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R. P. ROMÎNĂ — R. S. F. IUGOSLAVIA 

LA GIMNASTICĂ TINERET

După frumosul succes obținut la Budapesta în 
ața reprezentativei de gimnastică (tineret) a 
R. P. Ungare, echipa de tineret a țării noastre 
ia susține -un nou și interesant concurs. De data 
iceasta în țară, la Reșița, în compania tinerilor 
țimnaști ai R. S. F. Iugoslavia. Data concursu- 
ui; 18-19 iulie.

REUNIUNE DE BOX

Astă-seară, de la ora 
9, are loc pe stadio- 
iul Giulești o nouă 
euniune pugilistică în 
:adrul etapei a doua a 
ipartachiadei republi-

cane. Participă boxeri 
de categoria a doua ți 
a treia de la cluburile 
și asociațiile sportive 
din Capitală.

/ICTOR CIOCTLTEA PARTICIPĂ LA UN 
NOU TURNEU INTERNAȚIONAL

Ieri dimineață a părăsit Capitala maestrul 
nternațional Victor Ciodltea, piecînd cu avio- 
iul spre Moscova. Șahistul romîn a fost invitat 
ă participe la un important turneu intemațio- 
lai care se va desfășura în localitatea balneo
climaterică Kislovodsk, în Caucaz. La acest 
urneu urmează să ia parte o serie de mari 
naeștri și maeștri din mai multe țări euro- 
>ene și americane.

NOI 1NT1LNIRI INTERNATIONALE ALE MO- 
TOCICLIȘTILOR ROMINI

Duminică 19 iulie, la 
'Leningrad, va avea loc 
ea de-a Vlf-a fază a 
ampionatului mondial 
le motocros la clasele 
150 și 500 cmc. Țara 
toastră va fi reprezen- 
‘ată de doi sportivi

care vor lua startul la 
clasa 250 cmc. In ace
eași zi, la Roznove, 
(R.S. Cehoslovacă) se 
va desfășura un con
curs internațional de 
motoerps, la care au 
fost invitați și 10 aler
gători romini.

SPOR TIVA
O frumoasă victorie

Firoiu înscrie cu toată opoziția lui 
Gogoladze

Foto : T. Chioreanu
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SPARTACHIADA REPUBLICANĂ
Finalele raionale in plină desfășurare

Echipa de gimnastică a Școlii de 8 ani din 
comuna Manasia — învingătoare în etapa 
raională a Spartachiadei republicane des
fășurată la Urziceni. In fotografie: o spec
taculoasă piramidă executată de elevele din 

Manasia
Foto: P. Anton

ieri la bazinul Dinamo

ÎN A DOUA PARTIDĂ DE POLO:
ROMÎNIA—0. R.S.S. 4-3
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Aritmetică...

O primă perioadă destinată verificărilor celor 
mai bune formații de polo de pe continentul nostru 
înaintea J. O. de la Tokio este pe cale să se în
cheie. La București, olimpicii noștri au trecut cu 
succes un asemenea examen, încercîndu-și forțele 
în co-mpania puternicei reprezentative olimpice a 
Uniunii Sovietice. Intr-adevăr, după „nulul" de sîm- 
bătă seară de la „Tineretului", iată că în cel de al 
doilea meci, găzduit de frumosul bazin din incinta 
parcului sportiv Dinamo, jucătorii noștri au arătat 
că pot și mai mult decît sîmbătă, obținînd victoria 
cu 4-3 (0-1, 1-2, 2-0, 1-0) la capătul unei partide 
deosebit de interesante prin fazele create la ambele 
porți, prin palpitanta evoluție a scorului.

Spre deosebire de prima partidă, de astă dată 
începutul nu ne-a fost favorabil. Oaspeții ajung 
primii la mingea aruncată la centru de 'arbitrul 
Istvan Bartalis, încearcă combinații prin care să se 
apropie de poarta apărată de Ștefănescu și foarte 
repede (mih. 1,21) Semenov își face loc, faultîn- 
du-1 pe MărcUlescu, și înscrie : 1-0 pentru U.R.S.S., 

rezultat cu care* se încheie pri
ma repriză. Imediat după re
luare, poloiștii noștri sînt în su
perioritate numerică (prin elimi
narea lui Romanov), 
care înscriu sînt
Firoiu a șutat

dar cei 
tot oaspeții; 

imprecis și la

NICOLAESCU
d, Tr Ioanițescu ț

G.
D. STANCULESCU

In iulie-august:

turnee de handbal

Ne vizitează
selecționataJ

orașului Sarajevo,
Slavia Trnava

și C. K. 0. Praga

12-19 iulie
A XVII a ediție 

a „Cursei SCiNTEU
Tradiționala competiție ciclistă „Cursa Scînteii" se 

desfășoară anul acesta între 12 ți 19 iulie pe un traseu 
ce va măsura aproximativ 1 100 km. La cea de a XVII-a 
ediție a acestei întreceri de fond au fost invitați cei 
mai buni cicliști din țara noastră ți este posibil ca la 
start să fie prezenți ți oaspeți de peste hotare.

Traseul competiției este următorul : ETAPA I — 12 
iulie — Bucurețti — Ploiețti .— Buzău ; ETAPA A II-A 
— 13 iulie — Buzău —• Adjud — Onețti ; ETAPA A 
III-A —*14 iulie — Onețti — Sf. Gheorghe — Miercu
rea Ciuc : ETAPA A IV-A — 15 iulie — Miercurea 
Ciuc — Odorhei — Tg. Mureț ; la 16 iulie este zi de 
odihnă la Tg. Mureț ; ETAPA A V-A — 17 iulie — Tg. 
Mureț — Tîrnăveni — Mediaș — Sibiu ; ETAPA A 
VI-A — 18 iulie — Sibiu —- Rm. Vîlcea — Pitețti ; 
ETAPA A VII-A — 19 iulie — Pitești — Bucurețti.

Comentarii după

La sfîrșitul acestei luni ne 
vor vizita trei echipe 
handbal de peste hotare : se
lecționata orașului Sarajevo 
(R.S.F. Iugoslavia), Slavia 
Trnava și C.K.D. Praiga (R.S. 
Cehoslovacă), în rîndnrile 
cărora activează o serie de 
jucători internaționali.

Formația iugoslavă va evo
lua între 23 iulie și 2 au
gust, Slavia Trnava între 29 
iulie și 13 august, iar echipa 
feminină C.K.D. Praga — 
campioana pe 1964 a K. 
Cehoslovace — între 29 
și 12 august. Oaspeții 
juca la București și în 
cîteva orașe din țară.

Programul jocurilor acestor 
trei echipe va fi astfel alcă
tuit de federație incit să dea 
posibilitatea cit mai multor 
echipe din prima categorie și 
selecționate regionale să-și 
verifice stadiul de pregătire 
și forma atinsă in perioada 
precompețițională.

S. 
iulie 

vor 
alte

„repetiția
olimpică" de la Snagov

De cîteva minute ne aflăm 
în crartea uzinei Electromag
netica din Capitală. în drum 
spre sediul asociației spor
tive ne-am oprit în fața unui 
afiș care anunța ca echipele El ne va reprezenta, în etapa 
de fotbal și handbal ale u- 
zinei vor susține peste cîteva 
zile întîlriiri în cadrul etapei 
a Il-a a Spartachiadei repu
blicane. Privimd afișul, scris 
cu litere mari, cursive, ne 
gîndeam ia sportivii uzinei pe 
care adesea i-am întîlnit în 
diverse competiții dar nici
odată nu i-am cunosaut și la 
locul de muncă. Așa că...

...O sală imensă, în care 
ne întîmpină zumzetul freze
lor și al strungurilor. Pe 
anul din strunguri, steagul 
de evidențiat în întrecerea 
socialistă.

— Cine lucrează Ia această 
mașină, îl întrebăm pe Nico
lae Suciu, membru în con
siliul asociației sportive.

uiiUiHiiunminiiuiimuiiniuiumiuuiuuuiiiuiiiiumuuiiiuiiummuHiuiimuuiu^

— Florin Nifescu, ne răs
punde însoțitorul nostru. 
Este un polisportiv. Joacă 
fotbal, ridică haltere și e cel 
mai bun motociclist al uzinei.

a doua a Spartachiadei, la 
concursul de moto.

Apoi, rotindu-și privirile 
peste capetele muncitorilor, 
tovarășul Nicolae Suciu ne 
arată uin tînăr aplecat asu
pra frezei.

— Acela e Aurel Pândele, 
El se numără printre cei mai 
buni fotbaliști din echipa 
sectorului mecanic șef, câș
tigătoarea Spartachiadei repu
blicane pe uzină. Joacă bine 
și tenis de masă.

Despre munca profesională 
a celor doi tineri sportivi 
ne-a vorbit șeful lor de sec
ție, Dumitru Stavăr, secretarul

(Continuare în pag. a 3-a)

(Continuare în pag. a 3-a)

TREI VICTORII DE PRESTIGIU • REZULTATE EXCELENTE LA TOATE PROBELE • CÎTEVA' ' 
---------------- --------- POSIBILITĂȚI PENTRU CREȘTEREA PERFORMANȚELOR

aceste două zile motive de 
bucurie ci și sportivii clasați pe 
celelalte locuri fruntașe și — 
am putea spune — aproape toți 
finaliștii. Aceasta pentru că 
majoritatea sosirilor au fost 
foarte strînse, iar diferentele de 
timp minime. Prin această pris
mă, a timpurilor realizate, vom 
reveni și noi, în completarea 
cronicii de ieri, cu unele comen
tarii privind evoluția sportivilor 
romîni.

Mai întîi despre învingători.
La caiac dublu 1000 m, Ni
coară și Ivanov au „tras" 3:30,0

CONCLUZII • EXISTĂ

Comentariile după ultima edi
ție a „Regatei Snagov" sînt 
mai ample și mai... aprinse ca 
oriciild. Specialiștii prezenți la 
i,repetiția olimpică" de la Sna
gov au apreciat unanim valoa
rea deosebită a acestor întreceri, 
încheiate cu rezultate excelen
te. Sîmbătă și duminică pe 
pista Snagovului s-au înregis
trat —• la unele probe —cele 
mai bune timpuri de pină acum 
(canoe simplu 1000 m 4:17,2; 
caiac simplu 1000 m 3:49,4 etc.). 
Este de subliniat faptul că nu 
numai învingătorii au avut în

Finala probei de canoe dublu a prilejuit evidențierea „cuplului” nostru D. Alexe — Igor Lipalit, 
care a cucerit primul loc

Foto; P.. Romoșati

(norma olimpică 3:38.0) .eea 
ce reliefează progresul realizat 
în acest sezon, forma excelentă 
a acestui echipai. Mult’ supe
rioare normelor olimpice sînt și 
timpurile realizate de cele două 
echipaje de caiac 4—1000 m 
(3:10,2 și respectiv 3:10,6 față 
de 3:17,0 olt reprez'ntă norma 
olimpică) formate din Nicoară. 
Ivanov, Artimov, Conțolenco 
(locul I) și Vernescu, Anasta- 
sescu, Țurcaș, Sciotnic (locul 
11). De altfel, ocuparea prime
lor două locuri în această pro
bă. care a reunit echipaje de
osebit de puternice, și diferența 
foarte mică de timp trebu e sub
liniate în mod deosebit.

Cea de a treia victorie, cu-* 
cerită de dublul D. Alexe —• 
lgor Lipalit la canoe a fost în
soțită, de asemenea, de un timp 
foarte bun : 3:58,3 (norma olim
pică 4:04,0). Se cuvine — desi
gur — menționat și rezultatul 
lui Aurel Vernescu (locul 11 la 
caiac simplu 1000 «m). care a 
obținut 3:50,4 (norma olimpică 
3:54,0).

Cu ' ' '
s-au 
drul 
1000 
rim la locurile ocupate de re-> 
prezentanții noștri (Igorov 6, 
Rotman 8, lsmailciuc 9). Sînt 
locuri eu totul modeste, la care

DAN G1RLEȘTEANU

rezultate surprinzătoare 
încheiat întrecerile din ca* 
finalei de canoe simpla 
m. Aceasta dacă ne refe-j

(Continuare in pag. a



Finalele raionale ale Spartachiadei republicane 

în plină desfășurare 

Sărbătoare sportivă la Gherla

CEI MAI BUNI DIN CEI PESTE 300000
Campionii școlari pe 1964 ai Spartachiadei republicane

ATLETISM

! Duminică etapa raională a Sparta- 
ehiadei republicane s-a 1___ -------1
în orașul Gherla îni>r-o adevărată săr
bătoare sportivă.

