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de pe continentul nos-
sînt prezente „somitățile" spor- 

luptelor

Au fost desemnați 
primii campioni școlari 

i ai Spartachiadei republicane

'abrîela Radulescu (șc. med. 35 —București} 
confirmai frumoasele ei posibilități, cîști- 

'nd probele de 100 m și lungime. In foto- 
’’afie, talentata atletă în timpul unei încer- 
rri în proba de lungime. (Amănunte în pag. 

a 4-a).

salteaua

Jl NOU „EXAMEN* INTERNATIONAL
uie, pe „Republicii", Romînia-R. F. Germană

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R.P.Romîna

ASEARĂ PE PATINOARUL ARTIFICIAL »1N PARCUL „23 AUGUST",

a Început marele concurs international de lupte

Astăzi, la ștrandul Tineretului (ora 19)

Romînia—U.R.S.S., 
la polo

Romînia-U.R.S.S., astăzi la ștrandul Tineretului, 
ca începere de la ora 19, întâlnire de prin rang 
in lumea polc-ului european.

Oaspeții ncșîri se prezintă la București cu o 
frumoasă carte de vizită. Ei au participat la toate 
marile competiții desfășurata în ultimii ani (Jocuri 
Olimpice, campionate europene), urcînd de fie* 
care dată pe podium.

In compania Jucătorilor sovietici, olimpicii noș
tri au furnizat, totdeauna, partida viu disputate, 
de bun nivel tehnic. Anul trecut reprezentativele 
olimpice ale celor două țări s-au întîinit de trei 
ori, bilanțul fiind favorabil sportivilor noștri ; vic
torie (3—2) și joc egal (4—i) în dubla întâlnire 
disputată la Moscova și din nou meci egal (S—4) 
în turneul internațional desfășurat la București.

In meciul de astăzi, reprezentativa noastră olim
pică poate adăuga o nouă victorie de prestigiu 
la palmaresul ei. Jucătorii romîni vor să con
firme frumoasele rezultate obținute anul acesta 
(locul II la turneele de la Magdeburg și de la 
Budapesta); și să infirme eșecul suferit, nu de 
mult, în fața reprezentativei R.P. Bulgaria Arbi
trul maghiar Istvan Bartalis va chema la întrecere 
următoarele echipe : Romînia : Ștefănescu, Zahan, 
Grințescu, Szabo, Kroner, Culineac, Mărculescu, 
Firoiu, Csiszer, Gr. Novac, Popa. U.R.S.S. : Gogo- 
ladze. Grișin, Kurenoi, Kartașev, Cikvanaia, No
vikov, Semenov, Sidlovski, Grigorovski, Leri, Gu
liaev, Romanov.

A

rzentaniul nostru la catego- 
șoară — 1. Dinu (sttnga) 
■teiul cu olandezul Gerlach.

minică dimineața, de la ora 
potcoava" stadionului Re- 
•ii va cunoaște din nou 

. ,ția specifică marilor con- 
■îri sportive internaționale, 
tzentativa de box a țării 
re va avea de susținut un 
„examen" internațional, de 
aceasta în fața puternicei 
ionafe a R. F. Germane, 
reștiul va fi, mîine, gazda

hipa noastră feminină de gimnastică 
învingătoare in Olanda

Uzi și mime in sala Dinamo se intîlnesc selecționatele masculine 
P. Romine și R. P.ale R.

DEN 3 (prin telefon) 
ea internațională de gim- 
că dintre reprezentativele 
nine ale Olandei și R. P. 
me a fost programată joi 
calitatea Leiden, situată în 
□ierea Amsterdamului. Un 
c numeros, bun cunoscător 
mnasticii, a fost prezent în 
care a găzduit concursul. 

;le echipe au evoluat nu- 
cu exerciții liber alese, 

’.astele noastre au lăsat o 
■să impresie la toate cele 

robe, dar îndeosebi la 
le eleganța, măiestria, 
exercițiilor lor a smuls 

aplauze. Echipa repre- 
u a R. P. Romîne a în- 

selectionata Olandei cu 
5 la 184.30 p, gimnastele 

stre clasîndu-se, de aseme- 
pe primele locuri atît la in

itial compus cit și pe apa- 
, Mai constantă, de data a- 
ta, a fost Soiiia lovan, care

In-

primei întreceri dintre selecțio- 
natele celor două țări, întrecere 
care stîrnește un viu interes.

Antrenorul principal al for
mației oaspe —■ Oskar Sânger
— va prezenta un lot valoros. 
Este de ajuns să amintim — 
dintre componenții acestui lot
— pe „cocoșul" H. Rascher — 
deținător al medaliei de aur la 
campionatele europene din anul 
1959, „semiușorul" U’. Schmitt
— participant la ultimele două 
ediții ale campionatelor europe
ne și G. Dieter — cîștigător al 
medaliei de bronz la campiona
tele europene de la Moscova. 
Din formația oaspe fac parte 
opt campioni pe anul 1964.

Echipa noastră reprezentativă 
a fost alcătuită astfel : C. Ciucă, 
N. Puiu, C. Crudu, M Cîrciu- 
maru, I. Mihalic (1. Dinu), C. 
Niculescu., V. Badea, I. Monea, 
Gh. Negrea și V. Mariuțan.

La această reuniune va ofi
cia ca arbitru neutru 7. Dirk 
From (Olanda). Din partea 
țării noastre au fost delegați ur
mătorii oficiali : C. Chiriac (de
legat general), M. Stănescu și 
V. Popescu.

Marți, la Constanța, oaspeții 
vor susține un nou meci în com
pania selecționatei noastre se
cunde.

loc la sol, să-ocupat primula . .
rituri și bîrnă, precum și locul I 
la individual compus, cu 38,55 p. 
Atanasia lonescu, clasată pe lo
cul 11 la individual compus cu 
38,40 p, a cîștigat la paralele. 
După Emilia Liță clasată pe lo
cul III la individual 
(38,10 p) 
boșan. cu

compus 
a urmat Cristina Do- 
37,50 p, care confir-

și duminică în salaSîmbătă
Dinamo din Capitală (în ambele 
zîle de la ora 18) selecționata 
masculină de gimnastică a R. P. 
Romine intîlnește într-un meci 
amical puternica reprezentativă 
a R. P. Ungare. Gimnașfii noș
tri fruntași au avut o evoluție 
ascendentă în acest sezon și nu 
ne îndoim că ei vor folosi con
cursul de astăzi și mîine pentru 
a-și înscrie în palmares o nouă 
victorie de prestigiu. In echipa

Meciuri pasionante in prima reuniune
Foarte rare sînt prilejurile de a asista la meciuri așa de interesante ca cele pe care le-au furnizat 

luptătorii din cele 12 țări participante la cea de a IV-a ediție a atccursului internațional al R. P. 
Romîne. Pe bună dreptate se poate spune că aici, la București, se desfășoară în aceste zile un ade
vărat campionat european. Pe saltelele 
de pe patinoarul din parcul „23 Au
gust*1 
tulul 
tru.

Pe
în primul tur 
de la „libere". De la primtil și pînăla 
ultimul meci, ei au ținut atenția încor
dată, oferind celor 1500 de spectatori

nr. 1 au evoluat aseară, 
al concursului, luptătorii

V. GODESCU

(Continuare în pag. a 8-a)

D. Pîruulescu a cucerit o meritată victorie la puncte în fata lui 
B. Risto (Finlanda). în fotografie, un aspect din acest meci.

Foto: T. Chioreanu

Azi și mîine, 
pe lacul

S N A G O V |

caiac-canoe, 
reține atenția 

pretutindeni da- 
unui mare nu- 
consacrați, cam-

Astăzi, pe lacul Snagov, se 
dau primele starturi în concursul 
internațional de 
competiție care 
specialiștilor de 
torită prezenței 
măr de canotori

Ungare
mă astfel buna comportare din 
recentul meci cu echipa de ti
neret a R. P. Ungare. Elena Leu- 
ștean-Popescu a ocupat locul V 
cu 37,30 p, iar prima dintre 
gimnastele olandeze este Willy 
Gielen, pe locul VI cu 37,00 p. 
Locurile II și III la toate apara
tele au fost cucerite de gimnas
tele romînce.

R. P. Romîne vor figura : Gheor- 
ghe Tohăneanu, Frederic Orendi, 
Petre Miclăuș, Anton Cadar, A- 
lexandru Silaghi și Gheorghe 
Condovici. Echipa R. P. Un
gare a sosit joi seara în Capi
tală cu lotul anunțat: Raymond 
Csany, Janos Aranyos, Lajos 
Varga, Istvan Lelkes, Peter Soos 
și Lajos Pusztay.

Astăzi sînt programate exerci
țiile impuse, iar duminică — 
cele liber alese.

dispute deosebit de pasionante, în care 
au fost folosite cele mai variate pro
cedee tehnice. Scoatem în evidență e- 
voluția luptătorilor noștri, care ne-au 
dovedit și eu acest prilej că au ajuns 
la o valoare internațională, că pot face 
față cu succes unor sportivi cu renume

1 CANOTORI DIN 8 ȚĂRI
la concursul international 

de caiac-canoe
pioni europeni, mondiali și olim
pici. Oaspeții au sosit îa Sna- 
gov cu loturile anunțate, ex
cepție făcînd doar echipa R. P. 
Polone care în ultimul mo-

PBOGBAMUL COMPETIȚIEI

SIMBATA ora 9: serii : ora
16,30 : recalificări

DUMINICA ora 9 : semifinale : 
ora 17,00 finale

Probele incluse în program: 
K 1-1000 m, K 2-1000 m, 
K 4-1000 m, K 1-500 m. fete. K 2- 
500 m fete, C 1-1000 m, C 2- 
1000 m (probele olimpice).

merit a anunțat că nu poa
te face deplasarea. In schimb 
la Snagov vor lua astăzi star
tul sportivii austrieci care ini
țial im-și anunțaseră participa- (Continuare în pag. a 2-a)

Din plecare, întrecere vie intre caiacele de 2,

Deși desfășurată sub 
semnul ploii (așteptată să 
cadă din moment în mo
ment) și al frigului parca 
de început de noiembrie, 
prima zi a concursului in
ternațional de oi-clism pe 
pistă a plăcut spectato
rilor prin dîrzenia dispu
telor și — mai ales — 
prin victoria repurtată de 
Vasile Biurlacu în finalul 
întrecerilor. Prezența la 
startul probelor a cicliș
tilor din Bulgaria, Bel
gia, Austria, Ungaria și 
din țara noastră a cons
tituit garanția unui succes 
care, de altfel, s-a 
turat pe parcursul 
zile de concurs.

Să începem cu 
probă — cea de eliminare 

pentru faptul că ea a 
fost cea mai palpitantă și 
cea mai frumoasă a reu
niunii. La start s-au pre
zentat toți alergătorii din 
cele cinci țări. Printre ei se 
și Constantin Dumitrescu în care 
majoritatea celor prezenți la

HR 1ST ACHE NAUM 
(Continuare in pag. a 6-a)

și con- 
prime i

ultima

rea. Așadar, la „Regata Snagov" 
vor fi prezenți sportivi din R.D. 
Germană, R.F. Germană, R. S. 
Cehoslovacă, R.P. Ungară, R.P. 
Bulgaria, Franța, Austria și R.P. 
Romînă.

întrecerile de astăzi și mîine 
constituie pentru sportivii noș
tri un bun prilej de a confirma 
valoarea lor ridicată, de a evo
lua la nivelul corespunzător eta
pei actuale de pregătire. O com
portare cit rr.ai bună este aș
teptată și din partea canotorilor 
noștri care nu fac parte din lo
turile olimpice. Concurînd în 
compania unor adversari deose
bit de valoroși, tinerii caiaciști 
și canoiști — „schimbul de mii- 
ne" — au prilejui să se afirme, 
să arate rezultatele muncii de

Un aspect din proba de viteză
afla

Reprezentantul țării noastre
a fost ales In Comisia

de organizare 
a „Cupei Europei"

la fotbal
(Amănunte în pag. a 8-a)

ÎNAINTEA ultimei ETAPE
IN CATEGORIA A LA FOTBAL

1. Dinamo Buc. 25 17 4 4 59:23 38
2. Rapid 25 15 3 7 49:33 33
3. Steaua 25 14 1 10 65:41 29
4. Progresul 25 11 5 9 40:44 27
5. Steagul roșu 25 9 8 8 30:26 26
6. Farul 25 11 3 11 28:33 25
7. Petrolul 25 10 4 11 27:19 24
8. Crișul 25 9 6 10 26 ;38 24
9. Dinamo Pit. 25 10 3 12 25:33 23

10. U.T A. 25 9 5 11 31:41 23
11. Știința Cluj 25 10 2 13 36:37 22
12. C.S.M.S. 25 9 2 14 37:46 20
13. Știința Tim. 25 7 6 12 30:42 20
14. Sideruigistul 25 6 4 15 21:48 18
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Ionel Drîmbă (Steaua) și Mai
Sala Institutului poli

tehnic dîn Capitală a găz
duit joi — timp de aproape 
cinci ore — a doua pro
bă a campionatului re
publican de pentatlon 
modern, scrima. S-au 
desfășurat două ture, 
fiecare concurent susți- 
nînd cîte două asalturi 
cu toți ceilalți partici
panta La capătul unor 
întreceri spectaculoase, 
locul I a revenit lui Vic
tor Porutiu, de la clu
bul Știinfa, care prin cele 
20 de victorii obținute a 
acumulat un punctaj bun: 
1076. Pe locurile 2 și 3 
— doi component! ai pri
mei echipe a clubului 
Steaua: Cristu Lichiar- 
dopol și Gheorghe To- 
miuc. Ambii au realizat 
cîte 18 victorii. pentru 
care au obținut cîte 1000 
de puncte. I*a urmat în 
clasamentul probei Willi 
Roman (Știința), 16 vic
torii — 924 p. Deși s-a

clasat pe locul 5 cu 14 victorii — 848 p, 
Dumitru Țintea nu poate fi totuși mul
țumit de randamentul său, pentru că 
în cîteva asalturi el a fost ușor Între
cut de concurenti mai slabi, pierzînd

învingătorul probei de tir. 
Dan Ionescu.

Foto : T. Roibu

ATLETISM

astfel puncte prețioase. Pe echipe, lupta 
dintre Steaua 1 și Știinfa a fost foarte 
strînsă, ea încheindu-se în cele din 
urmă la egalitate: ambele cu 2800 p. 
Pe locul 3 Steaua II cu 1840 p.

Vineri dimineață, la poligonul Tunari, 
participanții la campionat și-au dat în- 
tîlnire în fața standurilor de tragere, 
în proba de tir. în general, rezultatele 
realizate pot fi apreciate ca bune, mai 
ales dacă ținem seamă că timpul nu 
prea a fost favorabil (vizibilitatea re
dusă, ploaie). Trăgînd în prima serie, 
Dumitru Țintea a obținut un punctaj 
care îi dădea speranțe să ocupe locul ta
tii în probă: 191 p. în seria a doua 
însă, un pasionant duel direct între 
Dan Ionescu și Gavril Pușcaș face ca 
primul să se concentreze mai mult spre 
sfîrșît, realizînd ta finalul tragerii o 
„serie" foarte bună (49 p) și egalîndu-1 
astfel pe liderul de pînă atunci, Dumi
tru Țintea. Avînd ultima „serie" mai 
bună decît Țintea, Dan Ionescu cîștigă 
proba de tir.

Alte rezultate tehnice: TIR 1. Iones
cu 191—920 p; 2. D. Țintea 191—920 
p; 3. Roman 189—880 p, 4. Tomiuc 
189—880 p, 5. Pușcaș 189—880 p; 6 
Munteanu 181—720 p ; echipe : Steaua I 
2720 p, Știința 2120 p. Steaua II 1460 
p; DUPĂ TREI PROBE: individual 
compus D. Țintea 2808 p, Tomiuc 2715 
p, Roman 2664 p; echipe Steaua 1 7790 
p, Știința 6805 p, Steaua II 5125 p.

Astăzi campionatul continuă cu proba 
de natație (ștrandul Tineretului, ora 
13) și se încheie mîine, cu proba de 
cros (pădurea Călugăreni, ora 17).

(c. m.)

Vicol (Progresul) pe locul
Joi seara, după ultimul asalt din 

finala de floretă masculină, antreno
rul Tudor iii? nu și-a putut reține 
următoarea reflecție î „Dacă Drîmbă 
va trage Ia Tokio ca în acest turneu, 
el nu va scăpa unul din locurile 
fruntașe"....

Reflecție pe deplin justificată. Fi
indcă niciodată tînărul floretist de 
la Steaua n-a evoluat eu mai multă 
siguranță și măiestrie. Trăgînd cu 
multă atenție, Drîmbă a reușit să-și 
facă... șah mat toți adversarii. înce- 
pînd cu cei mai temuți Haukler 
(5—3), Mureșanu și Zilahi (5—2). 
Talentatul nostru scrimer a folosit 
cu mult succes atacurile false cu 
schimbări de ritm și reluări fulge
rătoare, tactică bine inspirate ta fața 
căreia nu i-a rezistat nici un finalist. 
Bine au evoluat și St. Haukler (care 
se arată a fi mai util la floretă de
cît la spadă), T. Mureșan (foarte 
activ pe paradă ripostă) și I. Zilahi 
(care rămîne un trăgător cu e ine
puizabilă gamă de subtilități).

Inițial finala a. avut o desfășurare 
calmă. In serii, singura surpriză a 
fost căderea lui C. Nicolae. In acest 
fel, în asalturile din eliminări directe 
au fost prezenți toți floretiștii frun
tași și alături de ei cîțiva dintre tră
gătorii care... vin din urmă: Mo- 
roșan, Bunicelu, Mironov, Pascu, St. 
Csipler. In primul tur, victoriile cele 
mai categorice le-au obținut Falb 
la Pascu (10—2), Drîmbă la Szent- 
kirali (10—4) și Mureșanu la St.

Csipler (10—5). Se mai calific 
lahi, Poenaru, A. Csipler. B 
și Haukler. In turul 2 din eli 
Zilahi trece de Poenaru (15—S 
reșanu de Falb (10—6), Drîn 
Bunicelu (10—8). Cel mai fru 
salt a fost însă cel dintre I 
și A. Csipler. A cîștigat Haukler i 
fusese condus cu 5-0... In turne 
intră Drîmbă, Mureșanu, Hau 
Zilahi. Drîmbă cîștigă toate a 
le, Haukler obține două vieți 
Mureșanu (5—j) și Zilahi 
iar Mureșanu îl întrece pe 
(5—3). Clasament: 1. I. 1
2 p.; 2—3. I. Zilahi și T. Mt 
6 p. ; 4. St. Haukler 14,5 p.; 
St. Csipler și S. Poenaru 17 
7. 1. Falb 18,5 p.; 8. A.
19,5 p.

în finala floretistelor atenția g< 
s-a concentrat asupra „duelului* 
Szabo—Maria Vicol, primele 
în manșa I din primăvară. A c 
după un asalt splendid, Maria 
cu 4-1.

DE LA START LA SOSIRE
l

9 Astăzi și mîine se va desfășura 
la Moscova tradiționalul concurs at
letic international „Memorialul frați
lor Znamenski". La întreceri și-au 
anunțat participarea o serie dintre cei 
mai valoroși atleți europeni. Țara noas
tră va fi reprezentată de următorii spor
tivi: Gh. Zamfirescu, Al. Tudorașcii, V. 
Popescu. C. Bloțiu, A. Barabaș, Ov. Lu
pa, N. Mustață,V. Jurcă, Z. Vamoș, Al. 
Simionescu, S. Ciochină, Al. Spiridon, 
P. Astafei, A. Savin, K. Sokol, Maria 
Diaconescu și Viorica V iscopoleanu.

