat cu 
desfășurarea probei de lansare in grup 
de la 1000 m, cu aterizare la punct 
fix. La feminin, pe primul loc s-a cla
sat echipa R.S. Cehoslovace cu 
1125,393 p.. urmată de U.R.S.S. 1, 
U.R.S.S. 11. R.P. Romînă. R.P. Bul
garia, R.P. Polonă. Concursul mascu
lin a revenit, de asemenea, echipei R.S. 
Cehoslovace cu 1548,999 p. în clasa
mentele generale (pe 4 probe) au ciș- 
tigat reprezentativele U.R.S.S.

lui decisiv (4—1) cu echipa olimpi
că a U.R.S.S., in care au evoluat și 
internaționali din prima reprezentativă 
ca: Mudrik, Șesternev, Korneev, Kru
tikov. Echipa R.D. Germane a folosit 
jucători care nu au participat în preli
minariile campionatului mondial din 
1962: Frenzel, Frassdorf, Urbanczyk, 
Kleiminger, Pankau etc.

Echipa R.S. Cehoslovace s-a califi
cat în turneul final fără a mai susține 
jocurile cu echipa Greciei. La sesizarea 
Comitetului olimpic din Grecia, Comi
tetul executiv al F.I.F.A., a constatat 
că echipa Greciei, care eliminase An
glia, a folosit jucători cu contracte 
de profesioniști și a hotărit califica
rea echipei R.S. Cehoslovace.

Și acum iată situația calificărilor 
in celelalte zone :

AFRICA: R.A.U., Maroc și Ghana.
AMERICA CENTRALA ȘI AMERI

CA DE NORD: Mexic.
AMERICA DE SUD : Brazilia și Ar

gentina.
ASIA: Japonia (calificată de drept, 

ca țară organizatoare), Iran și 
R.P.D. Coreeană (care a eliminat re
cent echipa Tailandei cu 2—0 și 5—0); 
urmează să se califice învingătoare* 
dintre Coreea de sud 
sud.
• SOFIA 29 (prin 

respondentul nostru
Duminică, a luat sfîrșit ediția 1963/964 
a campionatului bulgar de fotbal, noua 
campioană fiind cunoscută însă cu cî
teva etape în urmă : Lokomotiv Sofia. 
De remarcat performanța echipei sofio- 
te, care reușește să reintre în posesia 
titlului de campioană a țării după o 
întrerupere de 19 ani. In retur Lokomo-

• SE CUNOSC 15 DIN CELE 
ECHIPE PARTICIPANTE ÎN Tu 
NEUL FINAL OLIMPIC DE I 
TOKIO • ECHIPA R. S. CEHC 
SLOVACE CALIFICATA FARA 
SUSȚINE JOCURILE CU GRECI,

• ALTE ȘTIRI, REZULTATE

și Vientamul de

telefon de la co- 
T orna Hr istov )

participant la turneul candidați-8-Zea
lor. După două partide, scorul este de 
l'h—'/i in favoarea șahistului ma
ghiar.

• Selecționatele olimpice de polo 
pe apă ale Iugoslaviei și U.R.S.S. s-au

• Etapa a 7-a a turului ciclist al 
Franței, Champagnole — Thonon Les 
Bains (195 km) a f®st ciștigată 
landezul Janssen ta 5h 02:14,0. 
celași timp au sosit Bocklandt 
gia) și Denson (Anglia). R.

de •- 
In a- 
(Bei-
Altig

• La Rouen s-a disputat cea de-a 
50-a ediție a Marelui Premiu automo
bilistic organizat de clubul de specia
litate din Franța. Trofeul pus în joc 
a fost cîștigat de alergătorul britanic 
Graham Hill, care a parcurs 372 km 
cu o medie orară de 175,042 km. A- 
ceastă competiție a contat pentru cam
pionatul mondial. In clasamentul cam
pionatului mondial conduce Jim Clark 
(Scoția) eu 21 puncte, urmat de Gra
ham Hill (Anglia) — 20 puncte.

tiv Sofia nu a cunoscut infringer, 
iar de-a lungul campionatului a r>t

v 
s- 

înregistrat următoarele rezultate: C 
no More — Lokomotiv Sofia 0- 
Mlada Gvardia — Botev Plovdiv 1- 
Slavia—Lokomotiv Plovdiv 2—2, S’ 
tak Pleven—Spartak Varna 1—2, AL 
— Lokomotiv Gorno Oreahovița 5- 
Beroe—Ț.S.K.A. Cerveno Zname f 
Spartak Plovdiv—Spartak Sofia 
Levski—Dunav 3—2. Clasament: I ’ 
motiv Sofia 44, Levski 41, Slavia 
Spartak Plovdiv 34, Dunav 32, C 
More 31, Botev 30, Lokomotiv Pl< 
29, Marek și Spartak Pleven - 
Ț.S.K.A. Cerveno Zname 27, J 
Gvardia și Spartak Sofia — 25, 
și Spartak Varna 24, Lokomotiv 
no Oreahovița 23. Spartak Varr. 
Lokomotiv Gorno Oreahovița au r< 
gradat în categoria B, iar locurile 
vor fi ocupate in sezonul viitor de A 
demik Sofia și Botev Vrața.
• Au fost programate noi ■' 

pentru „Cupa Rappan". Iată re 
înregistrate: lednota Trencin 
Leipzig 3—0; Beerschot (Be' 
Enschede (Olanda) 2—2; Po. 
tom — Schalke Gelsenkirch. 
Odra Opole—Spartak Pleven 
Vienna—Vojoodina Novi Sad 
VSS Kosice—Szombierski (R.P. 
nă) 4—2; Votwaerts Berlin — 
Club Viena 2—1; Olimpiakos Pirc 
FC Toulouse 2—4; Lens — Degel' 
(Suedia) 6—0. j

nut cel mai mare număr de 
torii: 18. In ultima etapă

...in jurul lumii
1
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