Doi tineri colectiviști din raionul Lehliu se întrec la trîntă

0 finală nepregătită din timp
în raionul Lehlin

Pentru duminică 5 iulie a fost pro
gramată și în raionul Lehliu finala eta
pei a II-a a Spartachiadei republicane. 
Ne-am deplasat în localitate cu o zi maj 
devreme ca să vedem cum s-a pregătit 
comisia raiona ă de organizare a sparta
chiadei pentru această importantă fază 
a competiției. Dar iată că sîmbătă dimi
neața, cu 24 de ore înainte de concurs, 
Pe terenul unde urmau să aibă loc între
cerile nimic nu arata că a doua zi aici 
se va desfășura o competiție de amploa
re. Pista de alergări acoperită cu zgura 
neagră, nefolosită de luni și luni de zile, 
era năpădită de buruieni, stratul de ni
sip din gropile de sărituri se „cimenta
se" și nu exista nici. . . urmă de teren 
de volei, handbal, jocuri la care a doua 
zi se organizau întreceri FINALE PE 
RAION. Intrebîndu-l pe președintele 
consiliului raional UCFS, D. Radulescu, 
de ce s-a lăsat totul pe ultima zi. am 
primit un răspuns care nu ne-a satisfă
cut : „de vina e timpul nefavorabil din 
ultimele zile". Noi am adăuga următoa
rele : inexistența practică a comisiei 
raionale de organizare a Spartachiadei 
republicane, slaba, legătură cu celelalte 
organizații d.l!ț mase, inactivitatea, unor 
comisii raionale pe ramură de sport șl 
îndrumarea defectuoasă a consiliilor 
asociațiilor. (Este de neconceput ca aso
ciația sportivă Victoria S.M.T. Lehliu 
— președinte Gh. Baboianu — căreia îi 
aparține terenul sportiv pe care s-au 
desfășurat finalele raionale, să nu se 
intereseze decît de marcarea terenului 
de fotbal).

Totuși, întrecerile s-au ținut. S-a mun
cit pînă noaptea tîrziu și a doua zi din 
zori, astfel că duminică pe la ora lfl 
cînd au sosit primii concurenți, terenul 
fie prezenta intr-o formă oarecum accep-

V-a plăcut?
Am iiriuărit — la Urzi^eni -— în

trecerile etapei raionale a Spartachiadei 
republicane.

După defilarea aportivilor din cele 
peste zece comune ale raîonuWi, pe 
gazonul stadionului și-au făcut apari
ția gimnastele școlii de 8 ani de la 
Co^ereni, care ți-au disputat întîieta
tea eu elevele școlii de 8 ani din Ma- 
nasia. Execntînd programul cu mai 
multă grație, fetele din Manasia au fost 
declarate cîștigătoare. întrecerile au 
continuat cu probe de atletism. Cei mai 
buni la 100 m au fost: Tudor Tonia 
(comuna Fierbinți — 11,4 sec.), la 
băieți și Georgeta Anghel (comuna Ion 
Roată) la fete; la 200 m Emil Miculea 
(com. Alexeni) și Maria Dragomir (com. 
Manasia); la 800 m Virgil Constanti- 
neseu (corn. Alexeni); la 1500 m Va- 
eile Fulgeaaiu (ootn. Sărățeni); 5000 ni 
Gheorghe Filete (corn. Alexeni).

In același timp cu întrecerile de 
etletism s-au desfășurat concursurile de 
Iuțite, haltere, tenis de masă, ciclism, 
handbal și volei.

întrecerile 
cursul zilei, 
fotbal și un 
motociclism. 
președintele
din Urziceni — Ilie Maxim, 
trebat :

-— V-a plăcut?
Răspunsul neștrn este relatarea de

s-au desfăștarat în tot 
încheindu-se cu jocuri de 
concurs de îndemînaire la 
Seara, înainte de a pleca, 
consiliului raional UCFS 

ne-a în

ANTON PEAGU

_ Spectatorii care nu au găsiit locuri
transformat în tribuna stadionului sau în jurul 

terenurilor — pentru a asista la înttl- 
nirile de fotbal, atletism, trîntă, hal-

se 
Șl

ai unor co- 
V. Cdtănoiu,

despre felul

tabilă. Pista fusese pusă la punct, 
amenajase ad-hoc un teren de volei . 
unul de handbal etc. Un merit deosebLt 
în punerea la punct (în ultimul mo
ment) a terenului îl au elevele Școlii 
tehnice horticole din Săpunari, care au 
muncit voluntar o după-amiază întreagă, 
cîteva. organizații d*î bază U.T.M. din 
localitate, Sfatul popular raional, cit șt 
doi-trei activiști, membri 
misii raionale, ca de pildă
J. lancu etc.

Este cazul sa vorbim și 
cum unele asociații și profesori de edu
cație fizică au privit organizarea acestei 
finale raionale a Spartachiadei republi
cane. Este vorba. în primul rînd, de cele 
patru asociații sportive din comuna Bră- 
nești, care nu au avut nici măcar un 
singur reprezentant la întreceri. Aceasta 
este cu atît mai grav cu cît în Brăneșt* 
activează nu mai puțin de 4 profesori da 
educație fizică (B. Petronîu, Elena Voî- 
cu. I. Zbtirlan și C Dumitrescu) eare au 
strălucit §i «i prin. . . absență.

★
Despre cei peste 20$ de finatiști se pot 

spune lucruri frumoase. Ei s-au întrecut 
cu dîrzenîe, unii dintre ei obținînd chiar 
rezultate bune. Astfel, atletul C. Bucur 
(Libertatea Sălcioara) — 10,65 m la arun
carea greutății. Al. Scrobaneț (Victoria 
Lehliu) — 12.1 pe 100 m. Lucia Bogdan 
(Șc. medie Lehliu) — 4,36 m la lungime. 
G. Nicolae (G A.C. Grăsani) cel mai bun 
din cei 32 cicliști, Gh. Moise (Liber
tatea Sălcioara) primul la categ. 76 kg 
— trîntă. echipa de volei fete a asocia
ției unirea Fundulea — 2 — 0 în finală 
cu Șc. medie Lehliu (seturile la 4 și 0) 
etc. Dintre ceilalți cîștigători amintim 
pe I. Măcărescu (Lehliu) — 1 500 m, D. 
Mănăi'ă (Victoria Săpunari) — 000 m, 

-, Minodora Răducanu (St. roșu Gurbă* 
• nești) — greutate. T. Reștea (Unirea 
I Fundulea) — lungime, I. Preda (Partiza

nul Arțari) — trîntă categ. 55 kg., G.
I Nocev (Spartac Ileana) — trîntă categ

68 kg, Elena Nicolae (Tractorul Grăsani) 
ciclism.

T. RABȘAN

La Turnu-Severin...
In cadrul ultimelor concursuri ale 

etapei a II-a a Spartachiadei republi
cane și-au disputat întîietatea popicarii, 
jucătorii de tenis de masă, atleții, ci
cliștii și boxerii. La celelalte discipline 
campionii raionali fuseseră desemnați 
în duminicile precedente.

...Popicarii jucau la proba clasică 
de 100 bile mixte iar jucătorii de tenis 
de masă se întreceau sistem turneu. Nu 
am putut urmări întrecerile acestora 
pînă la sfîrșit pentru că se apropia ora 
startului în competiția rezervată cicliș
tilor, așa că am plecat spre clădirea 
P.T.T.R. din dreptul căreia s-a dat 
startul în cele două curse cicliste. Mai 
întîi au plecat „cursierii' 
30 de..............
dealul 
cursă 
rism.

< 
kilometri aveau de... 
Balota iar 

posesorii

că re în cei 
. escaladat 

apoi au pornit în 
de biciclete de tu-

RECORDURI ȘI... RECORDURI

Pînă la sosirea cicliștilor am dat o 
fugă la stadionul „1 Mai", aflat în 
apropiere, unde se desfășurau probele 
atletice. La intrare ne întîmpină bucu
ros 1. Dăncilă, tehnicianul consiliului 
raional UGFS.

— S-au stabilit, ne spune tehnicianul 
consiliului raional UCFS, cîteva re
corduri raionale iar acum, la sectorul

sau 
etc.

tere 
tică 
nitrile de sport ale școlii medii 
Maior", unde au avut loc întreceri la 
handbal în 7 și ciclism, la terenurile 
de volei din parcul popular sau la 
meciurile de baschet. Ropote de aplau
ze au răsplătit Irumoasa repriză de 
gimnastică a celor peste 100 de șco- 
iari din comuna Răscruci, care sub 
conducerea directorului școlii, tov. Ni- 
oolae Vereș, au oferit publicului un 
interesant program. De asemenea, 
foarte disputate au fost concursurile 
„calor mai iuți" (recordul raional la 
100 m a fost întrecut de trei ori și 
stabilit la 11,7 de tînărul alergător 
Ion Pop — (comuna Pantișeu), între
cerile de aruncarea greutății, săritura 
în lungime etc.

Cei aproape 500 de sportivi din 36 
de asociații care și-au trimis finaliștii 
au făcut multă risipă de energie pen
tru obținerea victoriei și calificarea în 
reprezentativa raionului. După dispute 
dîrze satisfacția succesului a fost de 
partea celor mai buni : volei : Con
structorul Gherla (masculin). Vulturul 
Vultureni (f) ; fotbal: Ogorul Geaca ; 
baschet (tn) ; Constructorul Gherla ; 
handbal în 7: Constructorul Gherla 
fm) ; asociația sportivă din comuna 
Nima (f).

Foarte frumoasă și utilă inițiativa 
comisiei regionale de organizare a 
Spartachiadei, de a programa în ca
drul întrecerilor raionale demonstrații 
ale sportivilor fruntași. La Gherla, de 
pildă, veteranul gimnasHcii noastre, 
maestrul emerit al sportului Albin Mo- 
raru, s-a prezentat cu echipa C.S.M. 
Cluj, clasată . pe locul 3 la recentul 
concurs republican ; ‘ 
și foarte talentații 
prin evoluția lor 
Copiii au executat < 
măiestrie elemente 
gimnastica sportivă.

Serbarea sportivă 
cheiată seara tîrziu, 
frumos succes.

la demonstrațiile de gimnas- 
— s-au îndreptat spre tere- 

„Petru

al copiilor. Tinerii 
gimnaști au uimit 
pe cei prezenți. 

cu multă grație și 
foarte dificile din 

de la Gherla, în- 
s-a bucurat de un

C. MACOVEI

Așa arăta plasa la una din. porțile de 
handbal in 7 de pe terenul sportiv din 

Lehliu in ziuă jlrtalelor...
■’ ibtinq r, t- <■

de săritură în înălțime, încearcă să 
doboare recordul regional juniorul Gh. 
Dunărințu.

Iată-1 pe ttnărul atlet de la S.S.E. 
Tr. Severin în plin elan și apoi... zbu- 
rînd peste ștacheta ridicată la 1,78 m, 
performanță ce reprezintă un nou re
cord regional la juniori cat. a II-a 
(v. r. 1,71 m). Și în timp ce elevul Gh. 
Dunărințu primea meritatele felicitări, 
notăm în carnet și pe ceilalți record
mani raionali: 200 tn — Ioana Vlă- 
dulescu (Albina) 28,7 (v.r. 29,2); disc 
— Virginia Buzatu (S.S.E.) 25,0 m,
(v.r. 22,69); 200 m — Sever Ceauca 
(S.S.E.) 24,3; disc — Constantin Păcu- 
raru (S.S.E.) 38.0 m (v.r. 33 m).

Nu putem încheia acest capitol fără 
a arăta că și arbitrii prezenți pe sta
dion au bătut recordul de... operativi
tate fiind nevoiți să suplinească pe 
colegii lor Matilda Nistor, Nicolae Ne- 
delcu, Ștefania Nicolicea ș. a. care au 
absentat nemotivat de la concursul 
de atletism, unde au fost programați 
ca starteri, cronometrori etc. De ase
menea, consiliile asociațiilor Confec
ția, Voința și Sănătatea care trebuiau 
să participe cu un mare lot de atlete 
au doborît... recordul de absențe.