• Atleții fruntași ai țării care se 
pregătesc în vederea ediției a 23-a a 
Jocurilor Balcanice (București, 11—13 
septembrie) vor lua parte sîmbătă la 
un concurs de verificare. Concursul se 
va desfășura pe stadionul „23 August" 
de la ora 17.

@ Pe stadionul Petrolul din Ploiești 
a avut loc un concurs interregîuni cu 
participarea echipelor Bacău, Brașov, 
Galați și Ploiești. întrecerile au consti
tuit o utilă verificare a atleților în ve
derea concursurilor din cadrul Spar- 
tachiadei republicane.

■5 AH
Prima rundă

„Cupa regiunii Ploiești" a revenit 
atleților brașoveni cu 131 p. S-au cla
sat, în ordine: Bacău 115 p, Ploiești 
81 p și Galați 64 p. Cu acest prilej 
au fost înregistrate 12 recorduri regio
nale. Cîteva rezultate: FEMEI: 100 m: 
S. Angelescu (Br.) 12.6: 200 m: M. 
Filip (Bc.) 27,0; 400 m: El. Baciu (Bc) 
59.1; 800 m: V Gabor (Br.) 2:16,1; 80 
mg.: A. Vitalios (Br.) 12,1; înălțime: 
R. Dincă (G) 1,48; lungime: C. Niță 
(Bc.) 4,72; greutate: E. Scherer (Br.) 
13.43; disc: A. Macovei (Bc.) 41,72; 
suliță: M. Barbu (PI.) 37,07; 4x100 m: 
Brașov 51,5; BĂRBAȚI: 100 m: D. 
Comșa (Br.) 10,9; 200 m: Comșa
23,0 (!) 400 m: Gh. Luncan
(Bc.) 52,1/ 800 m: S. Ortvin (Br.) 
2:00,6; 1500 m: I. Moraru (Br.) 4:15,4; 
5000 m: Gh. Grigore (PI.) 16:03,0; 110 
mg: M. Dincă (PI.) 16,4; 400 mg.: 
I. Ileana (PI.) 58,0; 3000 m obst.: P. 
Caravaiev (G) 9:54,0; 10 km marș; 
Gh. Hanganu (Bc.) 54:32,8; înălțime: 
X. Boboc (PI.) 1.90; prăjină : Gh. 
Manole (Bc.) 3,20; lungime: E. Pere- 
teatcu (Bc.) 6,39; triplu: M. Vasile 
(G) 13,74; greutate: C. Popescu (PI.) 
12,06; disc: Gh. Adumitrăchioaiei (Bc) 
34,53; suliță: H. Ventzel (Br.) 59,45; 
ciocan: F. Amels (Br.) 49,20; 4x100m: 
Brașov 44,4; 4x400 m: Bacău 3:34,7. 
(A. Vlăsceanu și Gh. Alexandrescu — 
coresp.).
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CANOTORI DIN 8 ȚĂRI
LA CONCURSUL INTERNATIONAL DE CAIAC-CANOE

(Urmare din pag. 1)

pregătire desfășurată pînă acum în ca
drul cluburilor sportive.

„Regata Snagov" — competiție de
venită tradițională — va prilejui cu 
siguranță întreceri deosebit de dispu
tate în care învingătorii vor face un 
nou pas, foarte important, în drumul 
spre Tokio I

DE VORBA CU OASPEȚII
FRANTISEK CAPEK este o persona

litate cunoscută în sporturile nautice. 
Actualul antrenor al lotului olimpic 
cehoslovac la caiac-canoe, cîștigătoruJ 
medaliei de aur la J.O. de la Londra 
ta proba de 10 000 m (canoe) ne-a 
declarat următoarele pe aeroportul Bă- 
neasa : „Pentru noi cehoslovacii, „Re
gata Snagov" constituie o verificare te
meinică pentru definitivarea lotului 
olimpic. In acest scop am deplasat cel 
mai bun lot de care dispunem. Îmi 
pun mari speranțe in „dublul" la 
canoe și în tiran la simplu. Sint con
vins că întrecerile de la Snagov se

vor disputa la un înalt nivel și în 
cele mai bune condițiuni tehnice și or
ganizatorice. Spun acest lucru, pentru 
că de la toate concursurile organizate 
la Snagov am plecat cu cele mai bune 
impresii",

WERNER SCHRECK — antrenorul 
echipei R.D. Germane ne este o ve
che cunoștință. „Cunosc Snagovul — 
ne-a spus interlocutorul nostru — la 
fel de bine ca și Grunau-ul... Explica
ția? Am fost de 6 ori la Snagov cu 
ocazia diferitelor concursuri și am fost 
întotdeauna mulțumit de condițiile în 
care s-au desfășurat întrecerile.. 
Timpul răcoros și ploaia nu ne sperie... 
Dimpotrivă, este pe placul nostru. Am 
venit la „Regata Snagov" cu tot ceea ce 
avem mai bun. Majoritatea canotorilor 
noștri vor participa și în intîlnirile de 
selecție cu R. F. Germană, în august 
la Magdeburg și la Hanovra. Sper ca 
întrecerile de la Snagov să aducă pen
tru toți participanții noi și prețioase în
vățăminte în vederea pregătirilor pen
tru locurile Olimpice".

MARIA VICOL (Progresu,

Evoluția scorului: 1-0, 1-1, „ț. 
scutește de orice comentarii. în 
fel cîștigătoarea titlului de cam 
va fi cunoscută abia în seyjten 
dată cu întrecerile ultime,i i 
Pînă atunci clasamentul gener 
prezintă astfel ; 1-2. Olga Szat 
Maria Vicol 3 p; 3. AAaria L 
p; 4-5. Ileana Ghiulai și Ecaterin 
cic 11 p; 6. Marina Stanca 16,15 
Ana Ene Derșidan 17,5 p; 8. 
Grib 19,5 p.

Azi, finalele continuă cu pro 
spadă. Mîine, în ultima probă ; 
întrece sabrerii.

T. STA

a finalei pe echipe
BACAU 3 (prin telefon) — In ora

lul nostru, evenimentul sportiv prin
cipal este acum desfășurarea finalei 
campionatului republican de șah pe e- 
chipe. Un număr mare de spectatori 
au asistat la primele partide ale în
trecerii, dornici de a vedea la lucru 
pe maeștrii șahiști, in frunte cu Vic
tor Ciocîltea. Florin Gheorghiu, Ale
xandra Nicolau, Margareta Teodo- 
rescu.

Iată rezultatele înregistrate în pri
ma rundă: Progresul București — 
Știința București 3—3, Constructorul 
București — Spartac București 3—2 
’(1), Știința Timișoara — Crișul Ora
dea 5—0 (1), Petrolul Ploiești — 
Electronica București 2—3 (1).

După prima zi, conducerea în cla
sament a fost iuată de Știința Timi
șoara cu 5 (1) p., urmată de Cons
tructorul și Electronica cu 3 (1) p., 
Progresul și Știința Buc. 3.

FLOREA SIMION-coresp.
1 r® Sferturile de finală ale campio
natului feminin al R.P.R. au dat urmă
toarele rezultate în Capitală: grupa I: 
Vera Zsigmond 8'/2 puncte (din 10 
posibile), Zări Karibian 8, Mihaela 
Sergescu 7'/2; grupa II: Domnița Su- 
timan 9 (din 11). Cecilia Manoliu, și 
Virginia Ste'roiu S‘/2,’ grupa Ill: Rita 
Barbu 13 (din 13), Victoria Vidrașcu 
11, Ana Apostolescu 10*/2.

I. NICOARA-coresp.

RETROSPECTIVĂ... ȘI PERSPECTIVĂ
— „Schimbul de miine“ la clubul sportiv Dinamo —

O seară în care s-a vorbit — cîntă- 
rindu-se mult fiecare apreciere — nu
mai despre copii și juniori. Discuția 
despre „schimbul de mîine" nu poate 
fi însă separată de cîteva exemplifi
cări care conving că în această direc
ție s-a muncit cu nădejde la clubul 
sportiv Dinamo. Ne-am amintit astfel 
că, în urmă cu cîțiva ani, în grupele 
de copii și juniori ale clubului Dina-, 
mo își făceau debutul, cu timiditatea 
care însoțește de obicei vîrsta copilă
riei, dublul campion olimpic Leon Rot- 
man, frații Nunweiller, Sanda Iordan, 
Aurel Zahan, Ion Monea... Dar, ta
bloul performerilor așteaptă alte con
sacrări. Cum s-a muncit în ultima vre
me și cum se muncește acum pentru 
ca mîine să vedem un nou Aurel Ver- 
nescu, o nouă girrmastă de valoarea 
Emiliei Liță, un rugbist care să atingă 
(și, de ce nu, să depășească) măiestria 
lui Iordăchescu ?

★

„în prezent în cadrul clubului Dina
mo își desfășoară activitatea 19 gru
pe de juniori și 8 grupe de copii..." Ci
frele se cer a fi reținute pentru că ele 
determină dimensiunile. Și tot prin ele 
descoperim și calitatea: 31 de titluri 
de campioni republicani de juniori, 23. 
de recorduri de juniori în 19631

Este bine că în seara aceasta de bi
lanț al muncii cu copiii și juniorii nu 
s-a zăbovit însă prea mult cu privi
rile ațintite doar spre succesele tre

cute. întrebarea la ordinea zilei a fost: 
„Ce se întimplă astăzi

★
Se analizează munca de selecție. 

2000 de copii și juniori au trecut poar
ta stadionului în primăvară și mulți 
dintre ei vin acum zilnic la antrena
mente pe terenurile de baschet și te
nis, la fotbal și volei, în sala de gim
nastică. Așa cum se cuvine, s-au făcut 
și evidențieri: antrenorii Ilie Alexandru 
ia handbal, Alexandru Stoenescu la 
atletism. Ludovic Lacatoș și I. Dun- 
gaciu la gimnastică... Nu numai ’ pen
tru „cota" cea mai mare din cei 2000 
de, tineri chemați la selecție, în pri
măvară, ci pentru că tehnicienii amin
tiți nu s-au oprit aici. Selecția nu este 
o triere de sezon ci un proces perma
nent, o muncă intensă plină de pasiu
ne, de răbdare. Elementele talentate 
trebuie căutate cu grijă, cu competen
ță. Direcția principală: școala. De a- 
ceea în grupele secției de gimnastică 
activează peste 100 de copii și juniori, 
de aceea rezultatele stat îmbucură
toare.

S-a vorbit mult și despre exigență în 
pregătire. La pregătirea tinerilor spor
tivi participă cadre tehnice compe
tente, iar munca lor este sprijinită per
manent de cabinetul metodic, de ca
binetul medical. Exigența este prezen
tă în controlul documentelor de plani
ficare, în respectarea riguroasă a pro
gramului de antrenament, în aplicarea 
pregătirii diferențiate, în asigurarea 
perspectivei acestei susținute activități.

Reținem cu bucurie faptul că la Di
namo copiii nu învață numai despre 
sistemul 4-2-4 sau despre atacul la 
mînă în rugbi. După antrenament, ti
nerii sportivi se întîlnesc adesea în 
sala clubului la alte „antrenamente", 
pentru cucerirea frumosului, pentru a- 
saltul literaturii și al științei. Ultimele 
teme: „Patria în versurile poeților 
noștri". „Simpozion eminescian".

Seara, acasă, copiii vorbesc părinți
lor despre nota luată la „inele" dar și 
despre „Luceafărul" lui Eminescu. Și 
asta e foarte bine.

★

Retrospectiva include și primul semes
tru al acestui an. Se cuvine, deci, să 
reamintim că în ultimele luni tinerii 
sportivi dinamoviști s-au impus la 
atletism (Ciobanu și Raica), gimnas
tică (echipele de băeți și fete au cîș
tigat primul loc în concursul repu
blican de copii), baschet (locul II în 
campionatul republican de juniori), 
handbal (locul I în campionatul ora
șului București), patinaj artistic (patru 
titluri de campioni republicani de ju
niori)...

Și acum despre perspectivă.
Evident, se poate face mai mult. 

A fost părerea tuturor. Se depun efor
turi pentru o organizare mai bună a 
activității cu copiii și juniorii, pentru 
creșterea calității pregătirii. Problema 
calității vizează ta primul rînd sec
țiile de tenis, box, volei, hochei pe 
gheață și rugbi unde activează încă

multe elemente fără perspectiva 
obține performanțe superioare (c 
muncit pentru selecția celor mai 
tați tineri?) Cam aceleași seci' 
cele de ciclism și polo se îns 
la capitolul „rezultate slabe, sub 
bilități". La tenis și la rugbi s- 
că este vorba de o... recidivă, 
rile cer — în mod special & 
promptitudine. Slab conturată < 
rarea. Sînt antrenori pentru s 
„mari" și alții pentru cei mici. .' 
unii nu știu ce fac ceilalți. Și, 
nu de aceea promovările se fa 
de greu în unele secții sau » 
(rugbi, handbal) ?

★
„Schimbul de mîine" a intrat 

nic în actualitate la clubul Di 
Ne bucură acest lucru pentru i 
există — și trebuie folosite în 
tate — multe posibilități pentru 
nerea unor succese și mai mari 
tăzi clubul sportiv Dinamo se 
mîndri cu numeroși sportivi ca 
prezintă culorile patriei în d” 
întreceri internaționale. Unii d 
fac parte din loturile olimpic» 
pregătesc acum pentru Jocu 
pice de la Tokio. Pe acest 
măiestriei sportive, doresc din 
inima să pornească toți copiii ș 
niorii clubului Dinamo și ei trebu 
drumați cu dragoste, eu pricepe: 
pasiune pînă Ia... viitoarea Olirn 
Și, mai departe...

DAN GIRLEȘTI



Corespondenții ne scriu despre

Etapa raională a Spartachiadei republicane
ROȘIORI DE VEDE. Pe stadionul 
F.R. au avut loc, recent, întrecerile 
apei raionale a Spartachiadei repu- 
ica.ne. Au fost prezenți 569 de spor
ii din oraș și din raion. Iată cîteva 
zultate: atletism: 100 m — E. Pena 
Itiința) 12,1 sec; 200 m —Gh. Dinu 
2.C.R.S.) 26,5 sec ; lungime — V. Ra- 
lțea (C.C.R.S.) 6,22 m ; înălțime — 

Costescu (A. S. Peretu) 1,70 m; 
clism — Ion Cristina și Pautina Pîrvu 
iubii din comuna Măldăieni).

T. NEGULESCU

MEDGIDIA. 87 de asociații sportive 
-au trimis reprezentanții în localita- 
pentru a participa la întrecerile eta- 

i raionale. Stadionul Cimentul a fost 
:zda unor dispute pasionante, în ca
ul cărora au fost realizate cîteva re
state bune. La probele atletice cei 
ai bine pregătiți s-au doved't a fi 
ierii I. Sichirlinschi (A. S. Cimentul 
- 12,2 sec. pe suta de metri), N. Mi
jit (A. S. Medgidia — 12,50 m
greutate), M. Istrate (A. S. Med- 

dia — 5,64 m la lungime). Locul 
tîi în întrecerea echipelor de fotbal a 
st ocupat de formația l.M.U. Med- 
dia.

handbal), cei de la Voința Băbteiu 
și școala medie, nr. 2 (la gimnastică), 
iar la fotbal, echipele Unirea Coman- 
ca și Unirea Dioști, care urmează 
să-și dispute finala.

G. DONCIU

NEGRU VODĂ. Pe stadionul Re
colta s-a desfășurat întrecerea celor 
mai buni sportivi din raion, cîștigălori 
ai primei etape a Spartachiadei repu
blicane. La startul probelor au lost 
prezenti 279 de concurenți.

Pentru etapa următoare s-au cali
ficat : fotbal — Recolta Darabani ; 
volei băieți — A. S. Topraisar; vo
lei fete — Recolta Negru Vodă ; 
handbal băieți și fete — Știința Ne
gru Vodă ; atletism, greutate băieți — 
Marian Berleanu — A. S. Topraisar, 
14,15 m; fete: Ana Ene — Recolta 
Negru Vodă, 9 m ; ciclism —- Ion Ră- 
duț, Recolta Albești.

E. GEORGESCU

BAIA MARE. In sala sporturilor 
din localitate, peste 20 de campioni 
la haltere ai asociațiilor băimărene

și-au disputat întîietatea în cadrul 
etapei orășenești a Spartachiadei re
publicane. Iată, pe categorii, primii 
clasați: cat. 56 kg Alexandru Med- 
gyesi-Topitornl, cm. 60 kg. Victor 
Trifu-Minerul Baia Sprie, cat. 67 kg. 
loan Salăjan-Topitorul, cat. 75 kg. 
Paul Wiedl-Topitorul, cat. 85 kg. An
ton Ananie-Topitorul, cat. 90 kg. Radu 
Buda-Sănătatea, cat. grea Vasile 
Sasu-C.S.O.

V. BARBU și V. SĂSARAN

TULCEA. întrecerile etapei raiona
le au avut loc în două centre stabi
lite de consiliul raional UCFS (co
munele Frecălei și Sarinasuf). Cei 
mai bine pregătiți au fost sportivii 
din comunele Agighiol, Sarinasuf, 
Frecăței și Trestinic. I n cadrul aces
tor întreceri au fost doborite două 
recorduri raionale. La greutate, Ivan 
N’stor (Pescărușul Mahmudia) a a- 
runcat greutatea la 12.90 m. (vechiul 
record era de 9,90 m). La 1500 m, 
Pascale Aftenie (Speranța Beibugeac) 
a realizat timpul de 5:30,4 (v.r.
6:03,1).

M. SEULEANU

ÎNALTĂ PREȚUIRE

G. MIRONOVICI

BISTRIȚA. 310 tineri au luat parte 
întrecerile etapei raionale a SîJ&rta- 

îiadei republicane. Cu acest prilej 
au evidențiat sportivii din asocia- 
ie Hîrtia (Prundul Birgăului). Tea- 

Avîntul Tagu. Unirea Iad. Făclia, 
ictorîa și Zorile (toate din Bistrița).

D. DAN

IAȘI. La întrecerile masculine de 
andbal dn cadrul etapei raionale 
i participat 6 formații, intr-un tur- 
:u tur-retur. După primele meciuri, 
'e mai bune echipe se arată a fi 

ompierul. Voința și A. S. Armata, 
îtrecerile de volei au chemat la start 
’ echipe. împărțite în două serii, 
tă și cîteva rezultate ale atleților: 

aieti: 100 m — E. Solomon (Peni- 
l' ina) 12 sec. t 800 m — D. Nichifor 
Penicilina) 2:14,0: fete: înălțime — 
lisabeta Muha (C.S.M.S.) 1.38 mi
reufate — Otilia Mihai (C.S.M.S.) 
61 m.