Și acum iată cîțiva dintre cîșligă- 
torii probelor: 400 m — Ion Vișan

Băieți

100 m plat : lancu Orghidan (Bacău) 11,2
200 m plat : Andrei Deac (Oradea) 22,6
400 m plat : Liviu Levonian (Constanța) 51,3
800 m plat : Florin Purghel (Brașov) 2:02,3
1500 m plat : Aurică Dumitru (București) 4:13,0
4 x 100 m : Orașul București 44,8
110 mg. : Dan Hidioșanu (București) 15,0
Lungime : Vasile Ersenie' (Brașov) 6,55 m
înălțime : Șerban loan (București) 1,91 m
Triplusalt : Mircea Coras (Timișoara) 14,00 m
Prăjină : Dinu Piștalu (București) 3,90 m
Greutate : George Luchian (Constanța) 16,08 m
Disc : losif Naghi (Tg. Mureș) 54,25 m
Suliță : Ștefan Naghi (Cluj) 58,03 m
Ciocan : Gheorghe Costache (București) 66,69 m

Fete

100 m plat : Gabriela Radulescu (București) 12,2
200 m plat : Victoria Tocilă (București) 26,4
800 m plat : Elena Fodor (Suceava) 2:29,9
4 x 100 m : Orașul București 50,6
80 mg : Ar.amaria Vitoîios (Brașov) 12,0
Lungime : Gabriela Rădulescu (București) 5,85 m
înălțime : Cornelia Toma (Oradea) 1,51 m
Greutate : Mihaela Peneș (București) 12,63 m
Disc : Elisabeta Prodan (București) 40,37 m
Suliță : Mihaela Peneș (București) 44,59 m
NATAȚIE

Băieți

100 m liber : Cornel Georgescu (București) 1 :01,5
400 m liber : Andrei Moraru (București) 5:27,4
800 m liber : Vladimir Moraru (București) 10:28,0
100 m bras : George Malarciuc (București) 1:18,5
100 m spate : Alexandru Bota (București) 1:11,8
4 x 100 m mixt Orașul București 1 4:57,7
Fete

100 m liber : Cristina Balaban (București) 1 :10,1
400 m liber : Cristina Balaban (București) 5:34,3
100 m bras : Marina Marin (București) 1 :26,8
200 m bras : Maria Klosz (Tg. Mureș) 3:09,5
100 m spate : Cristina Balaban (București) 1 :14,8
100 m fluture : Agneta Sterner (București) 1:21,0
4 x 100 m mixt : Orașul București 5:41,5

GIMNASTICA

Băieți

Juniori I :
Seniori II :
Seniori 1 :
Echipe

Fete

Junioare I :
Senioare 1 : 
Maestre :
Echipe

Aurel Bunescu (București) 74,70 p.
Cornel Bălan (București) 93,35 p.
Petre Mârcuțiu (Oradea) 108,80 o.
Grupul școlar prof. „23 August"-București (prof. F.

Pascal și 1. Săvulescu) : I. Buduruși, C. Marian, 
I. Nicola, Gh. Postelnicu, Șt. Niculescu, M. Posa,
FI. Nedu ' 280,00 p

Mioara Popescu (București) 55,85 p.
Elena Solomon (București) 73,50 p.
Rodica Apăteanu (București) 74,15 p.
Ș. M. nr. 1 Lugoj (prof. Tatiana Isar) : Alina Goreac,

Ștefania Curkafa, Ulpia Popescu, Scumpa Gligu, 
Eva Herbacec, luliana Orha 181,75 p.

HANDBAL

Băieți : Ș. M. hr. 1 Sibiu (prof. Horia Ștefan) : M. Grigorescu, R. Pau- 
lini, M. Liephard, E. Tontsch, I. Dordea, M. Dandel, N. Lungoci, G. 
Metzger, A. Petrescu, C. Tătaru, St. Dulgheru.

Fete : Ș. M. nr. 4 Timișoara (prof. Nicolae Parsch) : Florica Ciosescu, 
Aurora Onodi, Elisabeta Tot, lolanda Egri Kis, Angela Moșu, Eva 
Kaspari, Daniela lonescu, Geta Lațcu, Monica Madău, Ștefania Badea, 
Rozalia Pavel.

VOLEI
Băieți : Ș. M. nr. 2 Rm. Vîlcea (prof. Laurențiu Stilea) : FI. Creran, 

N. Cristescu, Oct. .Chiriță, T. Popescu, C. Vasilescu, I. Ston, Gh. Mari
nescu, M. Stănculescu, I. Topolovici, M. Mărgărit.

Fete : Lie. nr. 1 Timișoara (prof. Dezideriu Blaier) : Ana Bachin, Ru- 
xandra Drăgolici, Rodica Ghiț, Mariana lovan. Cornelia Mihalca, Con
stanța Militaru, Maria Opaiț, Ioana Oprea, Ioana Popescu, Aneta 
Zotic.

BASCHET
Băieți : Ș. M. nr. 1 Constanța (antr. Emanoil Răducanu) : N. Peride, 

A. Purcăreanu, A. Nicolaescu, Gh. Mihăiești, A. Spinu, L. Butuc, V. Or- . 
beanu, A. Niculescu, V. Cautiș. 7

Fete : Ș. M. nr. 5 Brașov (prof. Gheorghe Roșu) : Mariana Mare, Eca- J 
terina Vogel. Marcela Topor, Mignola Galeriu, Ana Păiăceanu, Mag- 1 
dalena Vogel, Doina Culea, Veronica Grofu, Elena Mareș, Mariana 
Covrig.

FOTBAL
Ș. M. Cărei (prof. Traian Silaghi) : T. Toth, 1. Pustai, Gh. Miculaș, 

St. Bereș, Fr. Heletea, Al. Naghi, T. Sabo, M. Pop, V. Bohoni, Al. Petz, 
I. Fuiop, Al. Turbuț, Gh. Turcu, R. Văleanu.

(Dunărea) 54,3, 100 m — Constantin 
Păcuraru (S.S.E.) 11,7; 5.000 m — P- 
Iacobici (Recolta Halînga) 20:08,5; 
lungime — E. Popescu (S.S.E.) 6,52 
metri.

CALE ÎNTOARSA!

Programul etapei a doua a iSparta- 
chiadei republicane urma să se în
cheie seara ou o gală de box găzduită 
de grădina Patria. Am spus URMA, 
întrucît numeroșii iubitori ai ~sportului 
cu mănuși a trebuit să facă cale în
toarsă. Ce se întîmplase ? Con
siliul raional UCFS luase aprobarea 
pentru grădină de la conducerea uzinei 
mecanice căreia îi aparține clubul Pa

tria dar pe responsabilul clubului. Ion 
Pătrașcu, nu l-a anunțat nimeni de 
organizarea galei de box și de aceea 
a interzis instalarea ringului. Cine-i vi
novatul ? La început am crezut că la 
mijloc e un act de neglijență din 
partea conducerii uzinei care nu l-a 
anunțat de competiție pe responsabilul 
clubului. Dar, a doua zi, am aflat cM 
totul provine de la o veche neînțele
gere între consiliul raional UCFS șî 
administrația clubului Patria. Din a- 
ceastă Cauză au mai fost anulate șî 
alte gale de box.

TR. IOANIȚESCU



LA SFÎRȘIT DE CAMPIONAT...
Fără îndoială, titlul de campioană a 

‘ării a intrat pe mîini bune. DINAMO 
BUCUREȘTI a cîștigat această grea 
„cursă" a ediției 1963 —1964 cu auto- 
■itatea caracteristică unei formații ma- 
'ure, care a luptat ca seriozitate in fie- 
;are meci, jucătorii străduindu-se să 
nvingă și în același timp să ofere pu
dicului un fotbal de calitate, apropiat 
ie valoarea pe care o așteptăm de mul- 
‘ă vreme de la echipele noastre de 
:lub. Deficitară la capitolul eficacitate, 
’■ormația dinamovistă a reușit în ultima 
parte a campionatului să iasă din 
icest impas, să încheie unele partide 
:u scoruri concludente în favoarea sa, 
’ăsînd să se vadă o serioasă îmbunătă- 
ire și în acest sens în pregătirea echi- 
iei. Se poate spune acum că, spre deo
sebire de trecut, la cucerirea titlului 
lin acest an au contribuit toate 
rompartimentele. că pe lingă „betonul 
irmat" al apărării, înaintașii reglîn- 
iu-și „tirul" și-au adus aportul, reu
șind să înscrie cu 40 de goluri mai 
nult decît a primit apărarea. Dinamo 
s cîștigat astfel titlul la o diferență 
ie 7 puncte față de a doua clasată. 
Performanță aproape unică în ultimele 
louă decenii în țara noastră, pentru

care fotbaliștii formației bucureștene 
merită sincere felicitări.

Titlul cîștigat ii obligă insă pe dina- 
moviști la o pregătire din ce în ce mai 
serioasă, pentru a face față cu succes 
viitoarelor îniilniri internaționale. Iar 
cea mai importantă întrecere este 
— fără îndoială— „Cupa campionilor 
europeni".

... lată-ne, așadar, la sfîrșitul cam
pionatului. Primele locuri in clasament 
și.. ultimul sîni binecunoscute. A 
mai rămas un singur semn de între
bare, la care vom afla răspuns astă- 
seară, după disputarea partidelor Si
derurgistul Galati — Știinta Timișoara 
și C.S.M.S. — U.T.A.

Cine va rămîne în A? Știința Timi
șoara sau C.S.M.S. ?

La ora ctnd citiți rină urile de față, 
la Galați și la Iași cele patru formații 
se pregătesc pentru ultima lor confrun
tare din acest campionat. Trimișii zia
rului nostru ne vor relata și' aceste 
partide, după caie clasamentul va că
păta forma lui definitivă și va intra 
in arhivele federației, lăsînd loc în con
tinuare comentariilor.

Desfășurarea campionatului catego- 
rei A ediția 1963 —1964 a scos în 
relief o serie de probleme, asupra că
rora vom reveni la timp.

Mîine, la ora 18, pe stadionul Republicii

RAPID-LEVSKI SOFIA,

4E

Note, știri
VIZITEAZĂ REPREZENTATIVA 

OLIMPICĂ A JAPONIEI

La începutul lunii august, mai pre- 
:is între 6—9, va evolua în țara noas- 
ră selecționata olimpică a Japoniei. 
Jlimpicii japonezi vor susține la noi 
louă jocuri.

i'URNEUL ECHIPEI AUFBAU 
MAGDEBURG (R.D.G.)

Aufbau Magdeburg, care activează 
n campionatul primei categorii a 
ȚD. Germane, întreprinde în cursul 
unii iulie un turneu de patru partide 
n țara noastră. Iată programul tur- 
îeului: 21 iulie cu Petrolul Ploiești: 
13 iulie cu Dinamo Pitești; 26 iulie 
:u Știința Craiova și 29 iulie cu Farul 
Țonstanța.

Pentru pasionații fotbalului din Ca
pitală, ziua de mîine rezervă o foarte 
interesantă partidă internațională, de 
data aceasta cu un caracter oficial. 
Este vorba de întîlnirea Rapid — Lev- 
ski Sofia, care se dispută în cadrul 
turneului balcanic intercluburi. După 
cum se știe, la această competiție — 
ajunsă la a IlI-a sa ediție — iau parte 
8 echipe (împărțite în două serii) din 
R. P. Romînă, R.S.F. Iugoslavia. Gre
cia, R. P. Bulgaria, Turcia și R. P. 
Albania. Reprezentanta noastră, Rapid, 
face parte din seria a H-a, împreună 
cu Levski Sofia, Beșiktaș Istanbul și 
Dinamo Tirana. Pînă în prezent s-au 
disputat 7 meciuri și anume : Rapid — 
Beșiktaș 0—0 și 3—0, Dinamo — Ra
pid 1—1, Levski — Dinamo 1—1 și 
1—1. Beșiktaș — Dinamo 1—0 și 
0—2. La ora actuală, clasamentul se
riei se prezintă astfel:
1. Dinamo 5 13 1 5:4 5
2. Rapid 3 1 2 0 4:4 4
3. Beșiktaș 4 1 1 2 1:5 3
4. Levski 2 0 2 0 2:2 2

Deci, mai sînt de jucat partidele: 
Levski — Beșiktaș (tur-retur. primul 
meci probabil la 7 august), Rapid —

Levski (tur-retur) și Rapid — Dinamo 
(retur — la 15 iulie la București).

Din clasamentul de mai sus reiese 
și importanța, pentru Rapid, a meciu
lui de mîine: cîștigîndu-1 și apoi re- 
editînd victoria și în meciul cu Dina
mo, echipa bucureșteană poate tota
liza 8 puncte, și deci, să candideze cu 
șanse mari Ia primul loc în serie, ceea 
ce îi va aduce calificarea în finala 
turneului, cu formația victorioasă în 
prima serie (Spartak Plovdiv, Fener
bahce Istanbul, Olimpiakos Pireu șl 
Radnicki Niș).

Nu ne îndoim că în meciul de mîi
ne, programat pe stadionul Republicii 
de la ora 18 
— Turcia), 
lupta pentru 
favorabil.

(arbitru: Guruz Hakki 
jucătorii Rapidului vor 
obținerea unui rezultat

Golgeterii
19 GOLURI : PavlovicI 

(Steaua) — 2 pen., Fră- 
țilă (Dinamo București)
— 2 pen.

16 GOLURI: FI. Voinea 
(Steaua).

15 GOLURI: I. Ionescu 
(Rapid), Țîrlea (U.T.A.)
— 1 pen.

13° GOLURI: Constan
tin (Steaua) — 7 pen.

12 GOLURI: Dumitriu 
II (Rapid) — 3 pen., 
Dridea I (Petrolul) — 
2 pen.

11 GOLURI : Mureșan 
II (Știința Cluj) — 1 
pen., Lereter (Știința Ti
mișoara) — 4 pen.

10 GOLURI : 
(Dinamo Buc.), 
(Știința Cluj) —

9 GOLURI : 
(C.S.M.S.)

8 GOLURI :

Pîrcălab 
Adam 
pen.
Voica

î

Tufan 
(Farul), Petru Emil (Di
namo Buc.), Mateianu 
(Progresul) — 1 pen.

7 GOLURI : Stoi-
cescu (Progresul), Milea 
(C.S.M.S.), Necula (Stea
gul roșu), Szabo (Știința
Cluj), Naghi (Dinamo Pitești) 
pen.

6 GOLURI : Codreanu (Rapid), 
Haidu (Dinamo București), S. Avram 
(Steaua), Donciu (Crișul) — 1 pen., 
Moldoveanu (2 pentru Steaua, 4 pen
tru Petrolul), O. Popescu (4 pentru 
Dinamo Buc., 2 pentru Știința Cluj), 
Vornicu (C.S.M.S.) — 4 pen.

5 GOLURI: Unguroiu (Dinamo 
Buc.), Hașoti (Steagul roșu), Țîrcov- 
nicu (Dinamo Buc.), Mițaru (Știința 
Timișoara), Ene II (Dinamo Buc.), 
Oaidă (Progresul), Seredai (Steagul 
roșu), D. Popescu (Progresul), Ma- 
nolache (Știința Timișoara), ~__ .
(U.T.A.), Surdan (Știința Timișoara', 
V. Alexandru (2 pentru Știința Cluj, 
3 pentru Dinamo Pitești).

AUTOGOLURI: Motroc (Rapid)

pentru Farul și Siderurgistul, Tănasc 
(Știința Timișoara) pentru Steaua, 
Hulea (Siderurgistul) pentru Dinamo 
București, Solomon (Crișul) pentru 
Rapid, V. Popescu (C.S.M.S.) pentru 
Steagul roșu, Nunweiller III (Dinamo 
Buc.) pentru U.T.A., Al. Georgescu 
(Crișul) pentru Rapid, Tîlvescu (Fa
rul) pentru Dinamo Pitești, Hălmâgea- 
nu (Petrolul) pentru Steagul roșu, 
Bacoș (U.T.A.) pentru Steaua, Petescu 
(Steaua) pentru Știința Timișoara.

Tomeș

Duminică se vor disputa în Capitală 
semifinalele campionatului republican de juniori

Rominia—U. R. S. S. 4
(Urmare din pag. 1)

ATLETISM

Gh. Costache in serie: 
58,74 m!

• Amănunte din „sferturi4*
Duminică s-au disputat în țară 

Ierturile de finală ale campionatului 
epublican de juniori. In urma rezul- 
atolor înregistrate, pentru semifinale 
i-au calificat echipele ” '
itiința Galați, Știința 
știința București.

Semifinalele vor .avea 
’2 iulie pe stadionul 
^apitală după următorul

C.S.M. Cluj, 
Timișoara și

loc duminică 
Republicii din 

program:

mitru Gheorghe î(min. 39) și Wetzer 
(min. 107) pentru învingători, respec
tiv Chelu (min. 13), Cozma (min. 
20), Smadea (min. 58) de ila învinși. 
Arbitrul C. Petrea a eliminat din joc 
pe Buzatu (Viitorul Electronica) pen
tru atitudine nesportivă, ca și pe Bar
na (Știința) și Seceleanu (Viitorul 
Electronica) pentru lovirea adversa
rului. (N. Tokacek—coresp.).

ad-
2-0. 
din 
se- 
Se-

contraatacul desfășurat rapid de 
versar, Grișin majorează scorul: 
După puțin timp, Firoiu reduce 
handicap (min. 8,01), dar cu 15 
eunde înaintea încheierii reprizei 
menov restabilește diferența : 3-1.

Meciul este pierdut ? Nu I Olimpicii 
noștri nu și-au spus încă ultimul cu- 
vînt. Ei se mobilizează, preiau iniția
tiva, desfășoară un joc mult mai ac
tiv, mai mobil și, printr-un admirabil 
efort de voință, reușesc să întoarcă 
rezultatul în favoarea lor. Cum s-au 
petrecut lucrurile? La numai 1,34 min. 
de la începutul celei de a treia reprize, 
Grințeseu cîștigă duelul cu Cikvanaia 
— în zona adversă de finalizare — și 
șutind prin surprindere face inutilă in
tervenția lui Gogoladze: este 3-2 și 
golul mobilizează și mai mult echipa. 
Repriza se desfășoară în continuare în 
nota de dominare a reprezentativei

noastre, iar în min. 13,10 ’(în situație 
de superioritate numerică) Culineac a- 
duce egalarea, printr-un gol de toată 
frumusețea : 3-3. Ultimul „sfert" este 
dramatic. Echipa noastră acționează 
cu un om mai puțin (Grințeseu a fost 
eliminat în min. 18,27), oaspeții pierd 
atacul decisiv și la contraatacul ful
gerător declanșat de poloiștii noștri, 
Kroner
printr-o pasă lungă — pătrunde pe 
centru și, ajuns în fața lui Gogoladze, 
înscrie plasat, aducînd reprezentativei 
noastre olimpice 
giu.

Arbitrul Istvan 
gară) a condus 
ROMINIA :
Zahan, Szabo, Kroner,
Novac, Măreulescu, Culineac.

U.R.S.S.: Gogoladze, Cikvanaia, Gri
șin, Kartasev, Novikov, Semenov, Gri- 
gorovski, Sidlovski, Romanov, Kurenoi.

— bine „servit" de Zahan

o victorie de presti-

(Urmare din pag. 1)

Bartalis (R. P. Un- 
corect formațiile: 

Ștefănescu, Grințeseu, 
Firoiu, Gruia,

Fază din meciul Știința București — Viitorul Electronica
Foto: S. Petre

• BÎRLAD: Știința Galați—Petro
lul Ploiești 3—1 (2—0). Echipa gă- 
lățeană a fost superioară și a cîștigat 
pe merit prin golurile marcate de Mo- 
roianu (min. 30), Stănculescu (min. 
36) și Balcagiu (min. 88). Pentru 
Petrolul a înscris Bac (min. 57). Este 
regretabilă atitudinea jucătorilor de la 
Petrolul care l-au insultat 
V. Dumitrescu—București, 
lomon—coresp.).

• TURNU SEVERIN: 
mișoara—Electrooutere Craiova 
(1-0). Au înscris: Matei (min. 35) 
și Petrovici (min 50) pentru Știința, 
respectiv Lasou (min. 79).

Timișoara—C.S.M. Cluj. 
Galați—Știința București, 
joc începe la ora 15,30.

Știința
Știința
Primul
Iată cîteva amănunte din sferturile 

de finală :
• MEDIAȘ: C.S.M. Cluj—Steagul

'oșu Brașov 3—2 (2—0). Golurile au 
ost înscrise de Balaș (2) și Lungu 
pentru C.S.M.. respectiv Ardeleanu 
2). (D. Vintilă—coresp.).
• BUCUREȘTI: Știința București- 

Viitorul Electronica București 4—3 
(2—2, 3—3). Echipa de juniori a 
Științei București s-a calificat pentru 
semifinale după 120 de minute de joc 
palpitant prin evoluția scorului. Au 
marcat: Păiș (min. 4 și 73), Du-

pe arbitrul
(E. So-

Știinta Ti-
2—1

organizației P.M.R. a sectorului mfoa- 
nic șef.

— Sînt băiefi de ispravă. Din mîna 
lor ies țoale felurile de piese, înce- 
pînd cu șuruburi și terminînd cu pis
toane. Zilnic dau cite o normă și ju
mătate.

Ne-am îndreptat apoi spre locul 
unde se nasc. centralele telefonice au
tomate. în fața unei centrale stă
tea ivn om înalt, cu părul negru și cu 
privirea liniștită, căiatînd parcă să dez
lege drumurile miilor de fire. îl recu
noaștem pe voleibalistul Laurențiu An- 
drița, constructor de centrale auto
mate. Iat-o și pe handbalista Elena 
Drăgulescu, din echipa Electromagne
tica, fostă în categoria A. Ea pregă
tește materialele complicatelor cen
trale.

— Cum muncește Elena Drăgulescu? 
l-am întrebat pe maistrul principal al 
secției. Vasile Leașu.

—■ E o fată și jumătate. Ocupă un 
upost cheie1' in secție, Pria mina ei

trec toate părțile componente ale unei 
centrale și ea se remarcă prin grija 
acordată calității materialelor. Vă ima
ginați ce se întîmplă dacă ea dă con
structorilor de centrale fire sau alte 
piese cu defecțiuni!

— Dar despre Laurențiu Andrița ?
— Cine, voleibalistul nostru? Și el 

este tot... un băiat și jumătate. Lunar, 
face economii de materiale, iar cen
tralele executate de el au o clasă su
perioară ca precizie. E fruntaș în în
trecerea socialistă.

Așadar, Iar dacă îi a-
dăugăm și pe cei doi strungari de la 
sectonul mecanic șef, care dau zilnic cîte 
o normă și jumătate, înseamnă că cei 
patru sportivi lucrează, după toate le
gile aritmeticii, cit șase. Și aceasta 
pentru că sportivii uzinei sînt așa cum 
ne-am închipuit la început : viguroși, 
pasionați în muncă. trăind din plin 
lupta cu timpul și capabili să... contra
zică uneori pînă ți legile stricte ale 
mațemațicjit

în cadrul concursului atletic de ve-, 
rificare, în vederea Jocurilor Balcani
ce, au fost înregistrate numai cîteva 
rezultate mai bune. In rest cifrele 
n-au depășit mediocritatea.

Cu acest prilej GH. COSTACHE a 
stabilit un nou record republican de 
juniori la aruncarea ciocanului (7,257 
kg) cu 58,74 m. Campionul țării 
C-ÎTN DRĂGULESCU a obținut un 
rezultat bun : 64,80 m (a avut o arun
care depășită de 65,90 m).