E. URSU și I. DEAG

CARACAL. în etapa raională a 
partachiadei republicane s-au eviden- 
at sportivii școlii medii nr. 2 (la

ntre vorbe
Frumoase au fost angajamentele !ua- 
de antrenorii, președinții de asocia- 
sportive și profesorii de educație fi- 

câ din orașul Sibiu pentru reușita in
heritor din cadrul Spartachiadei re- 
iblicane. S-a încheiat și un proces 
Tbal. Cu sarcini și responsabilități 
-ecise, iar cadrele tehnice au fost re- 
irtizate în asociații, pentru a sprijini 
nccet activitatea acestora. Din păca- 

nu toți antrenorii, tehnicienii, și, 
special, profesorii de educație fizică, 

i înțeles să-și respecte angajamen
te.
Rareori au putut fi văzuți prin aso- 
tții (deși răspundeau de ele) pro- 
sorii de educație fizică Vasile Ciac- 
n (repartizat la fabrica 7 Noiembrie),

AZI

sportive

Campioane pe raion

Prof. FELIX PASCAL, Grupul școlar 
profesional „23 August" București

în anii regimului democrat-popular 
munca a devenit o chestiune de onoa
re, cei vrednici bucurîndu-se de pre
țuirea cea mai înaltă. Celor mai har
nici, celor mai destonici, pe lingă sa
tisfacția datoriei îndeplinite, partidul 
■șt guvernul le acordă înalte titluri și 
ordine.

Printre cei care s-au bucurat de a- 
ceastă mare cinste, care au trăit re
cent momente de neuitat, se află și 
trei profesori de educație fizică din 
Capitală. Este vorba de prof. Jenic-a 
Ailel, Jean Săvulescu și Felix Pascal.

Profesoara Jenica Aitel face parte 
din colectivul cadrelor didactice ale 
școlii medii nr. 20 ,Gh. Șincai’1. 7.i de 
zi, ea a putut fi găsită în mijlocul 
elevilor, din partea cărora se bucură 
de o deosebită stimă. împreună cu a- 
cești elevi, după ore și ore de muncă 
intensă și migăloasă, profesoara a reu
șit să prezinte numeroase echipe în 
concursuri și competiții culegi nd de

fiecare dată roadele strădaniei ei. Dar, 
lucrul cel mai important este faptul 
că această profesoară a reușit să fad 
din orele de educație fizică ore model, 
apreciate deseori în cercurile pedago
gice.

Despre profesorii Jean Săvulescu și 
Felix Pascal trebuie să scriem ca des
pre... unul singur. De ce ? Fiindcă de 
ani de zile ei lucrează în aceeași școală 
(Grupul școlar profesional „23 Au- 
gustu), colaborează în mod permanent, 
manifestă aceeași grijă pentru ca 
sportul să devină un prieten 
drag a\l viitorilor strungari, matri- 
teri, lăcătuși, electricieni, al mun
citorilor de mâine. Și au reușit acest 
lucru pe deplin. Aproape că nu există 
elev din cei 1 000 ce învață aici caro 
să nu se fi îndrăgostit de sport. Așa 
a fost posibil ca la fiecare campionat 
republican școlar, la fiecare finală a 
campionatelor republicane de juniori, 
elevii Grupului școlar profesional „23 
August^ să se situeze printre fruntași. 
Cu lin an în urmă, voleibaliștii și gin**.

i

> 
)

Terenurile de sport din comuna Cro
on, raionul Drăgănești-VIasca, »a 
găzduit recent întrecerile finale pe 
raion ale Spartachiadei republicane, 
la care și-au disputai întîietatea peste

și... fapte
Vlad Gușu (la Metalurgica), Constan
tin Gagiu (I.T.S.), Krista Kvanca 
(I.C.R.T.l ), Ioan Schuster (C.F.R.). 
Dacă au văzut că sprijinul promis nu 
mai venea, consiliile asociațiilor res
pective au trecut, singure, la treabă.

Era de așteptat ca măcar cu prile
jul desfășurării etapei a doua a Spar
tachiadei republicane, tehnicienii mai 
sus amintiți, ta și alții, să-și aducă 
contribuția la buna organizare a între
cerilor. Dar nici de data asta nu s-au 
ținut de... cuvînt. Fiind însărcinați să 
arbitreze meciurile etapei a doua, pur 
și simplu, ei nu s-au prezentat. Co
mentariile sînt de prisos...

ILIE IONESCU — coresp.

600 de concurenți. Cu acest prilej ai 
avut loc o serie de concursuri atrac
tive de atletism, gimnastică, trlntă. 
haltere, jocuri de volei, handbal și 
fotbal. Printre sportivii care se pot 
minări cu titlul de campioni pe raion 
ai Spartachiadei se numără și compo
nentele echipei feminine de handbal 
Știința-Drăgănești-Vlașca. care au în
trecut în finală, cu 7—3, formația Lu
ceafărul Asan Aga. lată, in fotogra
fie, echipa ciștigătoare.

Metode noi
Alunea de invenții și inovații a că

pătat o mare amploare în rîndul teh
nicienilor, antrenorilor și medicilor 
sportivi. Dacă în anul 1963 au fost omo
logate 18 inovații, în acest an, numai 
pînă la 1 iunie s-au înregistrat 22 de

CICLISM: Velodromul Dinamo, 
de la ora 16,30: concurs interna
țional de pistă

ATLETISM: Stadionul „23 Au
gust", de la ora 17 t concurs de 
verificare

BOX: 
ora 19 : 
etapei a 
publicane

CAIAC-CANOE i Lacul Snagov, 
de la ora 9 și ®ra 16,30: Concurs 
Internațional

POLO: Ștrandul Tineretului, de

la ora 19: R. P. ROMÎNĂ — 
U.R.S.S. In deschidere (ora 17,15): 
meciurile Rapid — Steaua (copii 
și seniori)

SCRIMA: Sala Institutului poli
tehnic, de Ia ora 8,30 • finalele 
campionatului republican de spadă

LUPTE: Patinoarul din parcul 
„23 August" de la ora 17 : Turneu 
internațional preolimpic

GIMNASTICA: Sala Dinamo, ds 
la ora 18, intîlnirea masculină 
R.P.R. - R.P.U.

Spa'tachiada republicană (cam
pionatele școlare) 1 stadionul Ti
neretului, de la ora 3.30
de

Dinamo, 
interna-

Snagov.
Concurs

Și

jocurf 
volei și baschet; de ia ora 16,00 
jocuri de 
baschet.

fotbal, handbal, volei

Ml INE
pentru Jocurile Balcanice 
Stadionul Ciulești, de la 
a doua gală din cadrul 
H-a a Spartachiadei re-

Stadionul Dinamo.
Viitorul Electrontea

FOTBAL:
de la ora 9:
— Știința București (cam. rep. de 
juniori)

Stadionul Republicii, de la era 
16,15 Steaua — Dinamo Pitești 
(categ. A) și Dinamo București

— Steagul resu Brașov (categ. ? 
A) j b

BOX: Stadionul Republicii, de (<
la ora 10 : meci internațional între y 
reprezentativele R. P- Romîne și 4
R. F. Germane

CICLISM: Velodromul
de la ora 16.30: concurs 
ționat de pistă

CAIAC-CANOE: Lacul 
de la ora 9 și ora 16,30: 
internațional

NATAȚIE : Ștrandul Tinerelului, 
de la ora 9,30 : faza orășenească 
din cadrul Spartachiadei republi
cane

SCRIMA: Sala Institutului poli
tehnic, de la ora 8.30: 
campionatului republican de

LUPTE: Patinoarul din 
„23 August" de la ora 
internațional preolimpic.

GIMNASTICA: Sala 
ce la ora 18, Intîlnirea 
R.P.R. — R.P.U.

Spartachiada republicană (cam
pionatele școlare) : stadionul Ti
neretului de la era 8,00 — jocuri 
de handbal, volei, baschet și fotbal.

17,

finalele 
sabie, 
parcul 
turneu

Dinamo,
masculină

Prof. JEAN SĂVULESCU, Grupul șco
lar profesional „23 August" București

naștii pregătiți de cei doi entuziaști 
profesori au îmbrăcat tricourile de 
campioni republicani școlari. Vitrina 
cu trofee sportive a școlii este din 
ce în ce mui bogată. Și sin tem si nuri 
că ea se va completa în aceste zfle, 
cînd pe terenurile și săbie de sport 
ale Capitalei în cadrul Spartachiadei 
republicane se desfășoară finalele 
campionatelor școlare.

...Iată trei scurte portrete de pmh». 
sori fruntași, care muncesc cu toată 
pasiunea lor pentru a crește o gene
rație sănătoasă și viguroasă, educata 
în spiritul nostru socialist. Toți trei 
au fost distinși cu titlul de „Profesor 
fruntaș". O răsplată binemeritată a 
muncii și capacității lor. totodată un 
angajament pentru noi succese în vii-, 
tor.

selecția caiacistilor* a

lucrări. Ne-am propus să vorbim des
pre două dintre aceste inovații care 
aparțin dr OCTAVIAN POPESCU si 
au ca obiectiv stabilirea celor mai ști 
ințifice criterii de selecție pentru pro
bele de caiac.

Cele două lucrări se întitulează : 
„Indice segmentar de aptitudine pen
tru caiac" și „G'aficul profilului an- 
tropometric specific caiacistului“ și 
au o deosebită utilitate practică.

Bazat pe o serie de cunoștințe bio- 
mecanice și pe un bogat experiment, 
autorul a cercetat și a analizat seg
mentele corporale care iau parte acti
vă in mișcarea de vis’ire, în proba de 
caiac și a ajuns la anumite concluzii. 
După un studiu îndelungat el a stabilit 
un număr de șase segmente corporale 
de mare importanță: I. înălțimea bus
tului cu luatele întinse în sus. 2. 
anvergura brațelor, 3. lungimea t'un- 
chuitui pină la umăr. 4. lățimea ume
rilor, 5. întinde-ea înainte răsucit (din 
șezind) și 6. depășirea t'unchiului cu 
tratele. Acești indici obiectivi sînt 
indispensabili pentru aprecierea palorii 
fizice a sportivului și pentru diagnos
ticarea potențialității sale. înregistrarea 
grafică a acestor indici ușurează în
țelegerea datelor și a corelației dintie 
ele.

O dată stabiliți acești indici, o sim
plă măsurătoare corectă a segmente
lor respective oferă antrenorului posi- 
bililatea unei selecții corespunzătoare. 
Folosind indicațiile de amănunt ale a- 
nalizei bicrnecanice lucrarea „Indice seg
mentar de aptitudine" poate da relații 
asupra plafonului maxim de perfor
manță potențială a sportivului (fără ca 
atingerea acestui nivel să fie obliga
torie).

Necesitatea ilustrării grafice a va
lorii segmentelor corporale specifice, 
care alcătuiesc indicele global de apti
tudine segmentară a caiaeistului, ca și 
necesitatea analizării fiecăreia dintre 
aceste valori, a dus la alcătuirea u- 
nui grafic care reprezintă schematic 
profilul antropometric specific al spor
tivului respectiv. Aceasta constituie 
cea de a doua lucrare a dr. Octavia® 
Popescu.

Aceste două lucrări, bazate pe date 
științifice, puse la dispoziția antreno
rilor și specialiștilor, au facilitat o se
lecție judicioasă a sportivilor și »u 
adus spoitului respectiv Încă o sene 
de avantaje. Dintre acestea enumerăm:

— la începători, prin întocrrir’a 
graficului antropometric, este posibi ă 
o alcătuire mai omogenă a echipa.e- 
lor ;

— se stabilesc mult mai repede ca
racteristicile tehnicii viitoare centru 
fiecare începător;

— ulterior. în funcție de aceste ca
racteristici corporale descoperite prin 
măsurători, antrenorul va putea indivi
dualiza tehnica de padelare și sarcint'e 
individuale in pregă‘ire.

Aceste inovații au fost aplicate eu 
mult succes in selecționarea și pregă
tirea loturilor, precum și în alcă’ iirea 
echipajelor. Considerăm că nu greșim 
dacă apreciem că rezultatele excepțio
nale ale canotorilor noștri din ul'imit 
ani. se datoresc intr-o bună măsură și 
activității neobosite a doctorului Oe‘a- 
vian Popescu.

M. TRANCA
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Au fost desemnați primii campioni școlari 
și ai Spartachiadei republicane

Finalele școlare din cadrul primei Spartachiade republicane au 
continuat joi și vineri în aceeași atmosferă de întrecere entu
ziastă și pasionantă. In ciuda vremii care din nou a făcut... 

șicane participanfilor (cu excepția gimnaștilor, baschetbaliștilor și — 
bineînțeles — înotătorilor) finalele și-au urmat programul stabilit.

Firul luptei sportive a fost punctat de festivități de premiere a pri
milor trei clasați. Cu acest prilej au îmbrăcat — cu satisfacție firească 
și în mijlocul aplauzelor generale — tricourile de campioni școlari și 
ai Spartachiadei republicane numeroși atleți, înotători și gimnaști. De 
fapt, aceste trei ramuri sportive și-au încheiat finalele. Rămîn mai 
departe în lupta pentru întîietate handbaliștii, voleibaliștii, baschetba- 
liștii și fotbaliștii, ale căror întreceri continuă azi și mîine.

în mijlocul acestei mari sărbători a sportului școlar n-a trecut 
neobservat momentul în care o serie de profesori de educație fizică 
și antrenori au fost răsplătiți pentru munca, priceperea și pasiunea cu 
care îndrumă fînăra generație pe drumul măiestriei sportive. Prilej și 
pentru elevi de a-și manifesta dragostea și recunoștința față de în
drumătorii lor.

în rîndurile ce urmează vom prezenta scurte aprecieri pe mar
ginea întrecerilor din ultimele două zile, precum și cele mai bune 
rezultate.

Echipa Clujului — 
campioană Ia polo

Deosebit de palpitantă a fost finala 
campionatului de polo, disputată între 
formațiile Clujului și Bucureștiului. 
După o ptimă repriză egală, clujenii 
înscriu primul gol prin Silbenleitner, 
pentru ca tot în repriza secundă să 
majoreze scorul la 2—0 (a marcat-Si- 
laghi). In a treia repriză, bucureștenii 
joacă mai organizat și reduc handica
pul prin Butoi, pentru ca în ultima 
parte a meciului Bancu să aducă ega- 
larea. Gnd mai erau 3 minute de joc, 
Alex. Ghiorghi (campion și la 100 ni 
liber juniori II) înscrie golul prin care 
formația Clujului cucerește titlul de

în luptă cu partenerii și cu timpul

Pentru tinerii atleți condițiile de con
curs au fost destul de vitrege. Ploaia 
a influențat starea pistei și a sectoare
lor de aruncări și sărituri, astfel că 
concurența au avut de înfruntat nu nu
mai asaltul partenerilor de probe, ci 
și dificultățile ridicate de starea timpu
lui.

Totuși, aceasta n-a scăzut cu nimic 
din entuziasmul lor, iar lupta pentru 
locuri cit mai bune și performanțe va
loroase s-a dat cu multă ardoare. Un 
exemplu în această privință îl oferă 
talentata junioară Gabriela Radulescu, 
care nu numai că a ocupat locul I în 
două probe (100 m și lungime), dar 
a și egalat un record republican șco
lar (12,2 pe 100 m.). De asemenea, la 
proba de 80 mg — semifinale, junioare 
I, Ana Maria Vitalios, Steliana Ne- 
delcu și Dorina Șolea au realizat 12,0, 
respectiv 12,2. La 500 m — serii ju
nioare II, Elisabeta Baciu din Roman 
a confirmat calitățile de semijondistă 
realizînd 1:18,2. Un alt reprezentant al 
regiunii Bacău, Iaricu Orghidan, a ocu
pat locul I la 100 m cu 11,2. Un re
zultat bun este cel obținut de Steliana 
Nedelcu in seriile de 60 mg, junioare II 
9.2. Pe linia rezultatelor din ultima 
weme, Gheorghe Costache a reușit o 
aruncare de 66,69 m la ciocan-juniori 
1. iar Șerban Ioan a sărit 1,91 m la 
înălțime-juniori II. De semnalat și 
timpul realizat de Andrei Deac (Cri- 

.șana): 22.6 pe 200 m plat.

rezul-Sînt citeva din cele mai bune 
tate înregistrate de finaliștii atletismu
lui școlar.

campioană republicană școlară. In ge
neral, partida a fost viu disputată, spec
taculoasă. Elevii clujeni au meritat 
victoria deoarece au mînuit mai bine 
balonul și s-au demarcat mai des.

Un aspect din cursa de 110 m.g. juniori cat. II.

Un record de înot

Comentarii de: P. GAȚU, T. STAMA 
și D STANCULESCU

Ca și în prima zi, joi înotătorii și-au 
disputat cu multă ardoare primele 
locuri, creînd prin pasiunea cu care 
și-au aparat șansele spectacole plă
cute. Inîruntînd timpul rece, elevii au 
căutat nu numai să cucerească locu-

Din bilanțul finalelor
ATLETISM

I
JOI. Junioare cat. II. 60 m plat : 1. 

Maria Imecs (Cluj) 7,9. 60 mg : 1. Ste
liana Nedelcu (Argeș) 9,4. Juniori cat.
II 1000 m plat (contratimp) : 1. Radu
Knsu (Cluj) 2:41,5. Prăjină : 1. Sorin 
Marian (Buc.) 3,63 m. Disc (1 kg) : 1. 
Robert Feuerstein (Crișana) 51,00 m. 
înălțime : 1. loan Șerban (Buc.) 1,91 
m. ; Greutate : 1. Petre Ciolac (Buc.) 
14.40 m. Junioare cat. I. 100 m. plat : 
1. Gabriela Radulescu (Buc.) 12,2 — 
record republican școlar egalat. 200 m 
plat : 1. Victoria Tocilă (Buc.) 26,4. 
800 m plat (contratimp) • 1. Elena
Hodor (Suceava) 2:29,9. Lungime : 1. 
Gabriela Radulescu (Buc.) 5,85 m. 
Greutate : 1. Mibaela Peneș (Buc.)
12,63 m. Juniori cat. I. 100 m plat : 1. 
Iancu Orghidan (Bacău) 11,2. 200 m. 
plat : 1. Andrei Deac (Crișana) 22,6. 
800 m plat (contratimp) : 1. Florin
Purghel (Brașov) 2:02,3. 110 mg; 1.
Dan Hidioșanu (Buc.) 15.0, Disc (1,5 
kg.) : 1. Iosif Naghi (Maramureș) 54,25 
m ; Prăjină : 1. Dinu Piștalu (Buc.)
3,90 m. Ciocan : 1. Gheorghe Cost ache 
(Brac.) 66,69 m.

VINERI. Juniori cut. II, 80 m. plat : 
1. Anton Totis (Buc.) 9.2 ; 300 m. plat: 
,1. Gheorghe Romenci (Buc.) 37,7. Cio
can (5 kg.) : 1. Ștefan Siscovici (Bra
șov) 57,60 m. Junioare cat. II. 500 m: 
1. Elisabeta Baciu (Bacău) 1:18,8. Lun
gime : 1. Sanda Tănase (Cluj) 5,38 m.

: 1. Liviu
1500 m. 
Dumituu

Șlefania Curkafa, Ulpia Popescu, 
Scumpa Gligu, Eva Herbacek, Iuliana 
Orha, antrenoare, prof. Tatiana Isar. 
Individual compus. Junioare I : 1. Mi
oara Popescu (șc. med. 12) 55,85; 
Senioare I : 1. Elena Solomon (șc. 
med. 35) 73,50 ; Maestre; 1. Rodica 
Apăteanra (șc. med. 15) 74,15.

Băieți. Echipe: 1. Grupul școlar prof. 
„23 August“-București (antrenori, prof. 
F. Pascal și J. Săvulescu. Componenți: 
I. Buduruș, C. Marian, I. Nicola, Gh. 
Postelnicii, St. Niculescu, Al*. 
Nedu) 280,00 p. Individual 
Juniori I : 1. A. Bunescu (șc. 
74,70 ; Seniori II: 1. C. Bălan 
15) 93,35 ; 
(șc. med. 1

bătut de 4 ștafete
rile fruntașe, ci să realizeze și perfor
manțe bune, ceea ce unora Ie-a reușit. 
Așa, de pildă, în ștafeta de 4x50 m 
mixt fetițe, lupta a fost deosebit de 
strînsă, mai ales între cele două echipe 
ale orașului București. Departajate doar 
de o zecime de secundă (București 1 
2:34,7 — București 11 2:34.8) ele au 
coborît cu aproape 13 secunde sub re
cordul (2:47.1) deținut de anul trecut 
de ștafeta S.S.E. nr. 2 București. Timpi 
superiori vechiului record au obți
nut si ștafetele Reșița (2:39,6) și Cluj 
(2:44,0).

Dintre celelalte rezultate, remarcăm 
victoria lui George Săruleanu (Bucu
rești) asupra lui George Malarciuc Ia 
200 m bras. Se pare că Malarciuc s-a 
resimțit după drumul de la Roma, unde 
a participat la „Trofeul celor 7 coline".

Seniori 1 : 1. P. 
Oradea) 108,80.

NATAȚIE

JUNIORI 
(București) 
Ernest 
5:28,1 ;

I 100 m spate : 
1:11.8;

Poșa, FI. 
compus.

med. 17) 
(șc. med. 
Mărcuțiu

Maramureș 20—1, Cluj—Crișana 3—2, 
Mureș Au tonomă-Maghiară—București 
1-—20. Finala : Cluj—București 3—2 
(0—0, 2—0, 0—1, 1—1).

VOLEI

Juniori cat. I. 400 ni plat : 
Levonian (Dobrogea) 51,3. 
(contratimp) : 1. Aurică ________
(Buc.) 4:13,0, Lungime: 1. Vasile Er- 
senie (Brașov) 6,55 m. înălțime : 1. Pe
tru Moată (Banal) 1.86 m. Suliță (800 
gr.) : 1. Ștefan Naghi (Cluj) 58,03 m. 
Ștafeta 4x100 : 1. Orașul București
44,8. Junioare cat. I. 30 mg. : 
«aaria Vitalios (Brașov) 12,0. 
1. Mibaela Peneș (Buc.) 44,59 
Jeta 4x100 : 1. Oraș București

GIMNASTICĂ

l. Ana-
Sulită :
m. Ștu- 
50,6. ,

Fete. Echipe : 1 Banat (șc. medie nr.
A Lugoj) 181,75 p. Alina Goreac,

Al. Bota 
400 m liber : A. 

(Mureș-Autonomă Maghiară) 
; 800 m liber: VI. Moraru

(București) 10:28,0; JUNIORI II 100 
m liber: Al. Ghiorghi (Cluj) 1:04,9; 
200 m bras : 1. G. Săruleanu (Bucu
rești) 2:54,4; 100 m spate: Zeno Giu- 
rasa (Banat) 1:13,1; 400 m liber: An
drei Moraru (București) 5:17,4; BĂ
IEȚI : 50 m fluture : 1. VI. Belea
(București) 33,6 ; 50 m spate: 1. VI. 
Belea (București) 35,3 ; 4x50 m mixt: 
1. Cluj 2:27.3 ; JUNIOARE I 100 m 
spate : Cristina Balaban (București) 
1:14,8 (record de senioare și junioare 
egalat) ; 200 m bras : 1. Maria Klosz 
(Mureș-Autonomă Maghiară) 3:09,5 ;

400 m liber : Cristina Balaban (Bucu
rești) 5:34,3 ; 4x100 m mixt : 1 Bucu
rești 5:45.6 ; JUNIOARE II 100 m li
beri Cristina Ursu (București) 1:10,4; 
100 m spate : Eugenia Botez-a tu (Bucu
rești) 1:24,7 ; 4x100 m mixt: București 
5:41,5 ; FETIȚE : 50 m spate : Anca 
Andrei (București) 38,3 ; 50 m fluture: 
Cornelia Secui (Banat) 37.8 ; 4x50 m 
mixt : 1. București I 2:34,7 (record re
publican pentru fetițe).

POLO : Crișana—Banat 3—0, Plo
iești—Mureș Aut.-Maghiară 0—8, Cluj—

MIERCURI. Masculin : Șc. prof. „23 
August* București—Lie. mil. C. Lung- 
Mold. 3—1 (4, 12, —9, 7), Ș. M. nr. 2 
Rm. Vîlcea—Lie. nr. 1 Timișoara 3—1 
(11, —12, 13, 13), Ș. M. nr. 8 Cluj— 
Ș. M. nr. 1 Sibiu 3—0 (3, 4, 2). Fe
minin : Ș. M. nr. 1 P. Neamț—Ș. M. 
nr. 14 București 3—1 (11, 4, —14. 2), 
Lie. nr. 1 Timișoara—Ș. M. nr. 2 Rm. 
Vîlcea 3—2 (10, —11, —10, 12, 11), 
Ș. M. nr. 1 Oradea—Ș. M. Miercurea 
Ciuc 3—1 (13, —6, 6, 12).

JOI. Masculin : Ș. M. nr. 8 Cluj—Lie. 
mil. C. Lung-Mold. 3—1 (10, 10, — 9, 
5). Lie. nr.’ 1 Timișoara—Ș. M. nr. 1 
Sibiu 3—0 (8, 7, 11), Ș. M. nr. 2_Rm. 
Vîlcea—Șc. prof, 
re ști 3—2 (7,
minin : Ș. M. nr. 14 București—Ș. M. 
Miercurea
—12, 16), Ș. M. nr. 2 Rm. Vîlcea—Ș. M. 
nr. 1 Oradea 3—1 (11, —5, 7, 13), Lie. 
nr. 1 Timișoara—Ș. M. nr. 1 P. Neamț 
3—2 (—13, 10, —14, 10, 11).

VINERI. Masculin : Lie. nr. 1 Timi
șoara — S.M. nr. 8 Cluj 3—2 (—12, 6, 15 — 
12, 13), S.M, nr. 1 Sibiu — Șc. prof. „23 
August- București 0—3 (4, 13, 7), S.M. 
nr. 2 Rm. Vîlcea — Lie. mil. cîmpulung 
Moldovenesc 3—0 (7, 0, 11); feminin: 
S. M. Miercurea Ciuc — S.M. nr. 2 
Rîmnicu Vjlcea 3—2 (7, — 4,8 — 4,12)
S M. nr. 1 Piatra Neamț — s. M. nr. 1 
Oradea 3—0 (11, 12, 4), Lie. nr. 1 Timi
șoara — S.M. nr. 14 București 3—1 
(8,11, — 14,4

,23 August" «Bucu- 
—7, —5, 11, 14). Fe-

Ciuc 3—2 (8, 10, —11,

La „jocuri,,— 
întreceri echilibrate

Finalele la jocuri sportive au scos in 
evidență încă din primele zile modul 
cum s-au pregătit echipele în vederea 
acestui ultim act al campionatelor șco
lare. Majoritatea echipelor s-au prezen
tat bine pregătite, furnizind întreceri 
spectaculoase, de bun nivel tehnic (S. 
M. nr. 1 Constanța—S. M. nr. 1 P. 
Neamț la baschet băieți. S. M. nr. 2 
Tg. Mureș—S.M. Salonta la baschet 
fete, S.M. nr. 4 Timișoara—S.M. nr. 
13 București la handbal fete, S.M. O- 
dorhei—Șc. prof. Electroaparataj Bucu
rești la handbal băieți, S. M. nr. 2 
Rm. Vîlcea—Șc. prof. „23 August" 
București la volei masculin, Gr. șco
lar prof. l.M.U. Medgidia — S.M. Că
rei la fotbal).

Intllnirile au dat și unele rezultate 
nescontate, care au făcut ca lupta pen
tru titlurile de campioni să devină mai 
pasionantă. Cum însă întrecerile sint 
în plină desfășurare, clasamentele vor 
fi decise de ultimele etape, programate 
azi și mîine.

De sus de la stingă: Rodica Ap. 
t&anu (șc. med. 15 București), [oa 
Btidtiruș (grupul școlar profesion. 
„23 August" București) și Alii 
Goreac (șc. med. 1 Lugoj) văzu) 

de Neagu Rădulescu

Concurs de calitate la gimnastică

„A fost cea mai reușită ediție a fina
lelor... Mă refer la valoarea concuren- 
ților, la ținuta lor, la disciplina de 
care au dat dovadă"... Cuvintele aces
tea, sintetizînd întrecerile participanfilor 
la finala de gimnastică, aparțin prof. 
Viorica Albon, delegată a Ministeru
lui Invățămîntului și ele exprimă pe 
deplin realitatea.

Intr-adevăr, finalele școlare de gim
nastică din acest an au reprezentat un 
frumos succes —- și de participare și 
de cafitate. Au strălucit, în primul rînd, 
gimnastele (prof. Tatiana Isar), care 
și anul trecut s-au impus atenției ge
nerale. Echipa școlii medii nr. 1 din 
Lugoj a depășit însă toate așteptările, 
impresionînd de data aceasta nu nu
mai prin bogatul conținut al exerci- 
țiilor, ci și prin omogenitate. Locul I 
pe care l-a ocupat îl merită cu priso
sință. O surpriză frumoasă: echipa 
școlii medii nr. 1 din Craiova. Olten-

cele au „sosit" pe locul 2. înaint 
unor reprezentative de regiuni cu t 
diție în materie (Ploiești. Bucure 
Oradea, Bacău). Munca prodigioafst 
prof. N. Mărășescu și-a văzut ajșat 
roadele. La individual compus, jna 
majoritate a concurentelor și-au «eon 
mat valoarea: Mioara Popescu, Elt 
Solomon, „maestrele" Rodica Apăt 
nu. Lucia Chiriță, Olga lonescu. ? 
mai faptul că în concurs au fost 25 
gimnaste Ia categoria maestre vorbe 
de la sine despre valoarea ridicata 
finalelor.

Băieții de la „23 August", elevj 
prof. F. Pascal și prof. J. Săvules 
au reeditat succesul de anul trec, 
ei au îmbrăcat pentru a doua oară c< 
secutiv titlul de campioni republicat 
Un frumos succes, care reflectă gr 
acordată în această școală sport: 
precum și priceperea celor doi pre 
sori. (

HANDBAL

MIERCURI. Masculin: Ș. M. Odor- 
hei—-Ș. M. nr. 2 Tg. Mureș 7—5 (2— 
2). Feminin: Ș. M. Odorhei—Ș. M. 
Văleni 11—7 (4—2).

JOI: Masculin: Ș. M. nr. 1 Buzău— 
Ș. M. nr. 2 Tg. Mureș 13—6 (6—4), 
Ș. M. nr. 1 Sibiu—Ș. M. nr. 3 Constanta 
21—16 (8—5), Ș. M. Odorhei—Șc. prof. 
Electroaparataj București 17—15 (8— 
11Ț Feminin : Ș. M. Odorhei—Ș. M. 
oraș Victoria 8—6 (4—2), Ș. M. Vă
leni—Ș. M. nr. 1 Bacău 13—5 (6—3), 
Ș. M. nr. 4 Timișoara—Ș. M. nr. 13 
București 8—7 (3—2).

VINERI. Masculin: S.M. nr. 1 Sibiu—S.M. 
nr 1 Buzău 13—11 (6—6), S.M. nr. 3 Con
stanța — Șc. prof. Electroaparataj Buc. 
16—13 (6—8), S.M. Odorhei — S M. nr. 3 
Constanța 20—15 (10—8), S.M. nr. 1 Bu
zău — Șc. prof. Electroaparataj Bucu
rești 19—14 (10—6), S.M. nr. 1 Sibiu — 
S.M nr. 2 Tg. Mureș 22—15 (8—8) ; 
feminin : S.M. nr. 4 Timișoara — S.M. 
Orașul Victoria 20—9 (9—5), S.M. nr. 13 
București — S.M. nr. 1 Bacău 17—5 
(11—2), S.M. nr 4 Timișoara — S. M. 
Văleni 14—7 (5—3), S.M. nr. 13 Bucu
rești — S.M. Orașul Victoria 16—7 (6—3), 
S.M. Odorhei — S.M. nr. 1 Bacău 12—6 
(8-1).

JOI. Feminin : Ș. M. Salonta—Ș. 
Moineșli 49—35 (22—22), Ș. M. nr. 
Tg. Mureș—Ș. M. 6 Constanța 38— 
(11—11), Ș. M. nr. 5 Brașov—Ș. M. t 
1 București 72—59 (22—22) ; mast 
lin : Ș. M. nr. 1 Constanța—Ș. M. r 
7 București 63—54 (33—29), Ș. 
nr. 3 Arad—Ș. M. nr. 4 Galați 50- 
(21—27), Ș. M. Piatra Neamț—Ș. 
nr. 1 Oradea 81—73 (33—35).

VINERI. Masculin : S.M. nr. 3 Arac 
S.M. 1 Oradea 50—43 (24—17), S.M. 
București — S.M. 4 Galați 65—G1 (38— 
S.M. nr. 1 Piatra Neamț — S.M. nr 
Constanța 62—71 (28—32; feminin: f 
nr 2 Tg. Mureș — S.M. Salonta 45- 
(14—20), S.M. nr. 5 Brașov — S.M. ni 
Constanța 49—43 (24—19), S.M. I
nești — S.M. nr. 1 București 20 
(9-24).

FOTBAL

BASCHET

MIERCURI. Feminin : Ș. M. nr. 5 
Brașov—Ș. M. Moineșli 78—31 (36—• 
12), Ș. M. Salonta—Ș. M. nr. 6 Con
stanța 57—52 (23—26, 50—50), Ș. M. 
nr. 1 București—Ș. M. nr. 2 Tg. Mu
reș 40—38 (16—16) ; masculin : Ș. M. 
nr. 1 Constanța—Ș. M. nr. 3 Arad 52— 
27 (19—4), Ș. M. nr. 1 Oradea—Ș. M. 
nr. 4 Galați 61—60 (25—30), Ș. M. 
nr. 1 Piatra Neamț—Ș. M. nr. 7 Bucu
rești 61—56 (27—26),

MIERCURI: Șc. prof. R.M.R. Iași 
Ș. M. nr. 13 București 1—0 (1—
Unicul punct a fost înscris de Io 
Iulian.

JOI ; Grupul școlar prof. Uzina 
vagoane Arad—Ș. M. nr. 13 Bucure 
2—0 (0—0). Au marcat : Macavei 
Draga (din 11 m). Gr. școlar prof. 
M. U. Medgidia—Ș. M. Cărei 2—2 (1 
I). Punctele am fost înscrise de : 1 
dacbe și Stîlpeanu (IMUM). respe 
Petz (2) — din care unul din li

VINERI. Grup. șc. prof, uzina de v 
goane Arad — Grup. șc. prof. LV 
Medgidia 1—0 (1—0),. A marcat : Boștir 
S. M. Cărei — S.M. nr. 13 București 3- 
(3—0). Au marcat : Petz (2) și Boho 
respectiv Țuțuianu. Șc. prof. R.M. 
Iași — Grup. șc. profes. uzina de \ 
goane Arad 2—1 (0—0). Au marca 
Ciopragă (2). respectiv Seres.,



Steaua a avut „finiș“ MÎINE, ULTIMA ETAPĂ ÎN CATEGORIA A
și a cîștigat cu 2—1 (1—1)
...Să ne continuăm și noi cronica 

meciului Steaua — Rapid, începută în 
numărul de joi și întreruptă din cau
za... ploii. De altfel, cele două echipe 
— și spectatorii — au stat din nou 
sub amenințarea ploii, dar, de data 
aceasta, ea a venit mai devreme și 
a plecat mai repede, lăsînd în urma 
ei un teren puțin udai, în general, însă 
bun de joc.

început neobișnuit. Meciul se reia 
printr-o „minge de arbitru", iar cea
sul de pe stadion arată minutul... 15 
de joc 1 Atacă Rapidul, după o sin
gură acțiune ofensivă a fotbaliștilor 
de la Steaua. Aceștia greșesc, fără în
doială. situîndu-se imediat pe poziții 
de apărare, ca și cum s-ar afla în 
ultimele minute de joc și ar putea în 
felul acesta să păstreze rezultatul. 
Adoptînd această tactică, Steaua își 
creează singură un climat psihologic 
nefavorabil, în vreme ce Rapid înce
pe să asalteze poarta lui Suciu și să 
obțină, firesc, încurajările spectatori
lor în aceasta ofensivă pentru ega- 
lare. Se joacă — și avea să se joace 
așa pînă la sfîrșitul reprizei — în- 
tr-un ritm extrem de rapid, ambele 
echipe, dar mai ales feroviarii avîn- 
tîndu-se în joc cu o vitalitate uimi
toare. In această atmosferă, după nu
mai 10 minute de luptă pasionantă 
„vine" egalarea, în urma unei faze 
cu adevărat dramatice. O centrare a 
lui Năsturescu, de la marginea careu
lui, este respinsă cu greu de apăra
rea echipei Steaua și mingea ajunge 
în picioarele atacanților de la Rapid. 
Aceștia trag, apărarea militară res
pinge, din nou șut, din nou blocaj, 
pentru ca șutul lui Georgescu să gă
sească în sfîrșit un culoar liber: gol I 
Scor: 1—1.

Deși Steaua „deschide" acum jocul, 
inițiativa continuă să fie de partea 
Rapidului, în mare vervă în această 
perioadă. Feroviarii sînt de mai mul
te ori la un pas de a marca iarăși. 
Astfel, în min. 38. Ionescu pătrunde 
pînă aproape de poartă, dar este de
posedat de minge în ultima fracțiune 
de secundă de Petescu. iar în minu
tul următor C. Dan încheie un atac 
al feroviarilor cu un șut puternic re
ținut ca prin miracol de Suciu. Și 
Năsturescu este pe punctul de a în
scrie în min. 41, dar Suciu îi închide 
uiiighiul, reușind să se interpună ast
fel.în calea balonului. Steaua își gă

Victorie la limită, după 210 minute de joc

Dinamo București - Știința Timișoara 2-1 (1-0)
HUNEDOARA 3 (prin telefon). Pe 

un timp ploios, peste 10.000 de spec
tatori au ținut să asiste joi la cea de 
a doua partidă din cadrul „Cupei 
R.P.R." și cea de a treia desfășurată 
în decurs de cinci zile între Dinamo 
București și Știința Timișoara.

Ambele echipe s-au străduit, în po
fida oboselii resimțite după meciul 
cu prelungiri disputat miercuri, să 
ofere un joc dinamic, plăcut. Și, într-o 
bună măsură, se poate spune că ele 
au reușit acest lucru. După felul cum 
a început meciul, s-a văzut limpede 
că dinamoviștii erau hotărîți să obțină 
victoria (pe care au și realizat-o ou 
scorul de 2—1, 1—0 la pauză). In
tr-adevăr, ei au acționat decis, pe 
poartă, căutînd să fie întotdeauna 
primii la minge. Jucînd în această 
manieră, bucureștenii au reușit să 
deschidă scorul în min. 6. La o min
ge trimisă în adîncime de Popa, Fră- 
țilă aleargă, o ajunge pe linia de 
fund și centrează cu precizie pînă la 
Nunweiller VI. Acesta, cu o lovitură 
de cap tot atît de precisă. înscrie im- 
parabil.

Timișorenii fac eforturi vădite pen
tru a echilibra jocul, însă nu reușesc, 
acțiunile lor destrămîndu-se în apro
pierea careului de 16 metri. Totuși, 
în min. 27, Mițaru a fost pe punctul 
să egaleze, dar Datcu, printr-un re
flex excepțional, a reușit să respin
gă peste bară mingea șutată puter
nic de acesta.