Iată cîteva din rezultatele înregis
trate : BĂRBAȚI : 100 m: V. Porojan 
11,2; 400 m: I. Osoianu 49,8, M. 
Isbășescu și I. Mesaroș 50,8; 1500 m: 
Șt. Mihali 3:55.6; 110 mg: N. Maco- 
vei 15,1 ; lungime: N. Popovschi 7,32, 
Ad.Samungi 7,29; triplu: S. loan 
14,88; înălțime: E. Ducu 2,00, C. Se
men, N. Perțea și N. Macovei 1,91 ; 
greutate: C. Crețu 16,23, A. Raica 
16,19; disc: L. Kottlar 50,50; ciocan: 
Drăgulescu 64,80, Costache 58,74, N. 
Rășcănescu 58,62, Gh. losif (juniori) 
49,68 ; FEMEI : 100 m : Cr. Mesaroș 
12,3, M. Pândele 12,4; 200 m: Me
saroș 26,0; 400 m: I. Petrescu 57,2 
(rec. pers.), M. Nicoară 59,5 (rec. 
pers.), G. Moldovan 61,1 ; 800 m: El. 
Teodorof 2:10,0, V. Lupu 2:18.0, D. 
Bîrsan 2:20,3, CI. Iacob 2:21,0; 80 mg: 
L. Jung 11,7; lungime: V. Ciulinaru 
5,62, Ec. Potoroaca 5,61 ; înălțime: R. 
Voroneanu 1.63, N. Balea 1.60, S. Li- 
chiardopol 1,55; greutate: A. Gurău 
14,09, L. Saucă 12,86; disc: L. Mano- 
liu 52,50, El. Cataramă 44,50. (N. D. 
NICOLAE-coresp.).

Cele mai multe dintre aceste rezul
tate, înregistrate în plin sezon compe- 
tițional, cu mai puțin de trei luni îna
intea J.B., trebuie să dea serios de 
gîndit antrenorilor noștri. Condiții de 
pregătire, și încă dintre cele mai bune, 
există din plin. Se cere însă ca aceste 
condiții să fie folosite integral iar an
trenamentele să se desfășoare 
toată seriozitatea, cu maximum 
exigență. Timpul nu stă pe loc I...

cu 
de

★

ra-La Cugir a avut loc recent faza 
tonală din cadrul Spartachiadei repu
blicane. Cîteva rezultate: BĂRBAȚI: 
800 m: 1. Toth 2:01,8; 1000 m II: 
I Simedru 2:53,2. triplu: M. Petrea 
13,52; disc II: Gh. Dăian 44.02; greu
tate — 6 kg: Tr. Jurcă 12.60; FE
MEI : disc: A. Bugnariu 38,22 ; 60 m 
copii: M. Iordache 9,1.
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în pas cu marile realizări
Organele și organizațiile UCFS din regiunea noastră muncesc cu 

însuflețire pentru a transpune în viață sarcinile importante încre
dințate de partid mișcării sportive. Sub conducerea și îndrumarea 

permanentă a comitetului regional de partid, a organelor și organiza
țiilor de partid de pe întreg cuprinsul regiunii, consiliul regional UCFS, 
consiliile raionale, cele ale cluburilor și asociațiilor sportive au reușit 
să obțină importante succese în dezvoltarea caracterului de mase al acti
vității sportive de la orașe și sate, în creșterea nivelului performanțelor 
sportive. La întrecerile primei etape a Spartachiadei republicane au par
ticipat peste 272 000 de tineri și tinere din orașele și satele regiunii. în 
prezent, etapa raională a acestei mari competiții se desfășoară cu succes, 
înregistrîndu-se o bună participare precum și rezultate tehnice superioare 
celor din trecut.' în acest an s-au mai organizat 782 de „duminici cul- 
tural-sportive“ la sate, numeroase serbări cîmpenești și excursii care au 
avut ca rezultat creșterea numărului celor care practică sportul. Organi
zarea și desfășurarea cu succes a Spartachiadei republicane a contribuit 
nemijlocit la consolidarea organizatorică și materială a asociațiilor spor
tive, la dezvoltarea calitativă a întregii activități sportive. Au fost 
înscriși în UCFS peste 7000 noi membri ; 40 de secții pe ramură de 
sport au fost afiliate la federațiile de specialitate, au fost legitimați 468, 
s-au amenajat 147 noi terenuri simple de sport iar alte 329 au fost «ame
najate. Peste 8 000 de tineri și tinere au trecut toate normele Insignei 
de polisportiv. în prezent întregul nostru activ este mobilizat în vederea 
desfășurării cu succes a etapei a doua a Spartachiadei republicane și 
pentru pregătirea temeinică a etapei regionale. Și, de pe acum, ne gîndim 
la etapa finală a acestei mari competiții.

Muncind în continuare cu elan sporit, sîntem hotărîți să obținem 
în cinstea celei de a XX-a aniversări a eliberării patriei noastre dragi 
noi succese importante, ca activitatea sportivă să meargă în pas cu 
marile realizări obținute în toate domeniile de activitate de oamenii 
muncii din regiunea noastră.

ION BORDEA
președintele consiliului regional UCFS Bacău

—1964—
(In breviar al sportului de performanță băcăoan

O Secții afiliate — 612; sportivi legitimați — 8 592; sportivi cla
sificați — categoria I 114, categoria a II-a 908, categoria a III-a 
3 71.3, categoria juniori 1 452.

@ RECORDURI R.P.R.: Elisabeta Baciu (Școala sportivă UCFS 
Roman) 500 m categ. a II-a 1:17,9 la 10 mai 1964 și 1:17,8 la 6 iunie.

© Recorduri regionale:
Radu Captan (Metalul Roman) înălțime — 1,87 ni (seniori)
Viorel Ciucescu (S.S.E. Bacău) înălțime — 1,75 m (juniori)
Vasile Sîrbu (S.S.E. Bacău) triplusalt — 14,05 m (juniori)
Vasile Sîrbu (S.S.E. Bacău) triplusalt — 14,05 m (seniori)
Olga Dolgangiu (S.S.E. Bacău) lungime — 5,32 m (junioare)
Oîga Dolgangiu (S.S.E. Bacău) lungime — 5,32 m (senioare)
Dau Bucur (Șc. UCFS Roman) greutate — 13,37 m (juniori) 
Ștafeta 4 x 100 m juniori — 45.8 sec. Bacău.
Ștafeta 4x400 m juniori — 3:41,3 Bacău

Speranț
Ita dupa-ajn.iaz.a aceea de sfî 

iunie, orașul de la poalele Cozi 
lucea în razele soarelui. < 
toridă te îmbla la umbră și 
însă numai La așa ceva nu se ț 
tinerele voleibaliste ale S.S.E. 
Neamț. Pe terenul de volei din 
școlii, antrenamentul se desfășu 
intensitate maximă. Lovită pi 
mingea zbura vijelios de o part 
alta a plasei. Atentă și autoritar 
fes oara de educație fizică Mani; 
nescra își îndruma elevele, co 
execuția tehnică greșită a unei 
dențiind „bombele" năprasnice . 
tervențiile „in extremis" ale 
dind prețioase indicații tactil 
lipsea nici „galeria* care se con. 
ad-h oc pe trotuarul ce mărginea 
Zeci de localnici de toate vîrstt

•A»»

In calea apelor învolburate ale 
Bistriței, bătrînul Ceahlău și-a așe
zat multe din stîncile sale de granit, 
vroind parcă să-i ostoiască avîntul. 
încercare zadarnică! Bistrița și-a 
croit cale prin barierele de granit 
ferestruindu-le fără preget. Dar 
iată că sus, la Bicaz, au venit oa
menii și s-au apucat să-i zăgăzuias
că torentul năvalnic înălțîndu-i în 
cale, un colos de oțel și beton. Și 
astfel, Bistrița cea nărăvașă a fost 
îngenuncheată pentru prima dată. 
Barajul hidrocentralei de la Bicaz 
a silit-o să-și întoarcă valurile spre 
izvoare și să adune, metru cu metru, 
o uriașă mare la picioarele bătrînu- 
lui Ceahlău. Apreciindu-i după fap
te pe acești temerari constructori 
ce s-au dovedit mai tari decît stîn- 
ca și decît năvala apelor e firesc să 
ni-i imaginăm ca niște adevărați 
titani, l-am cunoscut pentru prima 
dată în '59 tind ciocanele pneumati
ce pregătind drum nou apelor Bis
triței mușcau încă din granitul de 
sub culmea Botoșanului, cînd ba
rajul se înălța zi și noapte, fără în
cetare, tot mai aproape de culmea 
celor 120 metri ai săi. încleștarea 
omului cu stînca milenară și cu 
tumultul apelor era aspră, grea, ce
rea multă cutezanță, pricepere și 
mari eforturi. Făurarii marii hidro
centrale de azi își găseau însă timp, 
în răgazul dintre schimburi, și pen
tru o carte, un film, o partidă de 
șah sau un meci de volei care le 
împrospăta forțele, le descrețea 
frunțile. Cu un an în urmă, în '58, 
aci, în creierul munților Bistriței a 
luat ființă asociația sportivă Hidro-

Pagini realizate 
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energia Stejarul. începutul a fost 
modest. Ca toate începuturile: 242 
membri UCFS și cîteva secții — de 
șah, volei și fotbal. Cu timpul, pe mă
sura avansării lucrărilor a căpătat 
amploare și activitatea sportivă. Azi, 
asociația sportivă Hidroenergia Ste
jarul numără 1879 membri UCFS, 
are zeci de sportivi legitimați și 
cinci secții afiliate la federațiile 
de specialitate. Peste 1 900 de tineri 
constructori au participat la întrece
rile primei etape a Spartachiadei 
republicane. In etapa raională a a- 
cestei mari competiții ei au cîștigat 
primele locuri la volei băieți, atle
tism (greutate, 100 m, 200 m), hand
bal și haltere.

Bicazul a rămas în urmă. încă 
din 1960 el dăruiește țării puzderie 
de luceferi. Constructorii săi căliți 
în prima mare luptă cu Bistrița 
n-au mai slăbit-o deloc. De-abia 
scăpate din turbinele hidrocentralei 
de la Stejarul, apele ei au mai fost 
stăvilite de zece ori între Bicaz și 
Bacău, pentru a însufleți alte și 
alte turbine la Pîngărați, Vaduri, 
Bîtca Doamnei, Rosnov I și Rosnov 
II, Zănești, Costișa, Buhuși, Gîrleni, 
Bacău I și Bacău II. Două dintre 
noile hidrocentrale — Rosnov 1 și 
Rosnov II — au și intrat în func
țiune, iar majoritatea celorlalte se 

'află în stadiul de finisare. Pe a- 
ceste noi șantiere constructorii au 
în sport același nedespărțit prieten. 
La Stejarul ca și la Bîtca Doamnei 
sau la Gîrleni se desfășoară nume
roase competiții sportive —■ me
ciuri de handbal sau volei, între
ceri la atletism, la haltere etc. Che
marea „Primii în munca de înălța
re a noilor hidrocentrale bistrițe-.

ne, primii în sport!" s-a transfor
mat, prin munca entuziastă a ti
nerilor constructori și larga lor 
participare la activitatea sportivă 
într-o realitate cotidiană. Faptele 
sînt multiple. Iată cîteva dintre 
ele: inginerul Liviu Guțiu — șef 
de lot pe șantierul hidrocentralei de 
la Buhuși, pe pieptul căruia strălu

I SPORTIVI CU CARE NE MÎF
• Tînâral MIHAI CÎRCIUMARU are 

două mari pasiuni cărora le dedică 
toate forțele și elanul său : profesia de 
lăcătuș și boxul. Satisfacțiile obținute 
în activitatea profesională și cea spor
tivă sînt pe măsura muncii și compor
tării sale. In acest an lăcătușul harnic 
și talentat din Secția termică a Com
binatului chimic Onești M. Cîrciumaru 
a fost distins cu „Insigna de fruntaș 
în întrecerea socialistă, iar boxerul M. 
Cîrciumaru, campion republican la ca
tegoria semiușoară, a fost selecționat în 
lotul olimpic al R. P. Romîne.