După pauză, studenții încep să le
ge mai bine jocul și își creează cîteva 
ocazii clare de gol. ratate însă de 
Manolache. Cei care înscriu sînt tot 
dinamoviștii, prin Nunweiller VI în 
min. 55. Acesta a pornit cu mingea 
de la mijlocul terenului, a trecut în 
dribling de patru adversari și a pă
truns în careu înscriind pe lingă P. 
Popa, ieșit în întîmpinare.

Știința, după ce mai ratează cîteva- 
ocazii clare de gol prin Manolache, 
reduce din scor în min. 76 prin ace
lași Manolache care a marcat dintr-un 
unghi dificil, jos la colt 

sește cu greu cadența și acționează 
în atac numai prin Raksi și Creini- 
ceanu. Acesta din urmă este foarte 
activ punînd probleme apărării rapi- 
diste și mai ales lui Lupescu, tînărul 
fundaș de pe partea sa.

In repriza a Il-a, numai cîteva mi
nute mai vedem Rapidul în atac, lo- 
nescu avînd, de altfel. în min. 47 o 
bună ocazie de a marca (lovitura sa 
de cap a trecut însă „milimetric" pe 
lingă poartă).

După aceea, echipa din Ciulești a 
„căzut" evident, plătind tribut ritmu
lui de joc îndrăcit impus de ea în 
prima repriză. Și, cu aceasta, meciul 
a luat un alt aspect. Partida a înce
tat de a mai avea un caracter atît de 
pronunțat, de luptă, fazele tehnice 
trecînd pe primul plan. Și, din acest 
punct de vedere, Steaua a fost în 
avantaj, ea avînd să controleze jocul 
pînă la sfîrșit, determinînd și schim
barea simpatiilor în favoarea ei. Mi
litarii creează faze frumoase, alternea
ză acum jocul pe ambele aripi, deru
tează apărarea rapidistă. Golul vic
toriei a fost înscrjs de Voinea în min. 
60, dar deznodămîntul partidei putea 
fi întrevăzut încă din minutul 50, 
cînd Steaua a avut un gol ca și făcut, 
dar Voinea, singur cu portarul, a tri
mis cu capul balonul în bară. In a- 
ceastă repriză, Steaua a avut o su
perioritate categorică, marcată atît 
de jocul prestat cît și de ocaziile pe 
care și le-a creat. Militarii au fost 
adesea aplaudați pentru execuțiile lor 
tehnice, pentru jocul lor organizat, de 
o ridicată concepție tactică. Ei au 
meritat cu prisosință victoria. Au me
ritat-o și au... obținut-o.

Arbitrul cehoslovac Korelus Waklav 
— mult prea îngăduitor față de ten
dințele spre un joc dur manifestate 
uneori de jucătorii ambelor echipe — 
a condus următoarele formații :

STEAUA: Suciu — Georgescu, Pe
tescu, D. NICULAE, Cojocaru — 
PAVLOVICI, KOSZKA — Sorin 
Avram, Voinea, RAKSI, CRE1NI- 
CEANU (cel mai bun de pe teren).

RAPID: Andrei — Lupescu, Mo- 
troc, C. DAN Greavu — DINU, 
GEORGESCU-— NĂSTURESCU (nu
mai în prima repriză), Dumitriu II. 
(ca și inexistent), Ionescu, Codreanu.

JACK BERARIU 
CONSTANTIN MACOVEI

Nu putem încheia cronica noastră 
fără a menționa o notă proastă pen
tru echipa timișoreană și în special 
pentru Manolache, care spre sfîrșitul 
meciului a început să-și bruscheze... 
coechipierii, iar aceștia i-au răspuns 
de aceeași manieră. Ne întrebăm de 
ce arbitrul meciului, Alexandrii Toth 
(Oradea), nu a luat măsurile ce se 
impuneau în asemenea cazuri împo
triva jucătorilor vinovați ?

Au jucat următoarele formații:

DINAMO BUCUREȘTI: DATCU 
(din min. 80 Uțu) — POPA, NUN
WEILLER III, Nunweiller IV, IVAN
— Ștefan, Octavian Popescu — P'r- 
călab, NUNWEILLER VI, Frățiiă, 
Haidu.

ȘTIINȚA TIMISOARA: P. Pona
— SURDAN, Răc iescu, Mihăilă, B> 
tescu (din min. 7<' Timișan) — BIT 
LAN, Lereter — R. Lazăr (din min. 
70 Botescu), Manolache, M. Popa, 
Mițaru.

VOICU ALBU-coresp.

ȘTIR I...
TURNEUL FARULUI CONSTANȚA 

IN R. D. GERMANĂ

Intre 7 și 17 iulie a.c. formația 
constănțeană Farul va întreprinde un 
turneu de cîteva jocuri în R.D. Ger
mană. Adversare vor fi echipele Auf- 
bau Ălagdeburg, Aktivist Zwickau și 
Stal Eisenhuttenstadt.

Este probabil ca Farul să mai dis
pute și un al patrulea joc.

MIERCURI IN CAPITALĂ: RAPID 
—LEVSRI SOFIA

Turneul balcanic revine în actuali
tate cu partida Rapid—Levski Sofia 
programată pentru miercuri 8 iulie

Știința Timișoara sau C.S.M.S. lași? 
Aceasta-i întrebarea...

Iată-ne și înaintea ultimului .tur de pistă" (etapa a 
XXVI-a) în întrecerea formațiilor de categorie A. Lu
crurile fiind lămurite de mult, în plutonul frunta’ș, toată 
lumea stă cu privirile ațintite, acum, la competitorii din 
urmă, din disputa cărora se va rezolva o mică enigmă: 
cine va ocupa locul 13 ? Știința Timișoara sau C.S.M.S. 
lași ?

Iată_ de ce această dilemă — existentă, după părerea 
noastră, mai mult pe plan teoretic — face ca interesul 
iubitorilor de fo.tbal să se îndrepte mîine, în primul rînd 
asupra jocurilor C.S.M.S. Iași — U. T. Arad și Side-’ 
rurgistul — Știința Timișoara.

In acest „duel" indirect, C.S.M.S. pleacă cu un avan- 
tai: joacă „acasă" și, în plus, posedă un golaveraj mai 
bun decît formația studențească : 0,800 față de 0,701... Așa- 
dar> la capitolul golaveraj Știința Timișoara stă mai slab 
decit C.S.M.S. Cum se poate salva totuși? Obținînd o 
victorie (în cazul în care C.S.M.S. face doar joc egal cu 
U.T. Arad) sau un punct (în situația în care fotbaliștii 
ieșeni părăsesc terenul învinși). Altfel...

In Capitală se desfășoară obișnuitul cuplaj, programat 
de această dată pe stadionul Republicii. In deschidere se 
intilnesc echipele Steaua și Dinamo Pitești, iar în meci 
„vedetă" Dinamo București și Steagul roșu Brașov. Sînt 
două partide (în special cea de a doua), care promit jocuri 
deschise, spectaculoase Vor reuși formațiile oaspe să 
infirme calculul hîrtiei ?

Celelalte trei meciuri ale acestei ultime etape se dis
pută la Cluj (Știința — Rapid), Constanța (Farul — Pe
trolul) și Oradea (Crișul — Progresul). In perspectivă, 
dispute echilibrate, deschise oricărui rezultat.

etaPei- București, stadionul Republicii, ora 
16,15: Steaua — Dinamo Pitești; ora 18: Dinamo Buc. —

Progresul — Petrolul 1-0 (1-0)

Unul din cei mai buni jucători de ieri, „bătături" Știrbei (Progresul), 
se pregătește să degajeze mingea.

Teama de ploaie a făcut probabil 
ca numai 10.000 de spectatori să se 
deplaseze aseară pînă la stadionul Re
publicii pentru a urmări restanța Pro
gresul—Petrolul. Și cei care au ab
sentat, au de ce să regrete. Nu a căzut- 
o picătură de ploaie, iar cele două 
formații au oferit un meci frumos, viu 
disputat, încheiat cu victoria la li
mită a Progresului ou 1-0 (1-0).

Intr-adevăr, mai ales în partea a 
doua a partidei, atît Progresul cît și 
Petrolul au construit numeroase ac
țiuni dinamice, jucătorii au pasat cu 
precizie și în viteză, au făcut un reușit 
joc colectiv. A fost unul dintre cele 
mai frumoase meciuri din întreg cam
pionatul. Păcat numai că fotbaliștii 
bucureșteni și ploieșteni manifestă a- 
ceastă formă bună abia la terminarea 
ccmpetiției.

Progresul își datorează victoria unui 
plus de hotărîre și de dîrzenie, remar- 
cîndu-se în mod special extremul 
stînga Stoicescu, rapid, posesorul unui 
șut foarte puternic. Dacă nu s-au în
scris mai multe goluri, vina o poartă 
lipsa de finalizare a înaintașilor oas
peți și pripeala cu care au acționat 
uneori fotbaliștii bucureșteni.

ȘTIR I...
im Capitală. Jocul se dispută în ca
drul turului acestei competiții și va fi 
condus de arbitrul Guruz Hakki — 
Turcia.

CONCURS DE SELECȚIE PENTRU 
COPII

Clubul sportiv Steaua București or
ganizează în perioada 7—19 iulie a.c. 
concursuri de selecție pentru copiii care 
doresc să practice fotbalul și sînt năs- 
cuți în anii 1949, 1950, 1951 și 1952.

Doritorii se vor prezenta la baza 
sportivă Steaua din Bd. Ghencea (la 
capătul tramvaielor 3, 8 și 11) între 
orele 12 și 16—19, avînd asupra 
lor pantofi de tenis și chiloți.

Cîteva faze din joc: în min. 14, Ba
dea deschide de pe extremă pe Moeanu 
care venit din urmă, șutează de la 19 
m puternic în bară. Urmează cîteva 
minute de dominare petrolistă dar cei 
care reușesc să marcheze sînt jucătorii 
de la Progresul. In min. 28, Mateianu, 
execută un corner, balonul ajunge la 
Stoicescu care trage puternic și Ionescu 
respinge peste poartă. Din nou corner,

Steagul roșu — Dinamo Pitești

Minutul 88: 0:0, minutul 90: 2-0
BRAȘOV 3 (prin telefon). Cînd por

tarul piteștean Matache și fundașul 
I. Stelian s-au ciocnit involuntar 
(min. 87) vrînd să rezolve o nouă 
situație grea în fața porții lor — ur
mare a insistențelor depuse în atac 
de Steagul roșu — scorul era alb și 
aproape nici unul din cei 7.000 de 
spectatori, prezenți joi pe stadionul 
Tractorul, n-ar mai fi sperat într-o 
schimbare a rezultatului. Aceasta cu 
atît mai mult cu cît presingul gazde
lor se dovedise pînă atunci fără efica
citate. In urma ciocnirii dintre cei doi 
piteșteni. portarul Matache s-a acci
dentat și a fost înlocuit cu Niculescu. 
Jocul a reînceput, caracterizat fot prin 
acel presing al brașovenilor, de data 
aceasta însă cu mai multă convin
gere și... efect In min. 88 Năftănăilă. 
dintr-o centrare a lui Campo, trimite 
mingea In bară; balonul revine în 
careul de 16 m și tot el reia fulgeră
tor în plasă. Un minut mai tîrziu apă
rarea piteșteană nu poate opri un alt 
atac în trombă al gazdelor și Fla.șoti, 
după o frumoasă cursă pe extremă, 
centrează lui Necula, care înscrie 
plasat.

De-a lungul partidei s-a jucat ra
pid, spectaculos de ambele părți și, 
deși inițiativa a aparținut gazdelor în 
majoritatea timpului, totuși se cuvin 
felicitări, in egală măsură, ambelor

Andrei a ajuns mai repede decit Adam și boxează balonul, 
urmărit atent de Lupescu. Fază din meciul Rapid — 
Știința Cluj, disputat pe stadionul Republicii și încheiat 

•cit victoria (2—1) formației studențești
Steagul roșu; Iași: C.S.M.S. — U.T.A.; Galați: Siderur- 
gistul — Știința Timișoara; Cluj: Știința — Rapid; Con
stanța; Farul — Petrolul; Oradea: Crișul — Progresul.

tot Mateianu trimite mingea din coltul 
terenului și în fața porții lui Ionescu 
se înalță un buchet de jucători. Mai 
prompt, Oaidă, lovește balonul cu capul 
înscriind. Partida cîștigă în dinamism 
și peste șapte minute, Petrolul are o 
nouă bară, prin Marin Marcel (șut de 
la 20 m). Imediat Stoicescu driblează 
2-3 apărători ploieșteni, mingea se în
dreaptă încet spre poartă, dar Florea 
intervine cu succes.

Și în repriza a doua, se ratează 
ocazii multe de gol: Moeanu (min. 50, 
52), Oaidă (min. 51), Stoicescu (min. 
60), Dridea II (min. 61). Cu 15 mi
nute înainte de sfîrșit, D. Popescu a 
pierdut cea mai mare ocazie. Primind 
o pasă de la Oaidă, D. Popescu dri
blează pe Florea, Hălmăgeanu și lo- 
nescu, dar la o jumătate de metru în 
fața porții goale se dezechilibrează și 
ratează. Mai menționăm șutul lui Dri- 
dea I din min. 85 cînd mingea a 
,-,șters" bara.

Arbitrul N. Stavru (Constanța) a 
avut de condus un meci ușor.

Progresul: Cosma — Ivănescu, Ca- 
ricaș. Știrbei, Ioachim Popescu — 
lancu, Mafteuță — Oaidă, Mateianu. 
D. Popescu, Stoicescu.

Petrolul: Ionescu — Pahonțu, Hăl
măgeanu, M. Marcel, Florea — Ivan, 
Dridea II — Badea, Iuhas (din min. 
75 Halagian), Dridea I, Moeanu

C. COMARN1SCH1

formații. Și dacă scorul a rămas alb 
pînă în min. 88, aceasta s-a datorai 
jocului bun prestat de cele două apă
rări, în care portarul Adamache (min. 
16 și 58) și mai ales Alatache (care 
a reținut numeroase șuturi pericu
loase) au fost la înălțime. Jucătorii 
din Pitești nu au fost atît de peri
culoși în fața porții ca adversarii lor. 
Ei și-au creat doar două ocazii de gol 
(min. 16 și 58) plus... o „bară" a lui 
Naghi (în min. 9). Stegarii — repe
tăm — au avut inițiativa în joc. au 
șutat la poartă mai mult, dar Năf
tănăilă (min. 1 și 45), Necula (min. 
35), Selymesi (min. 78) și Pescaru 
(min. 85) au ratat de fiecare dată.

A arbitrat bine o brigadă bucureș- 
teană, avînd la centru pe Gh. Po- 
povici.

STEAGUL ROȘU : Adamache — 
Zaharia, Jenei, Campo, Naghi — 
Năftănăilă, Pescaru — Hașoti, Necula, 
Mesaroș (Seredaî min 46) Selimesi.

D1NĂMO PITEȘTI : Matache (Ni
culescu min. 87) — Valcan, Cornea- 
nu (Dumitrescu min. 38), Radu. 1. 
Stelian •— Barbu, Dobrin — Stănoaie, 
Naghi, David, C. Ionescu.

C. GRUIA - coresp.
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BASCHET 7j

Selecționata de tineret a R. P. Chineze
joaca mîine la Oradea

ACTIVITATE COMPETITION ALA INTENSA FINALA DIN GRĂDINA COPOU

călăreții echi- 
București, Ști-

Reprezentativa masculină 
a R.P. Chineze își începe 
țara noastră, jucînd mîine 
cu selecționata locală. A doua partidă 
a oaspeților va avea loc marți la Tg. 
Mureș, unde basclietbaliștii chinezi vor 
întîlni selecționata orașului.

In continuare, reprezentativa de tine-

de tineret 
turneul în 
la Oradea

R.P. Chineze va evolua la Bra-ret a
șov, în cadrul unui turneu internațio
nal. La acest turneu, programat pentru 
zilele de 10, 11 și 12 iulie, vor partici
pa selecționatele de seniori și de ju
niori ale țării noastre, reprezentativa 
orașului Brașov și selecționata de ti
neret a R.P. Chineze.

CICLISM

Vasile Burlacii-învingător în prima zi 
a concursului internațional

(Urmare din pag. 1)

Dinamo și-au pus speranțele. Dar vic
toria avea să revină lui Vasile Burlacu.
C. Dumitrescu s-a „păcăli t“ spre 
finalul întrecerii, intrînd între 
idoi concurenți care l-au blocat. 
In schimb V. Bturlacu — sti
mulat și de faptiul că Kmer3ese“ bine 
la 1 000 m — s-a comportat excelent. 
Clasamentul final: 1. V. BURLACU 
(R.P.R.), 2. Istvan Lang (R.P.U.), 3. 
iVan Den Broecke (Belgia).

In proba de 1 000 m cu start de pa 
loc sorții l-au desemnat pe maghiarul 
iTibor Lendvay să ia startul primul. 
Și performanța sa — 1:12,1 — n-a mai 
fost întrecută de nici unul dintre eei- 
Jalți 9 concurenți. S-au apropiat de el 
V. Burlacu (în sfîrșit își revine spre 
forma așteptată) — care a și realizat 
«n record personal și A. Baranyecz. 
Clasament final: 1. T. LENDVAY 
(R.P.U.) 1:12,1; 2. V. Burlacu (R.P.R.) 
1:12,4; 3. A. Baranyecz (R.P.U.) 1:12,5; 
4. I. Andrisztiak (R.P.U.) 1:13.0;
D. Novakov (R.P.B.) 1:13,3; 6.
Garschai (Austria) 1:13.8.

Proba de viteză a ajuns pînă 
•emhfinale. In serii ©el mai bun timp 
a fost realizat de belgianul R. Vanden- 
ber*rh/ 11.8 sec. învingătorii seriilor 
au fost Dan Pupovici care l-a întrecut 
p 1. Andrisztiak (R.P.U.), B. Novakov 
(R.P.B.) pe G. Binder (Austria), M. 
Pefxescu pe W. Garschal (Austria), 
Van Den Broecke (Belgia) pe C. 
kVoicu și R. Vandenbergh (Belgia) pe 
R, Bieskay (R.P.U.). Din recalificări 
au cucerit dreptul de a continua con
curau] Andrisztiak, Garschal și Bicskay. 
In sferturi de finale am asistat la o 
lecție binemeritată pe care a primit-o 
Dan Popovici. In disputa cu austriacul 
Garschal el îl întrece în viraj și nu 
mai forjează privindu-1 pe acesta cu un 
vădit aer de superioritate. A fost vorba 
chiar de o atitudine de vedetism. Con
curentul austriac a luat însă cursa în 
serios, a continuat să forțeze și a ieșit 
învingător cu timpul de 12,5 secunde. 
Așadar. într-o serie pe care o putea 
cî^liga ușor Dan Popoviei a pierdut 
din cauza înfumurării.

In schimb am asistat la © frumoasă 
victorie a lui Mircea Popescu în dis
puta cu belgianul Van Den Broecke 
(timp 12,0 — nou record personal pen
tru M. Popescu). în celelalte „sferturi”

\\\\\\\\\\\\^^^^ k X x AX\\\\\\\\\\\\W^^

au ieșit învingători Vandenbergh (Bel
gia) și Boncio Novakov.

Proba de urmărire individuală s-a 
desfășurat fără participarea sportivilor 
romîni (!?!). Ce au de zis antrenorii 
noștri de acest lucru, care pune serios 
sub semnul întrebării activitatea lor? 
S-au calificat pentru finală I. Lang 
(R.P.U.) — 5:16,0 în serii și 5:21,0 în 
semifinale și H. Oberst (Austria) — 
5:25,0 în serii. în semifinală H. Oberst 
l-a ajuns din urmă după 4 ture pe 
colegul său Buchhalt.

In încheiere am vrea să amintim 
că este nepermisă nepăsarea cu care 
club.nl sportiv Dinamo a organizat a- 
ceastă întrecere. Stafia de radioampli
ficare a funcționat Ia numai două ore 
după începerea concursului. In acest 
timp un arbitru s-a străduit să... strige 
spectatorilor rezultatele.

Concursul continuă astăzi și mîine 
începînd de la ora 16,30.

între 20 și 28 iunie 
pelor Steaua, Dinamo 
ința București și C.S.M. Sibiu au 
participat la o serie de concursuri 
republicane îri orașele Mediaș, Hu
nedoara, Sighișoara, Făgăraș și la 0 
demonstrație în orașul Victoria, com
petiții al căror dublu scop a fost 
atins; pregătirea cailor și călăreților 
pentru etapa a doua a campionatelor 
republicane și popularizarea sportului 
călare în'aceste orașe.

După cum ne-au transmis cores
pondenții noștri, la aceste concursuri 
au asistai numeroși spectatori care 
au aplaudat evoluțiile curajoase ale 
călăreților, fiind plăcut impresionați 
de spectaculozitatea acestui sport.

Probele de obstacole disputate au 
desemnat următorii cîștigători:

MEDIAȘ (20—21 iunie). Catego
ria semiușoară: Adrian Valentir
(Steaua); ușoară: Manuela Bogza 
(Știința) și Andrei Costea (Steaua) 
la egalitate; ștafetă 1 Steaua (Virgil 
Bărbuceanu și Emil Olteanu) ; miț- 
locie: Emil Olteanu (Steaua); proba 
pe echipe Știința (Gabriela Ionescu, 
Eugen Ionescu și M. Bogza).

HUNEDOARA (20—21 iunie). Ca
tegoria semiușoară: Alexandra Bozan 
(C.S.M. Sibiu) . - - -
Roșea , '
C.S.M. Sibiu (Wilhelm Fleischer și 
Carol Gogheș) ; proba pe echipe; 
Dinamo Buc. (Vasile Pincîu, Alex. 
Longo, Oscar Recer și Puiu Victor) ; 
forță progresivă: Dumitru Hering
(Steaua) — a trecut înălțimea de 
1,90 m cu calul Gînd.

SIGHIȘOARA (25 iunie), 
ria semiușoară! 
(Steaua); ușoară: 
(Steaua); proba pe echipe: Steaua 
(A’drian Valentir, 
Harald Muller) ; forță

Emil Olteanu (Steaua) a trecut înăl
țimea de 1,75 m cu calul Severin.

ORAȘUL VICTORIA (25 iunie) 
3 000 de spectatorii Categoria semi
ușoară i Wilhelm Fleischer (C.S.M. 
Sibiu) ; ușoară : Oscar Recer (Di
namo Buc.) ; ștafțtă : Dinamo Buc. 
(Oscar Recer și Puiu Victor).

FAGARAȘ (27—28 iunie). Catego
ria semiușoară: Alex. Longo (Dina
mo Buc.) ; ușoară s Oscar ~ 
(Dinamo Buc.); ștafetă; _____
(Cristian Țopescu și Vasile Tudor) 
durată : Alex. Longo (Dinamo Buc.) ; 
proba pe echipe: C.S.M. Sibiu (Du
mitru Roșea, Carol Gogheș și Wil
helm Fleischer) ; forță progresivă ; 
Gheorghe Langa_ (Steaua) — a tre- 

1 calul

Recer
Steaua

cut înălțimea de 1,80 m cu 
Simplon.

• Luna iulie programează în afara 
etapei a doua a campionatului repu
blican de obstacole (Iași 16—19 iu
lie) două importante. întîlniri inter
naționale cu reprezentativele de ju- 
niori și seniori ale R. S. P. Iugosla
via,. în orașele Lupeni și Lugoj.

Recent, cei mai buni sportivi aeromode 
liști din ‘țară și-au disputat întîietatea î: 
cadrul finalei campionatului republican d- 
aeromodele captive. întrecerea a avut lo 
pe pista special amenajată din grădin 
Copou.

Iată rezultatele In ordinea categoriilo 
disputate. VITEZA : 1. Ștefan Purice (Gri 
vița Roșie București) 196 km/h — campio 
al R.P.R.; 2. Gheorghe Craioveanu (Griviț 
Roșie Buc.) 176 km/h; 3. Ștefan Remus (Uni 
versitatea Iași) 171 km/h; 4. Anania Mol 
doveanu (Petrolul Cîmpina) 160 km/h ; 5 
Dumitru Ivancea (Luceafărul Brașov) 16 
km/h. CURSE : 1. Gheorghe Csomo (pilot 
șl Alexandru Csomo (mecanic) — Voinț- 
Oradea — 6:24,0 pe 10 km — campioni a 
R.P.R.; 2. Carol Siles și U. Huberbusc. 
(Casa Pionierilor Mediaș) 6:25,0; 3. Gheor 
ghe Barbu și Dumitru Filip (Turda) 7:54,C 
ACROBAȚIE : 1. Gheorghe Craioveanu (Gri 
vița Roșie Buc.) 2389 p — campion a 
R.P.R.; 2. Gheorghe Csomo (Voința Oradea 
2311 p; 3. Mihai Muscă (Tehnofrig Cluj 
2277 p. MACHETE DE AVION : 1. Gheorghe 
Dan (Grivița Roșie Buc.) 541 p — campioi 
al R.P.R.; 2. Bucur Buta (Luceafărul Brașov 
517 p; 3. Ioan Filip (Ind. Sîrmei C. Turzii 
484 p.

Clasamentul general pe echipe : 1. Bucu 
rești 2810 p; 2. Brașov 2646 p; 3. Crișanc 
2607 p ; 4. Cluj 2602 p ; 5. Ploiești 1072 p 
6. Iași 858 p; 7. Argeș 711 p; 8. Suceavc 
630 p; 9. Mureș-Autonomă Maghiară 615 p

In cadrul unei tentative făcută cu prile
jul acestei finale maestrul sportului Ște. 
fan Purice a stabilit un nou record repu
blican la categoria aeromodele viteză (2,5 
cmc) realizînd 214 km/h. Vechiul record ere 
de 200 km/h și-i aparținea.

ușoara t
(C.S.M. Sibiu);

Dumitru 
ștafeta :

Harald 
Emil

Catego-
Muller 

Olteana

Dumitru Velea și 
progresivă :

la

Meciuri viu disputate in cadrul
Spartachiadei republicane

Joi seara, stadionul Giulești a fost 
gazda primei reuniuni de box din ca
drul etapei a Il-a a Spartachiadei re
publicane. Participants au luptat cu 
însuflețire pentru calificarea mai de
parte în această competiție, oferind 
spectatorilor meciuri disputate și de 
un nivel tehnic corespunzător... Pă
cat că ploaia, atît de buclucașă în 
ultima vreme, după 11 meciuri, i-a 
silit pe organizatori să întrerupă gala.

Iată cîteva aspecte ale meciurilor: 
„Cocoșii" N. Suîger (Olimpia) și Gh. 
Grigore (Voința) au deschis reuniunea 
cu un meci viu disputat de la primul 
pînă Ia ultimul sunet de gong. Par
tida a fost foarte echilibrată, juriul 
preferindu-1 pe Sulger. în cadrul ace
leiași categorii Gh. Ene (Dinamo) — 
un real talent — boxînd frumos,.cu lo
vituri variate, l-a învins prin abandon 
in ultima repriză pe Gh. Enea (Me
talul).

Un meci frumos au realizat și „pe
nele" M. Dumitrescu (Olimpia) și Șt.

.wwwwwwwww

Florea (Rapid). Mai insistent în 
țiunile ofensive, boxerul rapidist a 
ținut victoria la puncte.

Cel mai spectaculos meci al reu
niunii l-au făcut în cadrul categoriei 
semiușoară, I. Brihac (Metalul) și R. 
Alexiu (Rapid). Pentru un plus de cla
ritate în acțiuni, Alexiu a obținut vic
toria la puncte.

Celelalte rezultate : cat. cocoș : Gh. 
Marcov (Olimpia) b.p. S. Niculescu 
(C.P.B.). A. Balcă (Met.) b.p. Gh. Bă- 
dilă (S.P.C.); cat. pană: D. AVhalcea 
(Dinamo) b.p. Gh. Sebe (S.P.C.), P. 
Stănescu (Met.) b.p. A\. Seșa (Met.); 
cat. semiușoară: V. Bonu (Voința) 
b.p. Gh. Preoteasa (Met), N. Vasile 
(Dinamo) b.p. I. Rădulescu (Prog.), 
I. Ilie (Progr.) b.p. 1.
pia).

Astă-seară. de la ora 
dionul Gitrieșli, are loc 
reuniune.

MIRCEA

ac- 
ob-

Tănase (Olim-

19, tot pe sta- 
cea de a Il-a

BALAi-coresp.

Rezultatele tragerii concursului Sportexpres Olimpic
au tost 
446 381. 
au tost 
378.146 ; 
680.959;

Cele 4 autoturisme „Moskvicl" 
Cîstiga’e de biletele cu numărul :

28 AUTOTURISME ..Trabant 6004‘ 
cîștiaate de biletele cu numerele : 
121.245 ; 017.135; 805.376 ; 820.135;
411.284.

Cele 48 de călătorii la Olimpiada de 
la Tokio, au tost cîștigate de biletele cu 
numerele : 296 736, 566 942 ; 869.935 ; 010156 
080.882 ; 268.721 ; 225.336 ; 442.264 ; 870.945; 
529.698 : 162.390 ; 727.781.

Biletele cu numărul 823.238 cîștigă 
ce*e 4 premii fiecare constînd din : o
motocicletă „M.Z* de 175 cmc. ; im frigi
der „Saratov" ; o mașină de spălat 
„ALBA-LUX-* ; un stilou „PEL1KAN" cu 
nită de aur (nr. 140); un serviciu de 
„ARLECHIN.

Biletele cu numărul 051.381 cîștigă 
4 premii fiecare constînd din ; o 
cicletă ,.TENACE' sau „TENOR" de__
cmc. (Italia) ; un aparat de radio „GE- 
RUFON STEREO** ; un ceasornic de mînă 
-„GOLI? A", un ceasornic deșteptător „KUH- 
LA’ de voiaj.

Biletele cu numâivl 052.769 cîștigă cele 
4 premii fiecare constînd din : o motoci
cletă „C.Z. de 175 cmc ; un ceasornic de 
mînă „TELLUS4* ; un picup (a 510 lei) ; 
un stilou „MONT BLANC" (nr. 372) cu 
peniță de aur

Biletele cu numărul 631.374 cîștigă cele 
4 premii fiecare constînd din : o motoci
cletă „M.Z.." de 125 cmc. ; un aparat de 
radio „ORIZONT4*, un stilou „KAVECO’ 
(556) cu peniță de aur ; un ceasornic 
deșteptător, „U.M.F.* ; un creion mecanic.

Biletele cu numărul 851.561 cîștigă cele 
4 premii fiecare constînd din : un scuter 
„MANET" ; un aparat de radio „SPATZ 
BABY" cu tranzistori (R.D.G.) ; un 
pliant ; un pix cu pastă.
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Biletele cu numărul 683.424 cîștigă cele 
4 premii fiecare constînd din : o motoci
cletă „DANUVIA4* de 125 cmc ; un cea
sornic de mînă „POBEDA" cu secundar 
central ; un aparat foto „LIUB1TEL".

Biletele cu numărul 252.386 cîștigă cele 
4 premii fiecare constînd din : o motore
tă „CARPAȚI—SUPER4* ; un ceasornic de 
mînă „V1MPEL" un aspirator de prait 
„RECORD" ; un pix cu pastă.

Biletele cu numărul 961.725 cîștigă cele 
4 premii fiecare constînd din : un Irigi- 
der „FRAM un cort pentru 2 persoa
ne (R.P.U.) ; o trusă camping „LUXUS** 
(R.D.G.) ; un picup (510 lei) ; un disc 
microsion cu 8 cîntece ; un stilou „MONT 
BLANC" (nr. 372) cu peniță de aur.

Biletele cu numărul 804.484 cîștigă cele 
4 premii tiecaie constînd din : un mag
netofon „TESLA" ; un ceasornic de mină 
„VOLNA48 aurit ; un aparat loto „LIUBI- 
TEL" ; un stilou „KAVECO" (556) cu pe
niță de aur.

Biletele cu numărul 456.546 cîștigă cele 
4 premii fiecare constînd ’ din : un televi
zor „RUBIN 102“ ; un ceasornic deștep
tător de voiaj ; o sacoșă spoit ; un pix 
cu pastă.

Biletele cu terminația 63.625 cîștigă un 
aparat de radio „TOMIS" ; un aspirator 
„DIAMANT* ; un picup (a 510 lei) ; un 
disc microslon cu 8 cîntece.

Bileletele cu terminația 86.541 cîștigă 
o bicicletă „FAVORIT88 F 11 ; un apa
rat de radio „MIORIȚA" ; un stilou „MONT 
BLANC" (nr. 372) cu peniță de aur.

Biletele cu terminația 3S.222 cîștigă un 
parat de radio ,,TOM1S“ ; un aspirator 
de praf „RECORD4* ; un ceasornic deștep
tător „UMF" ; un stilou „KAVECO4* (nr. 
475).

Biletele cu terminația 48.774 cîștigă : un 
aparat de radio „SPATS BABI" cu tran- 
zistorl (R.D.G.) ; un ceasornic de mînă 
„ALMAZ4* cromat ; un stilou „PEL1KAN" 
cu peniță de aur (nr. 140).

Biletele cu terminați-o 82.948 cîștigă : o 
bicicletă „DIAMANT" ; o sacoșă sport.

Biletele cu terminația 85.534 cîștigă 1 
un ceasornic de mînă „VOLNA" aurit ; 
un aparat foto „SMENA 6“ ; o trusă cam
ping „HOB1" (R.D.G.).

Biletele cu terminația 9.310 cîștigă : un 
ceasornic de mînă „MIR" aurit ; un stilou 
„PELIKAN48 cu peniță de aur (nr. 740). 
un serviciu de apă „ARLECHIN".

Biletele cu terminația 7.659 cîștigă : un 
ceasornic de mînă „POLET" ; un stilou 
„KAVECO44 (nr. 475).

Biletele cu terminația 
aparat foto „SMENA 6’ 
un pix cu mină.

Biletele cu terminația 
ceasornic deșteptător ,. , __
„LAMAR8* ; un pix cu mînă.

Biletele cu terminația 119 cîștigă cite 
100 lei.

Biletele cu terminația 67 cîștigă cite 
50 lei.

Toți cîștigătorii de premii în obiecte 
(inclusiv excursiile) vor primi în plus, ur
mătoarele obiecte de reclamă : un bibe
lou artistic și un portvizit.

La Direcția generală Loto-Pronosporl au 
început sâ se prezinte primii cîștigători 
de Ia concursul Sportexpres Olimpic.

Banabic Constantin și Borș Grigore — 
ambii din București, au cîștigai cite un 
autoturism.

PREMIILE CONCURSULUI PRONOSPORT 
nr. 26 din 28 iunie 1964

Categoria I, 0,7 variante a 5 726 lei. Ca
tegoria a Il-a, 76 variante a 632 lei. Cate
goria a III-a, 1021,7 variante a 70 lei.

LOTO-CENTRAL
La tragerea Loto-Centrai din seara zilei 

de 3 iulie 1964, au fost 
următoarele numere :

89 10 28 20 23 49
Premii suplimentare :
Fond general de premii : 626 398 lei.
Tragerea următoare va avea loc vineri 

10 iulie 1964, la Sorina.
Rubrică redactată de Loto-Pronosport.

i 1.105 cîștigă : un 
' ; o sacoșă sport;

i 8 424 cîștigă : un 
„UMF* ; un stilou

extrase din urna

„CUPA PRIETENIEI" la motocros
• LA START - CAMPIONII AUSTRIEI, R. D. GERMANE SI 

CÎȘTIGĂTORI Al „CUPEI EUROPEI" 4 CONSULTING 
LISTELE DE ÎNSCRIERI... • ASTĂZI, ANTRENAMENTUL OFICIAL.

Traseul de motocros amenajat 
pe valea Răcădăului din Brașov 
găzduiește mîine dimineață ediția 
a III-a a concursului internațional 
dotat cu „CUPA PRIETENIEI".

Sportivii oaspeți au sosit la Bra
șov și — împreună cu reprezentan
ții noștri — vor face astăzi antre
namentul oficial pe traseul de con
curs. Con.sultînd listele de înscrieri, 
am constatat că în rîndul moto- 
cicliștilor de peste hotare care par
ticipă la „Cupa Prieteniei" se gă
sesc cunoscuții alergători : Herbert 
Huber — campion al Austriei, Die
ter Muller — campion al R. D. Ger
mane, Mayer și Rahm (R. F. Ger
mană) — cîștigători ai „CUPEI 
EUROPEI" pe anul 1963 (la clasa

250 cmc). Ei vor primi replica mo- 
tocicliștilor noștri din rîndurile 
cărora menționăm pe maeștrii spor 
tutui Traian Macarie, Mihai Pop, 
Mihai Dănescu, Ovidiu Puia, secon
dați de talentații Cristian Dovids 
Alexandru Șuier, Alexandru Iones- 
cu, Ion Ionescu, Vasile Savin ș.a. 
La clasa 350 cmc maeștri sportului 
Gh. Ion, E. Seiler și V. Szabo îm
preună cu O. Ștefani, E. Keresteș, 
S. Balog, Ș. Ionescu ș.a. vor avea de 
înfruntat pe valoroșii Alfred Benc- 
zak și Hans Gundacker (Austria); 
Heintz Krech și Gerhard Uhlen- 
brock (R.D.G.), Șt. Gheorghiev și 
Blagoi Mihailov (R.P.B.). Concursul 
se deschide mîine dimineață la ora

club.nl


VARA
A pornit bătrînui soare, 
Mai deunăzi, la plimbare : 
Tinerii în Spartacliiadă 
Vrea să-i vadă.

Auzise-n alte treceri 
Că porniseră întreceri
Si acum de sus, firește, 
li privește.

Pe-un tăpșan marcat în 
lege

Cu arbitru — se-nțelegel— 
Unii fug după o minge 
Cine-nvinae 7

Jocul îl interesează
Si cu fiecare fază 
Interesul îl cuprinde
Si s-„aprinde“ 1

Cu regrete se desparte 
Și pornește mai departe 
Colo-n vale ce să fie 7 
Veselie I

O fetiță mai cochetă
A sărit peste ștachetă 
Parcă ar dori să zboare 
Către soare.

Iar „bătrînui- de pe boite 
Parcă-n sine se revoltă 
Ar da anii jos din spate 
De se poate..,

Apoi „luminat* la față
Iși zîmbește tn...mustată 
Și-n întreceri concurează 
Cu... o rază t

Care străbătînd distanțe 
Stabilește performanțe 
Ce nu sînt omologate 
Din păcate I

Dup-un timp bătrînui soare 
O ia iarăși la plimbare 
Tinerii în Spartachiaclă 
Vrea să-i vadă I

I. CH1VU

Instantaneu...