M. CÎRCIUMARU ELISABETA BACIU V. DUMITRU

cește rubiniul insignei de fruntaș 
în întrecerea socialistă pe anul 1963, 
este un sportiv pasionat, un talen
tat voleibalist și bun jucător de te
nis de masă. Grupa sportivă a șan
tierului I.C.H. Buhuși are în el, 
totodată, un bun organizator și un 
neobosit animator al întrecerilor 
sportive. Strungarul Viorel Moraru 
lucrează acum pe șantierul celei 
mai tinere hidrocentrale de pe Bis
trița — la I.C.H. Bacău I. A venit 
aici la începutul acestui an după 
ce ani și ani de-a rîndul a lucrat la 
înălțarea hidrocentralei de la Bicaz, 
a celor de la Pîngărați, Vadul și 
Bîtca Doamnei. Peste tot a fost în 
primele rînduri ale întrecerii socia
liste. Frumoasa insignă ce-i strălu
cește pe piept constituie mărturia 
și răsplata hărniciei și iscusinței 
sale în muncă. Cit privește pasiu
nea sa pentru sport există de ase
menea numeroase dovezi: la Bîtca 
Doamnei a înființat o echipă de 
volei, în prezent este unul dintre 
jucătorii de bază ai’ echipei de vo
lei „Hidroenergia” care activează 
în campionatul regional, totodată 
este și organizatorul grupei spor
tive a șantierului Bacău I. Toți to
varășii săi de muncă, conducerea 
șantierului îl apreciază pentru rezul
tatele obținute în producție și în 
activitatea sportivă. De aprecieri 
asemănătoare se bucură și escava- 
toristul Dumitru Gherase, posesor 
și el al insignei de fruntaș în în
trecerea socialistă, care în nenu
mărate rînduri a apărat cu 
cinste culorile asociației sale spor
tive în meciurile de fotbal și de 
volei. Și cîți alții asemenea lor nu 
și-ar merita cu prisosință locul în 
aceste rînduri!

in muncă și în sport făurarii de 
lumini de pe Bistrița se dovedesc 
totdeauna în frunte.

tind de caniculă, urmăreau d
colo de gard antrenamentul. Și 
ce vedea. Pe tereii evolua ech

Pc
Vă prezentăm pe cîfîva dinți 

mai harnici și pricepuți antren 
activiști voluntari, care nu-și 
pețesc eforturile pentru dezv 
activității sportive din regiune? 
cău:

• MARIA SAVINESCU, prof< 
de educație fizică la S.S.E. 
Neamț, membră a comisiei de v 
C.S.O. Ceahlăul. Rezultate: îi 
1962 și 1963 echipa de volei ju 
a S.S.E. Piatra Neamț, antren?

• ELISABETA BACIU, în vîrstd de 
numai 16 ani, elevă a Școlii sportive 
UCFS din Roman, se numără printre 
cele mai bune atlete junioare ale țârii. 
O recomandă performanțele : IN 1363, 
campioană republicană școlară la proba 
de 500 m plat rezervată junioarelor de 
categ. a II-a, în aceeași probă, titlul 
de campioană republicană ; IN 1964, 
campioană republicană junioară de cros 
și deținătoarea recordului republican Ia 
proba de 500 m plat cu 1:17,8. Pentru 
viitorul apropiat Elisabeta iși propune 
să doboare recordul la proba de 500 m

plat rezervată junioarelor mari. Iar p 
tru 1388 să participe la Olimpia 
Succes deplin 1

@ VASILE DUMITRU, elev al Șc 
sportive UCFS Roman, practică de ] 
țină vreme atletismul. Strădania cu c< 
se antrenează i-a și adus însă pri 
mare satisfacție : campion al R.P.R. 
juniori pe 1964 la cros 1 500 m. Per, 
verența în muncă și comportarea exe 
piară în toate împrejurările a tînăru 
atlet constituie o garanție a vii to a 
lor sale succese.



cleiului
i S.S.E., campioană R.P.R. pe 
3. Și alte performanțe retali- 
inerele voleibaliste ale S.S.E. 
•oase. Ele au cîștigat de șase 
onatul regional, de patru ori 
iar în acest an — „Cupa 

iu calificat în finala con cur șu
ii can al S.S.E., iar la finalele 
lin cadrul Spartachiadei re- 

au ocupat locul II. Numele 
tețor Liliana Bîjola, Ana Co- 
ilena H arab a gin, componente 
ei formații și premiante ale 

IX-a și a X-a, precum și cele 
dor lor, voleibaliste tot atît de 
și foarte bune la învățătură, 

i de o popularitate bineme- 
oraș și în întreaga regiune, 

a și competenta lor antre- 
’ofesoara Maria Săvinescu, e 
î de tinerele ei eleve, cărora 
i să le înlesnească ascensiunea 
mai înalte trepte ale măies- 

tive.

Onești, nume nou pe harta țării. Pe strada principală a orașului se înalță blocuri noi, elegante, confortabile

Orașul tinereții și al sportului
Frumusețea Oncștiului, unul dintre 

cele mai tinere și mai moderne orașe 
de pe harta patriei, continuă să con
stituie izvor de inspirație pentru com
pozitori și poeți, pentru dramaturgi și 
prozatori. Istoria noului oraș este pe 
drept cuvint emoționantă. Acolo unde 
burghezia zidise în zeci de ani dc do
minație 13 cîrciumi, 6 biserici și o 
singură șc-oală, socialismul, constructorii 
săi talentați și entuziaști însuflețiți și 
călăuziți de partid au înălțat în ultimii 
ani un impunător oraș modern, im
portant centru al industriei chimice 
românești, cunoscute de acum pe piața 
mondială. Prezentat succint, în cifre, 
Oneștiul de azi înseamnă : peste 45000 
de locuitori (cu vîrsla medie între 25— 
30 de ani), 4 gigalnțî industriali (Com
binatul chimic, Rafinăria, Combinatul 
de cauciuc și Termocentrala) peste 
6 000 de apartamente, 2 magistrale im
punătoare, un spital ultramodern, zeci 
de magazine, un cinematograf cu 450 
de locuri, restaurante elegante, 2 șeoli 
medii, un mare complex școlar profe

sional petro-chimiic, cămine și grădi
nițe de copii ș.a. Recent am revăzut 
Oneștiul, după doi ani. N-am reușit 
să mă descurc singur în topografia 
nană a orașului și am fost nevoit în 
ulîimă instanță după încercări prelun
gite să mă adresez unui localnic. Cu 
doi ani în urmă Oneștiul era ceva 
mai puțin de jumătate din ceea ce este 
acum. Am avut ce vedea ! Blocuri mo
derne, unul mai frumos ca ăltiul, spații 
verzi cu ronduri de flori multicolore, 
tineri și tinere îmbrăcați elegant, o 
puzderie de copii frumoși și zburdal
nici. în numeroasele spații amenajate 
pentru joacă, între cvartalele de 
blocuri, zeci și zeci de fetițe și băieți 
își încercau veleitățile de viitori fotba
liști, voleibaliști sau handbaliști (și 
trebuie să recunosc că cei mai malți 
dovedeau că nu le lipsea o oarecare 
inițiere și nici înclinațiile) sau se avîn- 
tau curajoși pe balansoare și leagăne, 
legînd de pe acum o trainică prietenie 
cu sportul. De altfel, aveam să mă con
ving curînd de faptul că după muncă

și învățătură sportul constitiuie marea 
pasiune a tuturor oneștenilor. M-am 
convins de aceasta. Nu atît din datele 
ce mi le-a prezentat secretarul C.S.O., 
tov. Gheorghe Grunzu, eît asistând la 
o manifestație sportivă. Dacă ați fi 
fost de față Ia etapa a IlI-a a campio
natului republican de motocros desfă
șurată cu două săptămâni în urmă pe 
dealul Be lei și ați fi văzut pe cei peste 
20 000 de oneșteni prezenți acolo, care 
puteau concura „galeria" tribunelor 
pline ale stadionului Republicii la cu
plajele „tari", v-ați fi convins ca și 
mine că ORAȘUL TINEREȚII este de
opotrivă și ORAȘUL SPORTULUI. 
Deși își poate număra anii de exis
tență pe degetele unei singure mîini, 
C.S.O. Onești s-a afirmat puternic în 
activitatea sportivă regională și chiar 
în cea republicană. în acest an, anul 
celei de a XX-a aniversări a Eliberării, 
sportivii clubuliui au cucerit titlurile dc 
campioni regionali la handbal masculin 
(echipa A. S. Cauciucul s-a calificat 
în turneul final de la Buzău petntru

categoria A), șah — pe echipe și in-î 
dividual, tenis de masă — la toate ca
tegoriile. La acestea sc mai adaugă ^rei 
campioni regionali de juniori Ia atle
tism și un proaspăt campion republi
can de box la categoria semirașoară — 
tînărul lăcătuș de la Combinatul chi
mic, Mișu Cîrciumaru. Cît spațiu ar 
mai trebui pentru a fi consemnate ze
cile de echipe participante la campio
natele orășenești de volei, fotbal sau 
handbal, sau cele din campionatul re
gional ?

în încheiere, cea mai edificatoare 
imagine a amploarei activității spor
tive din Onești : PESTE 21 000 DE TI
NERI, DINTRE CARE APROAPE 
4 500 DE FETE, AU PARTICIPAT LA 
PRIMA ETAPĂ A SPARTACHIADEI 
REPUBLICANE.

Activitatea sportivă din orașul tine
reții arată că începutului niu-i sînt 
neapărat caracteristice rezultatele mo
deste. La Onești, și în acest domeniu, 
prezentul este la înălțimea perspecti
velor largi ale viitorului.

Echipa de volei fete a Școlii -sportive 
de elevi din Piatra Neamț (antrenor 
prof. Maria Săvinescu) campioană re

publicană de junioare

de onoare
icer.it titlul de campioană a

ZOI CONSTANTINESCU, an 
îteg. a Il-a la Șc. sp. UCFS 
și A.S. Metalul I.M.S., mem- 
romisia regională de atletism. 
:: în anul 1963 trei dintre 
i au cucerit titlul de campioni 
!. (Maria Filip — 400 m plat, 
Furdui — 800 m plat, Elisa- 
ciu — 500 m plat); în anul 
patru noi campioni ai R.P.R.

(Elisabeta Baciu cros 700 m, Vasile 
Dumitru cros 1 500 m, echipa de ju
nioare categ. I) ; tot în acest an atle- 
ții antrenați de el au cucerit 27 titluri 
regionale, două recorduri regionale și 
două recorduri R.P.R.

3BOSABU este cunoscut la 
ua roșie4- din Bacău ca un 
talentat desenator tehnic, 
sale sportive, tot atît de 
și cele profesionale, l-au 

dul sportivilor fruntași ai 
1 sportului Ia tir M. G3.O- 
udeplinit și și-a depășit 
că. In prezent el se pre- 
s, alături de tovărășii săi 
ai pic de tir, pentru a ne
cinste culorile patriei la 

ere de la Tokio.

• VICTOR ALEXANDRU, antrenor 
categ. a Il-a de box la A. S. Chimia 
Onești, membru în comisia regională 
de box. Rezultate: elevul său Mișu 
Cîrciumaru a cucerit titlul de campion 
al R.P.R. pe 1964 la categ. semiușoară.

• LASCAR PANA, antrenor de 
handbal la C.S.O. Dinamo Bacău, 
membru în comisia regională de hand
bal. Rezultate: în 1963 echipa a ocu
pat locul V în campionatul categoriei 
A seria I, iar în 1964 locul III.; a 
promovat în lotul de tineret al R.P.R. 
pe jucătorii Titus Moldovan și Ioan 
Anca.

• N1COLAE HANGANU, instructor 
voluntar de tir la A.S. Steaua roșie 
Bacău. Rezultate: trei sportivi clasi
ficați la categ. I; M. Grosaru promo
vat în lotul olimpic.

• LAURENȚIU STOICA, Instructor 
voluntar de handbal la A.S. Cauciu
cul Onești. In acest an echipa sa a 
promovat în campionatul categoriei A.

M. GROSARU

• IOAN RUS, profesor de educație 
fizică, membru în colegiul regional al 
antrenorilor de fotbal.

• CONSTANTIN SĂVINESCU, pro
fesor de educație fizică la S.S.E. Pia
tra Neamț, membru în comisia orășe
nească de baschet și cea de schi.