UMOR

AMABILITATE
Pe socoteala cunoscutei 

echipe franceze de fotbal 
Racing, care a retrogradat 
în divizia B, circulă ur
mătoarea anecdotă:

Intr-o zi, conducătorii 
clubului, alarmați de fap
tul că spectatorii nu mai 
veneau la meciurile Ra- 
cingului și că situația fi
nanciară devenise de-a 
dreptul disperată, s-au a- 
dunat pentru a vedea ce 
măsuri ar putea fi luate 
pentru a se putea face 
față situației. Toți erau 
■nervoși, se învinuiau unul 
pe altul, nu vedeau nici 
o soluție pentru a ieși din 
impas.

Deodată se aude sone
ria telefonului. Aflat lin
gă telefon, președintele 
clubului ridică receptorul:

— Nu vă supărați — 
întrebă necunoscutul de 
la telefon — la ce oră 
jucați duminică ?

Mai amabil ca oricînd, 
președintele răspunse:

— La ce oră sînteți 
liber ?...

SFATURI DE SEZON
PENTRU UNII TURIȘTI..»
■ Urând spre cabană 

nu părăsiți drumul mar
cat luind-o pe o potecă 
descoperită de dv. acum 
zece ani, pentru a ajun
ge mai repede. Mai mult 
ca sigur că veți ajunge 
la țintă mai tîrziu...

■ Nu încercați să de
pășiți cu orice preț timpul 
indicat pe marcaj pentru 
parcurgerea drumului res
pectiv, alergînd sau lu- 
înd-o pe scurtătură. _ Vi 
obosiți degeaba: primii so
siți la cabană nu primesc 
nici un premiul

■ Să știți că o foto- 
grafie este o amintire

Vara aceasta nu prea 
ne-a răsfățat cu căldurile. 
Ba dacă ar fi să ne gîn- 
dim parcă a vrut să ne 
facă in necaz cu ploaia, 
vîritul și... brrr, ce frig el

Totuși, fotoreporterul I. 
Mihăică a găsit o zi din 
acelea cu zăduf și cer fără 
nori ca să surprindă a- 
cest instantaneu șahist la 
ștrandul Tei. Și l-a oferit 
„Magazinului" nostru, la' 
noi îl publicăm pentru că 
oricît ar fi ea vremea de 
îndărătnică tot trebuie să 
se lase bătută. Calenda
rul arată 4 iulie, nu?

COMBATIVITATE.» TIBBIE

sinuti uitjAUFictri. 
PtNTRU LIPSA DE-ț 
coneAtiviTATe.' - 

C

mult mai frumoasă de la 
o excursie decît un braț 
de cetini sau de jneapăn 
pe care vreți să-l duceți 
acasă. (Nu uitați că jnea- 
pănul face parte din flora 
ocrotită de lege ca monu
ment al naturii II).

■ Nu incrustați iniția
lele numelui dv și al ei 
pe trunchiurile copacilor 
sau pe mesele din cabană. 
Vă puteți rupe briceagul 
de care aveți nevoie in 
excursie...

■ Nu este bine să vă 
al-etalați cunoștințele de 

finis m în fata colegilor de 
excursie, cățărîndu-vă pe 
stlnci. Să știți că coborl- 
rea este mai anevoioasă

ȘAH ȘI... ALGEBRĂ
Tn întrecerea sportivă e- 

galitățile sînt un lucru *- 
bișnuit. Doi atleți trec în 
același timp linia de sosi
re. Cine va stabili ordinea 
exactă ? Celula fotoelectri- 
că — veți răspunde. Desi
gur. Dar cînd mai multe 
echipe acumulează intr-un 
campionat același număr 
de puncte, căreia îi va 
reveni titlul ? Foarte sim
plu: decide golaverajul — 
la fotbal ori hochei, nu
mărul de victorii, rezulta
tul direct și esaverajul (în 
această ordine) — la 
rugbi, coșaverajul direct 
— la baschet etc.

Dar la șah? Aici trebu
rile sînt puțin mai com
plicate, așa că vom răs
punde... noi, punîndu-1 in 
temă cu acest prilej pe 
cititorul ing. F. Karcher 
—, care ne-a adresat în
trebarea.

In șah egalitățile sînt 
tranșate printr-un calcul 
matematic, cunoscut sub 
numele de sistemul „Son- 
neborn-Berger". Prin el 
se stabilește, în cazul 
cînd doi sau mai mulți 
jucători au același număr 
de puncte, care din vic
toriile obținute în turneu 
sînt mai de preț. In acest 
scop la numărul de puncte 
realizat de concurenți a- 
flăți la egalitate se adaugă 
punctajul jucătorilor ’a 
care au cîștigat și jumă
tate din punctajul celor 
cu care au făcut remiză. 

Tt-Ati ntNAJAT ptmi) 
câ ești o ninÂucÂ țj

[U re-AM MENAJAT 
ALTFEL, N-AVEAM ff-Aieui 

O/N TINE.'. f

tS'

Desen de FRED GHENĂDESCU

yi s-ar putea să aveți ne
voie de ajutorul unui a- 
devărat alpinist, ca să... 
urcați apoi.

T. R.

w n ir
Cunoscutul automobilist 

englez Malcom Campbell 
se pregătește de zor pen
tru a depăși recordul 
mondial stabilit în 1947 
la Salt Lake de John 
Cobb, care a realizat 0 
medie orară de 634,267 
km.

Aceasta nu este totuși 
cea mai mare viteză a- 
tinsă în automobilism. La 
5 august 1963, la Bone-

adunarea și...

prin aplicarea

Urmează 
gata.

Așadar, 
acestui sistem este avan
tajat cel care a cîștigat 
la jucători aflați în partea 
de sus a clasamentului. 
Recent, la turneul inter
zonal de la Amsterdam, 
Larsen — egal cu Smîs- 
lov, Spasski și Tal — a 
beneficiat de un punctaj 
al coeficienților mai bun, 
datorită victoriilor 
Spasski și Bronștein. Is

la

Revista .FOOTBAL MAGA
ZINE* a adresat o serie de 
Întrebări unor talentați Jucă
tori de fotbal din Belgia și 
Italia. Este vorba de inter
naționalii Van Himst (S. C. 
Anderlecht) șl Mazzola (In* 
ternazionale Milano). Iată 
cîteva din întrebările puse și 
răspunsurile primite :

1. Venirea dv. In fotbal a 
ridicat probleme speciale» 
familiale sau de alt gen ?

V. H. : De nici un fel. E- 
ram elev și aveam 16 ani 
cînd am debutat. Tatăl meu 
era un suporter fidel al An- 
derlechtului.

M. : Apariția mea în fot
bal n-a ridicat nici un fel 
de probleme, speciale. Tatăl 
meu a fost fotbalist profesio
nist la echipa Torino și a 
dispărut în catastrofa aeria
nă de la Superga. El m-a 
făcut să iubesc fotbalul.

2. La ce vîrstâ ați debu
tat ?

V. H. : Sînt Ia Anderlecht 
de pe cînd aveam 10 ani. 
Am debutat în prima echipă 

J

a

IN
PATRU
RÎNDURI

Tînărul Ion Șerban în 
vîrstâ de 16 ani a să
rit 1,95 m la înălțime.

Antrenorul cu glas tandru 
Spuse astfel spre mulțime: 
Nu mai e un copilandru. 
Dar va crește-n... înâlțlme 1

Arbitrul de fotbal. O. 
Comșa a condus pînâ 
acum 500 partide

Meciurile ce-a condus 
Sint o cifrâ fenomen 
Și aratâ câ a dus
Multâ muncă... pe teren.

Scrima din țara noastră 
se găsește pe un drum 
bun

Sigur, din aceastâ veste 
Ce-o socot bine venitâ
Vâd câ scrima nu mal este 
O problemâ... ascuțitâ.

V. D. POPA

IE TL IE
viile, americanul Craig 
Breedlove, pilotînd un 
vehicul cu trei roțL pre
văzut cu un motor ou 
reacție, a realizat o medie 
orară de 656,390 km. A- 
ceastă performanță nu a 
fost Insă omologată de 
F.I.A., care a considerat 
neregulamentar vehiculul 
cu trei roți folosit de 
Craig Breedlove.

schimb Tal, care a remi
zat cu primii 11, a avut 
un „Sonneborn" slab, fi
ind „aruncat" pe locul IV.

Așadar, pentru a-și a- 
sigura un punctaj al coe
ficienților bun jucătorul 
trebuie să caute să cîștige 
la cei mai puternici. Dar 
mai sigur este să fie sin
gur pe primul loc, evitind 
astfel aceste complicații 
de ordin... algebric.

V. CH1OSE

12 întrebări și... 24 de răspunsuri
,internațional*.

la 16 ani și peste un an 
eram _

M. : Am debutat la 19 ani 
într-o echipa profesionistă, 
dar am intrat pe un teren 
de fotbal la virsta de 4 ani. 
Am Jucat în competiții pen
tru pitici și Juniori începînd 
de la 13 ani.

3. Antrenamentul vi se 
pare plictisitor sau Inutil ?

V. H. : Ar fi plictisitor dacă 
antrenorul nu ar varia de 
loc lecțiile. Antrenamentul 
este și mal puțin plictisitor 
pentru un semiprofesionist, 
așa cum sînt eu, pentru câ 
acesta are, cin fericire, și 
alte preocupări decît fotba
lul, cu toate câ-1 acorda 
prioritate acestuia.

M. : Nu, absolut de loc, 
mai ales cu un antrenor ca 
Herrera, care are o gama 
nesfîișitâ de metode de an
trenament. Fotbalul este o 
meserie (cel puțin pentru 
mine, ca profesionist) care 
trebuie fâcutâ serios.

4. Urmați un regim spe
cial ? Vâ luați precauții ?

V. H. : Trebuie să duc un 
regim alimentar foarte strict 
pentru a nu mă îngrășa. In 
familia noastră toți sînt tre- 
cuți de 100 kg. Am renunțat 
la prăjituri și la produsele 
de patiserie, spre disperarea 
mamei mele care este o 
foarte bună gospodină.

M. : Bineînțeles 1 Toți fot
baliștii profesioniști au o 
disciplină de viață impusă, 
foarte strictă, mai ales, în 
Italia. Clubul ne ține tot tim
pul sub control medical și 
fiecăruia i se prescrie regi
mul alimentar potrivit. In 
rest, eu mă conduc după o 
disciplină personală liber 
consimțită : nu întîrzii în o- 
raș, nu fumez, nu beau de 
loc și... dorm mult.

5. Socotiți că pentru a de
veni un mare jucător trebuie 
dus un regim de viață dl-

de cel al altor tineri ? 
H. : Evident. Nu există

lerit 
V.

Posta
LOUIS LUNGU, TURNU SE

VERIN. — Valentin Stănescu, 
antrenorul echipei Rapid, a 
fost un talentat portar. El 
a fost selecționat șl în e

chipa noastră națională de 
fotbal : de 5 ori. Ultima 
oară în 1947.

AUREL TOMESCU, BUCU
REȘTI — Iată... semnalmen
tele noului recordman mon
dial la 3ăritvra cu prăjina 
(5,23 m) : Fred Hansen, 23 
de ani, înălțime 1,83 m, 
greutate 76 de kilograme, 
profesiunea : student la sec
ția dentară a Universității 
din Rice. Cele mai bune 
performanțe realizate de el : 
în 1961 ; 4,57 m, în 1962: 
4,73 m, în 1963 : 4,90 m. Se 
pare că recordul mondial 
stabilit de el întrunește con
dițiile necesare pentru a fi 
omologat.

NICOLAE BAD1LEA, SINA
IA. Care dintre cei doi Seii- 
mesi a evoluat în linia de 
atac a lui Dinamo București, 
cu prilejul turneului de la 
New York ? Cel de la U.T.A.

GHEORGHE MOTIOC, SATU 
MARE. „V-am trimis niște e- 
pigrame și nu m-ar supăra 
dacă ar apărea în pagina 
„Magazin". Bine că îmi 
spuneți, ca să nu mai am 
emoții altă dată 1 Din păcate, 
epigramele trimise de dv. 
nu sînt îndeajuns de bune 
pentru a putea vedea lumina 
tiparului. Dar, nimeni nu s-a 
născut epigramist. Mai în
cercați, deci 1

TUDOR RADULESCU, BU
ZĂU. — Palmaresul întîlnirl- 
lor de campionat dintre Ra
pid și Dinamo ? Mi-ați dat 
de lucru, dar sînt în măsură 
să vă răspund : Notați... dv. 
și alții, ca să nu fiu în
trebat din nou : 46—47 : 0—2 
șl 1—1, 47—48 : 2—3 și 1—0, 
48—49 : 1—0 și 5—2, 1950 ;
4—2 și 5—3, 1951 : 2—3 și 
1—5, 1952 : Rapid a jucat în 

1953 2—0 șl 1—2, 1954 ;
2—2 șl 1—2; 1955. Rapid a 
Jucat din nau In „B“, 1958 :
2—3 și 3—2, 57—58, 0—4 șl
1—0, 58—59: 3—2 și 2—3,
59—60 : 1—0 și 0—2, 60—61 :
0—2 și 2—1, 61—62 ; 1—2 șl
1—0, 62—63 : 2—1 și 1—1»
63—64 : 0—2 șl 2—5.

nici o portiță de scăpare. Nn 
beau decît lapte și nu fu
mez de loc. Și nu mă în
cearcă de loc gîndul că sînt 
păgubit... Acest regim este 
indispensabil fotbalistului.

M. : Un regim de viață a- 
decvat este indispensabil 
pentru a ajunge pe treapta 
cea mai de sus.

6. Jucați mai reținut în 
vreun meci lipsit de interes 
sau dacâ aveți o partidă im- 
portantâ în zilele urmcțoare ?

V. H. : Publicul își plătește 
intrarea la toate meciurile. 
Noi avem deci datoria să-i 
oferim de fiecare dată spec
tacolul la care are dreptul.

M. : Nu, niciodată. Mai în- 
tîi pentru că nu e în firea 
mea și apoi, pentru a-ți me
rita locul în echipă, trebuie 
să probezi mereu că ești 
cel mai bun.

7. Credeți câ mal puteți 
progresa ?

V. H. : Bineînțeles. Fiecare 
meci, fiecare antrenament ne 
aduce cîte ceva nou și ne 
dăm osteneala să deschidem 
bine ochii.

M. : Da. Mereu trebuie să 
facem progrese, altfel viața 
și fotbalul ne-ar lua-o îna
inte și totul n-ar avea nici 
un farmec. Simt o mare 
bucurie cînd reușesc ceva 
ce adesea, înainte, nu reu
șeam sau să descopăr șire
tlicuri noi pentru a-mi pă
căli adversarul.

8. Pe care fotbalist al lu
mii îl admirați mai mult ?

V. H. : Pe Di Stefano, pen
tru că este un jucător com
plet.

M. : Pe Di Stefano. Pentru 
el fotbalul n-are secrete.

9. Care sînt distracțiile dv. 
preferate ?

V. H. : Discurile, cinemato
graful, cîte puțin din fiecare. 
Dar mai ales sportul.

M. : Colecționez discuri. 
Dar îmi place sportul sub 
toate formele lui, aerul cu
rat și, de asemenea, lectura. 

NICOLAE BOCH1AN, ME
DIAȘ. Este exact : în edi
ția 1947—1948, Clujul a avut 
trei echipe în categoria A. 
Cel mai .bine s-a clasat U- 
niveisitatea : pe locul 4. Ce
lelalte două echipe, C.F.R. 
și Dermata, s-au clasat pe 
locurile 8 și, respectiv, 11» 
din 16 echipe participante.

TEODOR TEHES, HUNE
DOARA. „La un moment dat 
un jucător, ieșindu-șî din 
fire, comite un gest regre
tabil : se repede la arbitru 
și-1 lovește. Ce face arbi
trul ?- Ii elimină pe acel ju
cător, sau părăsește el te
renul ? De ce el ? Părăsește 
terenul jucătorul respectiv, 
care pentru o astfel de 
abatere ar putea fi scos 
din viața sportivă. Sîn- 
tem convinși însă că între
barea dv și răspunsul nos
tru vor rămîne probleme pur 
... teoretice I

FANICA NEAMȚU, MUR- 
FATLAR, — Neprezentarea 
vizei medicale nu duce au
tomat la ...neînceperea Jo
cului și deci la pierderea 
lui. Meciul se joacă șl în 
aceste condițiuni, cealaltă 
echipă menționînd acest lu
ciu în cuvenita con
testație, asupra căreia ur
mează să se pronunțe fo
rurile în drept.

ANA ORBAN, PLOIEȘTI. — 
In cadrul marilor pregătiri 
pe care le iac pentru J.O.» 
Japonezii au construit între 
Osaka și Tokio (circa 600 
de kilometri) o linie specia
lă de tren, astfel că distan
ța va putea fi parcursă 
în trei ore șl ceva, trenul 
realizînd o medie orară de 
180 de kilometri.

MIRCEA GRIGORIU, BUCU
REȘTI. — Campionii mon
diali de box — mai cu sea
mă la categoriile mici — se 
schimbă destul de des. Să 
sperăm totuși că pînă mîine 
dimineața este valabilă urmă
toarea listă : muscă : Ebi- 
hara (Japonia), cocoș : Joî- 

fre (Brazilia), pană : Sugar 
Ramos (Mexic), semiușoară: 
Carlos "irtiz (Porto Rico), 
ușoară . Perkins (S.U.A.), 
semimijlocie: Griffith (S.U.Aj, 
semigrea : Pastrano (S.U.A), 
grea ; Clay (S.U.A.)

ION POSTAȘU 
desene de

N. CLAUDIU

10. Credeți câ problemele 
de tactică au o importanță 
primordială în fotbal ?

V. H. : Nu. E drept, e ne
cesară o tactică de bazâ dar 
cred că o echipă bună tre
buie să fie capabilă să im
provizeze altceva dacă me
ciul nu decurge așa cum l-a 
sperat ea. Tactica este in
dispensabilă, dar nu trebuie 
să fim sclavii ei.

M. : Problemele de tactică 
au importanța lor, bineînțe
les, dar ele nu sînt primor
diale. In ochii mei au mai 
multă importanță valoarea 
individuală a jucătorilor, 
pregătirea fizică, spiritul co
lectiv.

11. Ii arâtațl antrenorului 
părerea dv. asupra vreunei 
probleme care ține de echi
pă ?

V. H. : Este meseria antre
norului să „vadă“... Totuși, 
cred că un jucător poate 
să-i dea sugestii antrenoru
lui său. O colaborare inteli
gentă este întotdeauna de 
dorit. Antrenorul are însă ul
timul cuvînt.

M. : Cred că nu e rolul 
meu, poate pentru că antre
norul Herrera cunoaște fot
balul mult mai bine decît 
mine. Mai tîrziu, dacă voi 
avea idei, i le voi arăta.

12. Cum credeți câ este 
mai bine : o echipă în care 
numărul tinerilor sâ primeze, 
sau o formație alcătuită din 
jucători mai în vîrstâ și cu 
cel mult 1—2 tineri ?

V. H. : Un tînăr sau doi 
tntr-o formație mai vîrstnică 
întîmpină greutăți în afirma
rea lor. Prefer o echipă tî- 
nără în întregime.