• IRIMIA IANCU, membru în co
misia regională de handbal.
• GABRIEL ZAHARIA, profesor 

■de educație fizică, directorul Școlii 
sportive de elevi Bacău.
• GH. MATEESCU, membru în co

misia orășenească de handbal Onești.
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Deși veneam pentru pri
ma oară în comuna Itești 
din raionul Bacău, mi se 
păreau cunoscute toate 
cite le vedeam : sediul 
G.A.C., tractoarele și com
binele aliniate frumos în- 
tr-o ogradă, becurile pre
sărate pe stîlpii ulițelor 
și prin case, antenele a- 
paratelor de radio și te
levizoarelor. Pînă și auto
camionul gospodăriei care 
aducea o brigadă de la 
cîmp. Intr-adevăr, întâl
nisem imagini asemănă
toare și în satele din alte 
raioane și regiuni prin 
care mai fusesem dese
ori. Preocupat de „cu

loarea locală" a însemnă
rilor pentru ziar, mă li
nișteam reamintindu-mi 
de frumoasa luncă a Bis
triței, pe care o străbă
tusem, de podul plutitor 
și de bătrînul și sfătosul 
podar. Așa gîndeam îna
inte de a-l cunoaște pe 
moș Curelaru și de a afla 
de la el despre istoria 
din trecut a acestui sat 
bătrîn de un secol. Așe
zați în tihnă în camera 
răcoroasă în care mirosea 
a gutuie și busuioc, după 
ce ne-a îndemnat
aim un pahar de vin ru
biniu din cana apărută 
cît ai clipi (de parcă ar 
fi fost pusă într-adins la 
îndemână pentru oaspeți 
neanunțați), moș Curelaru 
a început să-și depene 
amintirile. Decenii de-a 
-îndul a muncit ca claca# 
pe moșia lui Pașcanu, a- 
poi pe ale altora. Muncă 
de rob din zori și pînă 
noaptea tîrziu, la lumina 
lunii. Așa reușea să-și ago
nisească puținul din care 
să-și ducă viața chinuită 
de la o zi la alta. Cum a- 
răta satul pe atunci ? Ca

și oamenii. Mohorît și po
nosit, cu bordeie în loc 
de case. Pînă nici primă
rie nu se îndurase să facă 
în Itești stăpînirea din 
acele vremuri, Mai toți 
primarii au strîns bani de 
la populație pentru pri
mărie, dar de fiecare 
dată, în locul ei, apăreau 
grajduri și magazii noi 

pe lingă casele respecti
vilor. Cît 
cău nu 
bucurii 
rei din

LUI

bătoare (asta cînd 
se au bani pentru 
și cînd îngăduia 
rul), sau bătutul 
de păr cu bățul.

I s-a mai înseninat fața 
lui moș Curelaru cînd a 
început să ne vorbească 
despre cei șase copii ai 
lui, toți așezați la rostu
rile lor, unii meseriași 
bi^ni, alții colectiviști, 
despre viața tot mai îm
belșugată și fericită de 
care au parte azi. Cit des
pre nepoți, slavă domnu
lui, n-are de ce să se 
plîngă — 30 la număr, 
băieți și fete, unii mai 
măricei, prin școli, alții 
mai măruhți, la grădiniță, 
iar câțiva țînci de tot.

După ce m-am despăr
țit de moș Curelaru, ima
ginile vieții de azi ale ite- 
ștenilor mî-au apărut în 
adevăratele lor dimensi
uni, deosebite ca de la

cer la pămînt de 
gate de viața foștilor clă- 
cași, a generațiilor de robi 
încovoiați sub jugul ne
milos al moșierilor și 
chiaburilor. Stăptni pe ro
dul muncii lor, colecti
viștii din Itești își dez
voltă gospodăria îmbogă- 
țindu-și și înfrumusețîn- 
du-și viața de la un an 
la altul. Neîntrecuți în 
hărnicie, iteștenii întâm
pină cea de a XX-a ani
versare a eliberării pa
triei ett rodul sporit al

holdelor : 25 000 kg grîu 
peste plan. Trei prașile la 
porumb, patru la floarea 
soarelui și la cartofi ș.a. 
Nici în activitatea cultu- 
ral-artistică și cea spor
tivă colectiviștii din Itești 
nu se lasă mai prejos. E 
chipele lor de cînteee și 
dansuri, precum și cele 
sportive sînt primele pe 
raion. în recenta etapă 
raională a Spartachiadei 
republicane echipa de 
gimnastică a ocupat locul 
întâi. Știți cine a condus-o 
pe marele stadion din 
Bacău, în fața spectato
rilor îneîntați și a juriu
lui nu mai puțin satis
făcut de măiestria tine
rilor gimnaști ? Eugenia 
Ciurelara, una dintre ne
poatele lui moș Curelaru 
premianta clasei a Vll-a 
și totodată o tînără spa

ranță sportivă. La 
tura în lungime tînărul 
colectivist Florin Cristea 
în vîrstă de 17 ani s-a cla
sat de asemenea pe pri
mul loc cu 5,39 metri. 
Echipa de fotbal a con
firmat și ea calificîndu-se 
pentru semifinală. A ră
mas o amintire veche, 
al cărui gust sălciu a fost 
aproape cu totul uitat pri
mul cei susținut în 1954 
cu echipa Steaua roșie 

Bacău și pierdut cu 16—0. 
Cel mai nou sport care 
capătă popularitate ver
tiginoasă în Itești este 
handbalul. Echipa de fete 
și cea de băieți se pregă
tesc intens pentru a-și 
face debutul. Astfel va 
lua ființă și cea de a V-a 
secție afiliată, pe lîbigă 
cele de atletism, volei, 
fotbal și tenis de masă, 
în Itești sportul se în
vață și se îndrăgește o 
dată cu primele buchii 
ale abecedarului, 
fierea celor mici 
îndrumarea celor 
ocupă neobosiți, 
de alți activiști 
entuziaști, profesoara 
educație fizică Constanța 
Doroftei — tehniciană 
consiliului asociației spor
tive și profesorul Dumi
tru Apostol — 
acestei asociații.
400 de membri 
ției sportive, 
vîrsițnici, se 
competițiile 
aceeași ardoare și pasiune 
cu care se întrec în spo
rirea rodului holdelor sau 
în însușirea luminii cărții, 
în viața lor, activitatea 
sportivă a căpătat un loc 
însemnat. Moș Curelaru se 
mândrește pe bună drep
tate cu nepoți lui, cu 
viața nouă a satului său, 
a colectiviștilor iteșteini.

De ini- 
ca și de 
mari se 

alături 
sportivi 

de

icer.it
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Motocrosiștn nostn
din nou la înălțime!

Din problemele handbalului nostru.
Unele considerațiuni pe marginea campionatelor republicane pe anul 1963

Cel peste 30 000 de spectatori care au 
înfruntat canicula duminică la Brașov 
au aplaudat tripla victorie a motocicliș- 
tilor rominl în concursul international 
de motocros dotat cu „Cupa Prieteniei0. 
Sportivii noștri s-au întîlnit cu o serie 
de valoroși alergători de peste hotare, 
cunoscuțl în arena Internațională ca 
foarte buni tehnicieni șl avînd o expe
riență bogată a concursurilor grele. 
Acestea au fost arătate îndeosebi de că
tre H. Huber și M. Klerr (Austria), B. 
Mihailov si T. Tombev (R.P.B.). H. 
Krech șl B. Kummanitzky (R.D.G.), A. 
Rogg și A. Klee (R.F.G.). Victoria repre
zentativei noastre în fața acestor adver
sari apare cu atît mai prețioasă cu cît 
la ea și-au adus contribuția o serie de 
tineri alergători cum sînt Al. Ionescu, 
P. From, D Vasilescu, Al. Șuier, S 10- 
nescu. C. Coman.

Alături de M. Pop și Traian Macarie 
au luptat cu ' ” ‘ '
victorie șl O. 
Dovids, care 
prilej norma 
O contribuție 
prezentativei 
norii Gh. " . . __
Zdrinca și M. Cernescu. Ei au condus 
cu pricepere pregătirea lotului, precum 
și evoluția motoclcliștilor noștri în tim
pul concursului.

Iată acum cîteva secvențe din „filmul" 
întrecerilor

Startul la clasa pînă la 500 cmc s-a 
dat la ora 10. Au luat parte 20 de con- 
curențl. Din primul tur, E. Seller con
duce urmat de concurenții bulgari B. 
Mihailov și St. Gheorghiev. In turul trei 
Gh. Ion trece pe primul loc urmat de 
Setter. Gheorghiev, ștefani șl Mihailov. 
După două ture Seiler greșete la cobo- 
rîrea unuj povîrniș, cade, șl defectîn- 
du-i-se mașina, rămîne. In același timp 
Ștefani atacă puternic și trece de Gheor
ghiev. In turul șapte lui Gh. Ion îi sate 
lanțul șl i se blocheaz’ă motorul iar 
ștefani preia conducerea plutonului pe 
care n-o mai cedează pînă la linia de 
sosire. In spatele său se clasează în 
ordine Gheorghiev. Keresteș, Mihailov, 
Al. ionescu și P. From. în manșa a doua

toată convingerea pentru 
Ștefani. E. Keresteș și Cr 
și-au îndeplinit cu acest 
de maestru al sportului, 
importantă la succesul re- 

. noastre au adus-o antre- 
Ioniță, M Sărățennu, Gh.

Gh. Ion are un start bun și luînd cursa 
pe cont propriu conduce detașat întrea
ga manșă in urma lui se dă o luptă 
dîrză între H. Krech, Ștefani și Keres
teș. Pînă la urmă ei trec în această ord! 
ne linia de sosire.

Clasamentul final al clasei : 1. O. Ște
fani, 2. E. Keresteș, 3. H. Krech, 4. B 
Mihailov, 5. P. From, 6. Al. Ionescu, 
7. B. Kummanitzky, 8. FI. Ștefan, 9. S. 
Ionescu, 10. G. Uhlenbrock (R.D.G.), 11. 
Gh. Ion, 12. St. Gheorghiev, 13. E. Set. 
Ier, 14. V. Sabo.

La clasa 250 cmc în primele ture a 
condus campionul austriac H. Huber ur
mat de A, Klee, Al. Șuier, M. Klerr, O. 
Puiu, Cr. Dovids și Tr. Macarie. In turul 
3 Al. Șuier atacă puternic și trece pe 
primul loc dar după două ture cedează 
conducerea lui Cr. Dovids și apoi este 
întrecut de Klee și Huber. In turul 0 
Tr. Macarie are o revenire puternică 
și, depășind trei adversari, îl ajunge pe 
Dovids. după care în turul 9 îl depă
șește și pe acesta și preia conducerea 
El trece primul linia de sosire urmat 
de H. Huber. M. Pop, Cr. Dovids, A. 
Klee șl O. Puiu. In manșa a doua au
striacul Klerr conduce din turul 2 pină 
în turul 9. în urina sa lupta pentru un 
loc mai bun se dă între Dovids, Pop, 
Klee, Șuier, Huber și Macarie. Din a- 
ceastă luptă iese victorios Mihai Pop. 
Campionul nostru a făcut o cursă bine 
gîndită și profitînd la timp de greșelile 
adversarilor a trecut primul linia de 
sosire urmat de Dovids, Macarie, Klerrt 
Șuier și Huber. Clasamentul final ; 
1. M. Pop. 2. Tr. Macarie, 3. Cr. Dovids, 
4. H, Huber. 5. Al. Șuier, 6. O. Puiu, 
7. Tencio Tombev, 8. Anton Rogg, 9. C. 
Coman, 10. M. Klerr, 11 D. Vasilescu, 
12. A. Klee. 13. M. Dănescu, 14. K. Sta
tz Înger (Austria), 15. I. Ionescu, 16. I. 
Sas, 17. G. Breister (R.D.G.), 18. P. Pa- 
xino, 39. W. Degwitz (R.D.G.), 20. B.* 
ianachiev (R.P.B.) Competent șl auto
ritar arbitrajul prestat de brigada con 
dusă de A. Iliașcu,

I. DUMITRESCU1

Electronica a trecut în fruntea
clasamentului final

BACĂU 6 (prin telefon). — încă 
două runde ale finalei campionatului 
republican ,pe echipe au adus elemente 
noi în lupta pentru titlu. Campioana 
de anul trecut, echipa Constructorul, 
se află abia pe locul 5 al clasamen
tului, fapt datorat in special înfrîngerii 
suferite în fața Științei București, meci 
în care maestra internațională Ale
xandra Nicolau a fost învinsă sur
prinzător de studenta Heidrun 
Brantsch. De notat că Știința Bucu-

De la I. E. B. S
Biletele pentru jocul international de 

fotbal RAPID — LEVSKI SOFIA care 
va avea loc miercuri 8 iulie a.c. ora 
18 pe stadionul Republicii s-au pus în 
vînzare Ia casele de bilete obișnuite.

rești a învins și pe foștii campioni, 
echipierii Petrolului Ploiești.