M. : O echipă alcătuită din 
tineri are avantajul prospe
țimii, dinamismului, dar cred 
că 2—3 jucători mai în vîrs- 
tă, cu experiența și sîngelo 
lor rece, sînt de neînlocuit.

traducere de
MIRCEA TUDORAN



Sportivi romîni
evoluează la Viena

Bucureștiul ple-Vineri a părăsit Bucureștiul ple- 
■ dind la Viena un lot de sportivi ro- 

Gaîni alcătuit din jucătoarele de tenis 
Se masă Maria Alexandru și Ella 
Consiantinescu, halterofilii Silviu Ca
zan și Gheorghe Mincu și ciclistul 
Cheorghe Moldoveana. In capitala 
Austriei sportivii noștri vor lua parte 
sîmbătă la o serie de concursuri or
ganizate cu ocazia aniversării ziarului 
„Volksstimme".

OUAllWTEfilSSWiNMIlNAWONAl.Ai

Ion Olărescu pe local II
în concursul international de tir de la Badapesta

FOTBAL PE GLOI
ADUNAREA GENERALA A U.E.F.A.

■ REPREZENTANTUL ȚĂRi 
NOASTRE A FOST ALES INCOM. 
SIA DE ORGANIZARE A „CUPI 
EUROPEI".

BELGRAD 3 (prin telefon). Com
petiția de handbal feminin „Trofeul 
Tașmajdan" s-a încheiat joi seară, 
cînd s-au înregistrat următoarele re
zultate i

R.P. Ungară—R.S, Cehoslovacă
B—5 (3—1). Jucătoarele maghiare
au dovedit aceeași vervă ca și în 
ajun și au condus permanent, în 
final cu 5—3. Echipa cehoslovacă 
însă, a avut o revenire și a reușit 
să egaleze în ultimele minute.

R.S.F. Iugoslavia—R.P. Romînă 
6—4 (4—4). Echipa noastră a jucat 
ceva mai atent decît în ajun, dar 
n-a putut rezista formației gazdelor, 
care a forțat jocul și victoria. Au 
marcat: Knezevici 3, Vrkovici, Pa- 
vîcî șl Radunovici, respectiv Maria 
Constantinescu 2, 
Nemeț. Scorul 
[1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 
6-4.

Trofeul a fost
Iugoslaviei, la egalitate de puncte 
cu formația maghiară, dar cu gol
averaj mai

Turneul 
dat cîștig 
hoslovace, 
vă — a
R.S.F. Iugoslavia cu 
In celălalt meci, R. P. 
vins R.P. Polonă cu 28-15.

BUDAPESTA 3 (prin telefon). — 
Concursul internațional de tir a con
tinuat joi și vineri cu desfășurarea pro
bei de armă liberă calibru redus 3x40 
focuri. La întreceri au participat 60 de 
conourenți din șapte țări. Un rezultat 
remarcabil a obținut reprezentantul 
țării noastre Ion Olărescu, clasat pe

Ce i nou în natație?
EM. VOICU Șl T. ȘERBAN CONCU

REAZĂ AZI LA BELGRAD

Joi seara au părăsit Capitala, cu 
destinația Belgrad, înotătorii dinamo- 
viști Emil Voicu și Tiberiu Șerban, în
soțiți de antrenorul lor C. Drăgușanu. 
Voicu și Șerban vor concura în pro
bele de 100 m liber și, respectiv, 100 
m spate, alături de înotători din 
Austria, Bulgaria, Cehoslovacia, Italia, 
Iugoslavia și Ungaria.

Ana Boțan și Ana 
a evoluat astfel 1
2-3, 3-3, 4-3, 4-4...

PATRU RECORDURI ÎNTR-O SIN
GURĂ PROBA

cîștigat de echipa

bun.
masculin de la Zagreb a 
de cauză echipei R.S. Ce- 
care — în 
dispus de

partida decisi- 
rep.'ezentativa 
18-12 (10-6). 
Ungară a în-

In ultima zi a concursului interna
țional „Trofeul celor șapte coline", 
desfășurat la Roma. înotătorul Vladimir 
Moraru a luat startul în proba de 1500 
m liber. El a sosit pe locul 5, fiind cro
nometrat în 19:08,1 — nou record repu
blican de seniori și juniori cat. I. In tre
cere la 800 m, cronometr-ele au indicat 
10:02,7, timp care depășește, de ase
menea, recordurile republicane de se
niori și juniori cat. I. Așadar, patru 
recorduri într-o singură probă.

locul al doilea, la numai două puncte 
de învingător. Dacă Olărescu ar fi 
tras mai bine în poziția picioare (în 
care a" realizat 357 p.) ar fi ocupat 
locul întîi. Trebuie însă să arătăm că 
întrecerile care au avut loc pe poligo
nul Dozsa s-au desfășurat în condiții 
deosebit de dificile. In loc de trei zile, 
cele trei poziții s-au desfășurat în două 
zile, concursul durind cîte șase ore. 
Acest fapt, precum și timpul neprielnic 
(în special vînt) a influențat mult 
rezultatele.

Iată rezultatele: 1. Simko (Ungaria)

1136 p. (392; 382; 362), 2. ION OLA- 
RESCU (R. P. Romînă) 1134 p. (394; 
383; 357), 3. Gustav Kuti (Ungaria) 
1131 p. (389; 387; 355). Ceilalți trăgă
tori romîni s-au clasat după cum ur
mează: 9. N. Rotam 1120 p. (390; 372; 
358), “ ~ ‘ "" —
348), 
358), 
370;
(384;
(379; 360; 331), 56. Gh. Vasilescu 1056 
p. (372; 360; 324).

Concursul continuă azi și mîine ou 
probele de pistol (liber și viteză).

ca 
dis 
di:

a
12. St. Taban 1118 p. (394; 376;
13. T. Ciulu 1118 p. (384; 376;
42. 0. Antonescu 1086 p. (366; 
350), 43. M. Ferecatu 1085 p.
355; 346), 49. M. Antal 1 070 p.

PREGĂTIRI OLIMPICE PE TOATE MERIDIANELE

Recent, a avut loc la Madrid adi 
narea generală a U.E.F.A. la care a 
participat delegați din 31 de țări. C 
acest prilej, Comitetul executiv i 
U.E.F.A. a prezentat o dare de seam 
asupra activității sale din ultimii dc 
ani. De asemenea, au avut loc alegei 
în diferite comitete și comisii din 
drul F.I.F.A. șl U.E.F.A. și s-aii 
cutat o serie de probleme actuale 
fotbalul internațional.

In funcția de vicepreședinte
F.I.F.A. a fost reales Ottorino Barass 
(Italia), iar în Comitetul executiv a 
F.I.F.A. au fost aleși A. Chiarsol 
(Franța), Benito Pico (Spania.) ș 
Hans Walsch (Austria). In comitetu 
executiv U.E.F.A. au fost aleși Otto 
rino Barassi, Jose Crahay (Belgia) 
Lodewik Brunt (Olanda), Augustă 
Pujol (Spania), Otto Beck fCeho 
slovacia) și Giuseppe Pasquale (Ita 
lia). Ga membru în U.E.F.A. a fos 
ales H. Gossmann (R.F.G.).

Cu acest prilej au fost reorganizați 
și unele comisii din cadrul U.E.F.A. Ir 
comisia de organizare a „Cupei Euro
pei" — inter-țărt a fost ales și pre 
ședințele Federației romîne de fotbal 
tov. GH. POPESCU. A fost aleasă ș; 
o comisie de propuneri pentru organi
zarea campionatului mondial din 1970.

Gomitetul executiv al U.E.F.A. a ad 
mis cererea de afiliere în U.E.F.A. a fe
derației de fotbal din Cipru.

Propunerea fn ce privește organiza
rea unui campionat european inter-țări 
(care să țină și locul meciurilor pre
liminarii pentru campionatul mondial; 
a fos-t respinsă.

SURPRIZE ÎN „CUPA EUROPEI 
CENTRALE"

Prin noul record european la ștafeta 4x100 m — cu excelentul timp de 39,3 
sec. — echipa sprinterilor francezi se anunță ca o serioasă candidată la pri
mul loc in această probă la I. O. de la Tokio. Iată echipa Franței, de la 

Piquemal, Brugier, Deleaaur.
Foto : France-Presse

stingă la dreapta: Laidebeur,

In semifinalele „Cupei Europei cen
trale" s-au înregistrat două mari sur
prize. în meci revanșă, la Praga, Spar
tak Sokolovo a dispus cu 3—0 de 
campioana Italiei F. C. Bologna (în 
primul meci, la Bologna, scorul a fost 
egal: 2—2). La Budapesta, Slovan 
Bratislava a învins echipa Vasas cu 
2—1 (în primul meci 1—1, la Bratis
lava). Astfel, finala competiției se va 
desfășura între două echipe cehoslo
vace : Spartak Sokolovo și Slovan 
Bratislava.

ȘTIRI, REZULTATE

marele concurs internațional de lupte
(Urmare din pag. I-a)

pe plan mondial. Ne-au plăcut în mod 
deosebit St Tampa, N. Cristea, Ai. 
Radu, P. Poalelungi, P. Grciurnaru și 
I. Chirilă. Mai slab s-au comportat G. 
CJibaru, I. Popescu, St. Stîngu și A. 
Balog.

Interesante și spectaculoase au fost 
și meciurile de pe salteaua nr. 2, unde 
s-au desfășurat întrecerile de „clasice". 
Spectatorii au aplaudat îndelung pe D. 
Pîrvulescu, 1. Alionescu, G. Turturea, 
M. Cristea, I. Cernea, N. Martinescu, 
precum și pe Gutman (R.P.U.), Leh- 
tonen (Finlanda), Lazaru (Grecia), L 
Polyak (R.P.U.), Martinovici (R.S.F.I.), 
Schiermeyer (Franța).

PE SCURT
• Cea de-a doua etapă a tuiului ciclist 

al Franței pentru amatori s-a desfășurat 
pe traseul Bondol-Montpellier (233 km) și 
a fost cîștigată de alergătorul Schleck 
(Luxemburg) în 6h22 ;41,0. In același timp 
au sosit Gargia (Spania) și polonezul Be
ker. In clasamentul general individual, con
duce Gargia, urmat de Gismondi (Italia) 
la 6 secunde, Mendiburu (Spania) la 21 
sec. Tcus (Spania) la 35 sec, Chappe 
(Fianța) la 1:05,0. Beker (fl.P.P.) la 1:37,0, 
Spruyt (Belgia) la 3:16,0.

Etapa a 10-a a turului Franței rezervat 
profesioniștilor, Torlonulon—Montpellier (250 
km) a revenit belgianului Sels în 6 h49 :28,0. 
Clasamentul general : 1. Groussard (Fran
ța) ; 2 Anquetil (Fianța) la 1:11,0 ; 3.
Poulido’r (Fianța) la 1:40,0 ; 4. Bahamon- 
tes (Spania) la 3;04,0 ; 5. Anglade (Fran
ța) la 3:05.0.

< La Copenhaga s-a disputat meciul pen
tru campionatul european profesionist la 
box la categoria mijlocie, între pugilistul 
maghiar Laszlo Papp, deținătorul titlului și 
danezul Chiis Christensen. Programat pe 
distanța de 15 reprize, meciul a luat sfîr
șit în repriza a 4-a, cînd Laszlo Papp l-a 
făcut k.o. pe adversarul său. (Laszlo Papp, 
în vîrstă de 38 de ani și de trei ori cam
pion olimpic, nu a pierdut nici unul din 
cele 28 de meciuri susținute ca profesionist).
• Rezultatele semifinalelor turneului fe

minin ds tenis de la Wimbledon : Margaret 
Smith — Billie Jean Moffit 6—3, 8—4; Maria 
Bn no — Lesley Turner 3—6, 6—4, 6—4.

Această verificare în vederea Jocu
rilor Olimpice promite, chiar după 
prima zi de concurs, a fi utilă tuturor 
sportivilor care și-au dat întîlnire în 
capitala patriei noastre.

întrecerile continuă astăzi și mîine 
pe patinoarul din parcul „23 August" 
cu începere de la ora 17.

„Pregătirile olimpice
Eforturilor organizatorilor japonezi al 

locurilor Olimpice de vară le-a consa
crat recent un articol publicația „ Kyodo 
Overseas Service" care apare la Tokio.

„Pregătirile de la Tokio pentru apro
piatele Jocuri Olimpice — scrie revista 
— au ajuns în faza finală. La tot ceea 
ce mai trebuie făcut se lucrează intr-un 
ritm rapid, astfel, incit toate pregătirile 
olimpice să lie încheiate pînă la sfîrșitul 
lunii august. Olimpiada se va deschide 
la 10 octombrie și va dura pînă la 24 
octombrie.

Stadionul național, situat în inima 
orașului Tokio, este gata pentru cel 
mai mare eveniment sportiv al țării din 
acest secol. El poate găzdui în prezent 
în tribunele sale aproximativ 100 000 
de persoane. Alte sectoare ale pregăti
rilor sînt terminate intr-un procent de 
85 la sută. Intr-un ritm rapid se desfă
șoară construirea a două săli de mese 
în satul olimpic, îîngă Stadionul na
țional. In curind ele vor fi gata să pri
mească cîte 1000 de sportivi străini 
Centrul sportiv Komazawa — stadionul 
nr. 2 din Tokio — este, de asemenea, 
aproape gata pentru întrecerile de lupte, 
hochei, fotbal și volei.

Anexa gimnaziului național, in a- 
propierea Stadionului național, crește 
văzînd cu ochii pe fundalul construcții
lor olimpice. Aici vor fi găzduite con-

IN CADRUL unei conferințe de 
presă care a avut loc la 2 iulie la 
Djakarta, ministrul sporturilor din In
donezia, Maladi, a anunțat oficial par
ticiparea sportivilor indonezieni la cea 
de-a 18-a ediție a Jocurilor Olimpice 
de la Tokio. Indonezia va fi repre
zentată la atletism, box, ciclism, iah- 
ting, gimnastică, lupte, haltere, 

scrimă.
IN ULTIMUL mecj al turneului pe 

care l-a întreprins în Iugoslavia, re
prezentativa de polo pe apă a U.R.S.S. 
a întîlnit selecționata olimpică iugo-

■ w ina
sint aproape gata“ 

cursurile de judo și scrimă. Un sistem 
electronic de înregistrare menit să a- 
nunțe rapid rezultatele Jocurilor Olim
pice a fost instalat la centrul de presă, 
situat exact în fața Stadionului na
țional. Sistemul electronic va deservi 
toate cele 32 de instalații olimpice, unde 
vor avea loc aproximativ 4000 de în
treceri. Vor fi transmise cu repeziciune 
știri de la cele 20 de discipline spor
tive la care vor participa aproximativ 
7500 de sportivi din 114 țări.

In același timp progrese remarcabile 
au fost obținute în domeniul măsurilor 
pentru asigurarea transporturilor și cir
culației. Aeroportul internațional Hane- 
da poate primi în prezent un număr 
sporit de avioane mari cu reacție pe 
noua pistă care se întinde pînă pe plaja 
din apropierea orașului. Trenul monorai 
care va face legătura intre o parte a 
centrului orașului și aeroportul inter
național a fost supus de acum primelor 
probe experimentale. Trenul „aerian" 
va înregistra o circulație de vîrf fa- 
cepînd din luna august împreună cu 
traficul pe șase șosele „olimpice".

La sfîrșitul lunii august .majoritatea 
materialelor și echipamentului de cons
trucție care se îngrămădește în prezent 
pe străzile Tokio-ului vor fi îndepărta
te, astfel incit toate construcțiile olim
pice vor fi scoase în lumină". 

slavă, pe care a învins-o cu scorul de 
2—1.

CAMPIONATUL de pentatlon mo
dern al R. P. Ungare a revenit la ac
tuala ediție sportivului F. Torok cu 
5001 puncte. Pe echipe a cîștigat Hon- 
ved Budapesta cu 14300 puncte.

IATA cîteva rezultate din meciul 
atletic între echipa Norvegiei și o se
lecționată a Belgiei, Olandei și Lu
xemburgului: 110 m garduri: Kamer- 
beek (B) 14,4; 200 m: Bunaes (N) 
21,5; 800 m — Lambrechts (B)
1:49,1 ; 5000 m : Allonsius (B) 13:51,8; 

3000m obstacole: Roelants (B) 8:31,8, 
la 2,2 sec de propriul său record mon
dial; înălțime: Slotten (N) 2,00 m; 
triplu " ' “‘j G..7
disc: Haugen (N) 56,18 m; ștafeta 
4x400 
vegia 3:14,1.

sail: Jensen _ (N) 15,60 m;
111 , țlOlCld 

m: 1. Benelux 3:14,0. 2. Nor-

PE TOT GLOBUL

-

privind cu aten-

chenar alb... O 
Amănunt semnl-

I Avem în față o fotografie re
centă. Undeva în Africa cen

trală, în îndepărtatul Ciad, -o 
serbare populară cheamă la dans 
și voie bună mulțimea îmbrăcată 
in costume pitorești. Imaginea ta- 
■cîntă ochiul, dar dă și subiect de 
meditație. Fiindcă, 
ție, distingem pe fondul clișeului 
un binecunoscut 
poartă de fotbal.

Ț ficativ, serbarea are loc pe stadion. 
4 După ce și-a cucerit prin luptă li- 
Ț bertatea, Africa descoperă acum 
4 sportul. Și fotbalul, in primul rînd. 
Ț Poate nu s-a scris încă totul 
Z despre popularitatea acestui sport 
♦ atît de îndrăgit, fotbalul. Cel mai 
î răspîndit din lume.
4 spun statisticile. în 
Ț F.IF.A. stau înscrise
4 Î25 de națiuni, ceea
T fonii siitRTP.îw

după cum 
controalele 

adeziunile a 
ce face din 

i forul suprem al fotbalului cel mai 
T larg organism sportiv existent pe 
4 glob. F.IF.A. numără actualmente 
Ț 35 de membri pe teritoriul Afri- 
Ț -cit, 33 în Europa, 29 ta Asia, 18 
Ț in America centrală și de nord, 10

• Clubul Reims a prelungit contoac- 
tul jucătorului Kopa cu încă trei' ani. 
Numai, că, din motive financiare, clu
bul îi va plăti doar 50 la sută din sa
lariul stabilit...

O Argentinianul Combin, care .a ju
cat în echipa franceză Lyon, a semnat 
un contract cu clubul Juventus din To
rino. Aici, Combin va juca alături de 
compatriotul său Sivori.

• Meciuri internaționale: La Ber
gen: Norvegia — Elveția 3—2 (0—2). 
In „Cupa Rappan": Malmo — Dinamo 
Zagreb 4—0 (3—0).

• In finala „Cupei Austriei": Ad
mira — F.C. Austria 1—0.

CHENAR EXTERN

• ••
în America de sud. Cifrele sînt 
de-a dreptul impresionante.

Fotbalul a încetat de mult să 
mai fie o „specialitate" europeană. 
După ce și-a găsit în continentul 
latino-american o a doua patrie, 
iată balonul rotund pornit în cu
cerirea unor simpatii noi, în țări 
cu alte tradiții sportive. Nu de 
mult consemnam faptul surprinză
tor că în Australia — țara tenisu
lui și a înotului — 200.000 de spec
tatori au venit ca să asiste la jocu
rile echipei engleze Everton. Iar 
din New York se anunță că. pro
babil pentru prima oară ta istoria 
fotbalului, un jucător nord-ameri- 
can va fi transferat în 
achiziționat de S. V. 
Tncepind din sezonul 
S.U.A. vor lua ființă două campio
nate divizionare de fotbal. La con
curență

Cifre 
fotbalul 
vină un 
telor.
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Europa, 
Hamburg, 
viitor, în

cu rugbiul și baseballul! 
și fapte care atestă că 
tinde tot mai mult să de- 
sport al tuturor continen-

V. —
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