Iată rezultatele tehnice: Crișul — 
Electronica 0—6, Spartac București— 
Petrolul Ploiești 5—1, Știința Bucu
rești—Constructorul București 3 % — 
2%, Știința Timișoara—Progresul 
București l1/^—4*/2 (runda a 2-a); 
Electronica—Spartac 3—3, Petrolul — 
Știința Buc. 1%—4*/2, Constructorul— 
Știința Tim. 4—2, Progresul—Crișul 
4*/2—ll/g (runda a 3-a) ; Crișul— 
Spartac 2*/2—3%, Știința Buc.—Elec
tronica 2—4, Știința Tim.—Petrolul 
21/ii—2‘/2 (1), Progresul—Constructo
rul 3—2 (1) (runda a 4-a).

Clasamentul după patru runde i 
Electronica 17, Progresul 15 (1), Spar
tac 13‘/2, Știința Buc. 13, Constructo
rul și Știința Tim. 12 (1), Petrolul 
7 (1), Crișul 4.

ILIE IANCU - coresp.

A mal trecut un an competljional. al 8-lea, de ctnd handbalul in 7 țl-a cucerit pri
mele simpatii in țara noastră. Deci, un nou prilej pentru o privire retrospectivă 
asupra activității oliciale a unul sport In care deținem supremația mondială 

Si la băieți și la lete.
Ca și în anii precedențl, activitatea de bază a handbalului au_ asigurat-o campio

natele categoriei A, cele de calltidare șl de juniori. Cu alte cuvinte, este vorba de 
cele trei trepte ale unul sistem compelitlonal ce Înlesnește legătura intre masa echi
pelor șl a Jucătorilor tineri, care se ridică în fiecare an — și handbaliștii fruntași. 
In rindurile de față ne vom ocupa de citeva aspecte ridicate de deslășurarea campio
natelor categoriei A. ......................

Din capul locului trebuie să subliniem că întrecerile s-au disputat in mijlocul unul 
interes crescind, mal ales în primăvară, ca urmare a cuceririi pentru a doua oară 
consecutiv a campionatului mondial masculin, precum șl a victoriei repurtate de Rapid 
București tn „Cupa campionilor europeni". Aceste două mari succese au contribuit in 
mod indiscutabil la creșterea popularității unui sport atit de spectaculos.

Echipa Dinamo București, la cîteva momente după partida decisivă cu Steaua, 
care i-a adus titlul de campioană

există totuși posibilități certe de progres 
care trebuie valorificate în raport 
cu cerințele sporite ale handbalului nostru. 
Poziția cucerită în ierarhia mondială pre
tinde un efort general pentru ca în cate
goria A să existe crit mai multe echipe 
bune. In acest scop, este nevoie de o 
selecție mai judicioasă și de o muncă de 
instruire perseverentă și exigentă, care să 
ducă la formarea unor cadre de valoare. 
Nu se poate spune că în jocul echipe

lor nu s-au făcut remarcate progrese. 
In apărare, jocul a fost mai bun ca 

în trecut, dar trebuie mers în continuare 
pe linia ameliorării pregătirii fizice spe
ciale, care împreună cu îmbunătățirea teh
nicii specifice de apărare vor contribui 
la sporirea eficacității și la eliminarea 
faulturilor inutile, care au fost destul de 
multe în campionatul trecut, în detrimen
tul spectaculozității. Sub raport 
echipele 
variat, 
apărării 
siderăm 
echipele 
3+3, care este aplicată, cu succes, 
unele echipe de peste hotare și 
constituie o apărare mai avansată, efica
ce contra formațiilor cu buni aruncători 
de la distantă. In atac, jocul a fost mai or
donat, mai cursiv, mai pătrunzător, cu 
folosirea — mai mult — a contratacului 
(Dinamo București, Steaua, Dinamo Bra
șov). Unele au realizat — cu mult succes 
—faza a Il-a a contraatacului (Steaua). 
Trebuie insistat, însă, mai mult asupra 
disciplinei de joc, factor extrem de impor
tant în realizarea unor rezultate bune. Re
prezentativele noastre au obținut succesele 
cunoscute tocmai datorită disciplinei de 
joc, care a stat în centrul atenției antre
norilor. In această direcție trebuie să-și 
îndrepte mai mult atenția și antrenorii 
echipelor de club. In sfîrșit, în ce privește 
tehnica individuală remarcăm unele îm
bunătățiri Totuși, se simte nevoia ca an
trenorii să insiste pe însușirea unor proce
dee mai variate de aruncare, pe folosirea 
în mai mare măsură a aruncărilor de la 
distanță (Mozer, Gruia, Hnat, etc.) și pe 
specializarea — în continuare — în arun
cări a extremelor. De asemenea, trebuie 
avut în vedere faptul că numărul de a- 
runcări de la 7 m ratate a fost îngrijoră-

I. DECALAJUL VALORIC CON
TINUĂ SĂ EXISTE LA BĂIEȚI
In comparați© cu ediția precedentă, cam

pionatul masculin pe anul 1963—64 s-a ri
dicat, în general, la un nivel tehnic mai 
bun, datorită unei munci de instruire mai 
atente care a dus — firește — la mări
rea potențialului tehnico-tactic al celor mai 
multe echipe. Și de data aceasta, Dinamo 
București și Steaua București — echipele 
care dau majoritatea jucătorilor echipei re
prezentative — au dominat campionatul. 
De altfel, meciurile directe dintre ele au 
decis, la scoruri minime, câștigătoarea 

titlului: echipa Dinamo București, pentru 
a 5-a oară campioană și viitoare partici
pantă la „Cupa campionilor europeni".

In același timp însă, trebuie să con
semnăm ascensiunea altor echipe, 

fapt care a micșorat oarecum deca
lajul valoric dintre cele două fruntașe 
și restul participanților în categoria A. 
Este cazul echipelor Dinamo Brașov, Di
namo Bacău și — bineînțeles — Știința 
Timișoara, datorită căreia handbalul bă
nățean a revenit pe primul plan. Dispu
tele lor cu protagonistele bucureștene au 
purtat amprenta unui echilibru destul de 
evident. Chiar dacă afirmarea acestor echi
pe nu este încă de natură să pericli
teze pozițiile celor două formații bucurește
ne, totuși în ascensiunea lor se pot între
vedea perspectivele unui rol mai hotărît 
în viitor.

In privința micșorării decalajului, valo
ric situația este totuși X1 * * “■*

numărul echipelor n 
rea" fruntașelor fiind 
multe participante se 
mediu, concentrîndu-și 
păstrarea locului. Or, 
țiuni este clar că munca de pregătire are 
un obiectiv limitat. De altfel, campionatul 
a oglindit din plin acest lucru chiar la 
echipe care la un moment dat lăsau să se 
întrevadă posibilitatea unei ridicări spre 
plutonul fruntaș. Ne referim în primul rînd 
la Rafinăria Teleajen, Rapid București, Ști
ința Galați, Voința Sibiu, Știința Tg. Mureș, 
Tehnometal Timișoara și Știința Petroșeni. 
La aceste formații, a căror comportare s-a 
caracterizat în general prin inconstanță.

tor de mare: peste 30% din cele 309 
date... In cadrul antrenamentelor, îmi 
tățirea și perfecționarea loviturilor d 
7 m trebuie să ocupe un loc importe

Ca alte aspecte caracteristice ale 
pionatului masculin subliniem pi 
varea cu mai mult curaj a unor 

mente talentate din noua generație în 
durile tuturor echipelor, jucători cart 
confirmat speranțele (Demian—Timiș
Cosma—Petroșeni, Lechner—Brașov, Pi 
Galați, Dincă, Roșescu, Gațu, D. Mai 
București, Avramescu—Teleajen, Hor
Reșița etc. etc.), p&cum și nota de c 
plină în care s-au desfășurat cele 
multe meciuri.

Totuși, în această ultimă privință, 
buie să consemnăm cîteva cazuri — 
late, dar inadmisibile — de abateri 
rioase la meciurile Știința Tg. Mu. 
Voința Sibiu, Știința Petroșeni—Voința 
biu. Voința Sighișoara — Știința Timișc 
Știința Timișoara — Tehnometal Timișc 
Rivalitatea sportivă rău înțeleasă de 
jucători (n-au făcut excepție nici cei 
la Dinamo și Steaua București) a ger 
noregularități și atitudini nesportive 
trebuie curmate o dată pentru totdea 
Aceasta, pe de o parte. Pe ’ 
patriotismul unor spectatori, 
ciplina, dublat de slabele 
asigurarea ordinei luate de 
nizatoare la Tg. Mureș și „ ,____ ,
dus la manifestări nesănătoase, chix 
bruscarea arbitrilor. Aceste abateri, c 
măsurile federației, trebuie să const, 
un prilej de reflecții serioase pentru 
•țiile de handbal și jucătorii respectivi 
pra obligațiilor elementare pe care le 
față de campionat și handbal: organize 
în bune condițiuni a meciurilor, o seric 
muncă educativă cu jucătorii și spectat 
comportare disciplinată în timpul meci 
și după terminarea lui.

Din fericire însă, nota generală a c 
pionatului a imprimat-o atitudinea co 
tă a jucătorilor, preocuparea aces^ 
de a realiza — în raport cu posibilitc 
și pregătirea lor — jocuri bune, desf< 
rate în limitele sportivității. Ne exprir 
speranța că toți jucătorii vor merge pe 
cest drum sănătos și că, pregătind’ 
cu mai multă rîvnă, conștiinciozitate și 
severență în perioada care va urma, 
reuși să rezolve multe din problemele 
dicate de campionatul trecut, astfel î 
viitoarea ediție a întrecerii lor să oc 
dească o îmbunătățire substanțială a 
lității jocului.

NICOLAE NEDEF 
antrenor emerit 
ADRIAN VASILIl

de alta, lc 
certați cu 
masuri pe 
echipele o 

Sighișoara,

i nesatisfăcătoaie, 
pornite în ,,urmări- 
prea mic. Cele mai 
mențin la un nivel 
preocuparea spre 

în asemenea condi-

53234 lei report la Pronoexpresul de mîine
Ultimele concursuri Pronoexpres au 

marcat un succes deosebit al varian
telor combinate zecimale. Astfel, la 
concursul special Pronoexpres din 17 
iunie majoritatea cîștigurilor de va
loare în obiecte și bani au fost reali
zate pe variante zecimale. La premiile 
obișnuite în bani cele două premii de 
categ. I în valoare de cîte 50 288 lei 
au revenit unor astfel de variante 
acoperite cîte 10%.

Deci la concursul Pronoexpres de 
mîine, 8 iulie, a cărui vînzare se în
chide astăzi este bine să fiți pre- 
zenți și cu variante combinate zeci
male.

Constantin Banabic, Grigore Borș și 
Ion Popa, toți din București.

La ora cînd apar aceste rînduri, 
alți și alți participant! se 
biletele cîștigătoare la 
Sportexpres Olimpic.

prezintă cu 
concursul

R.P.R. INSEMIFINALELE CUPEI 
PROGRAMUL CONCURSULUI 

PRONOSPORT

Budatok (Cupa

Dozsa (Cupa

privind seml-

cazul ctnd un

S-AU PREZENTAT PRIMII 
CISTIGATORI LA SPORTEXPRES 

OLIMPIC!

La puțin timp după anunțarea re
zultatelor tragerii concursului Sport- 
expres Olimpic au început să se pre
zinte și primii cîștigători. Printre cei 
care au obținut cîte o excursie la 
Jocurile Olimpice de la Tokio s-au 
prezentat: Elena Stoenescu din Bucu
rești, Nicolae Țecu din comuna Uești, 
raionul Videle, regiunea București, Ion 
Bălan din București și Nicolae Bră- 
descu tot din București.

De asemenea, se cunosc 
participant! care au obținut 
aie la Sportexpres Olimpic.

și primii 
autoturis-
Ei sînt:

Capul de afiș aî concursului Prono
sport de duminică 12 iulie este deți
nut de semifinalele Cupei R.P.R.

Iată programul integral al acestui 
interesant concurs:

I. Crișul—Dinamo București (semi
finala Cupei R.PîR.)

II. C.S.M. Sibiu—Steaua (semifina
la Cupei R.P.R.)

III. Ferencvaros — Szeged (Camp. 
RP.U. — cat. A)

IV. M.T.K. ■ ~
- cat. A)

V. Diosgyor 
R.P.U. — cat.

VI. Pecs —
— cat.

VII.
RP.U.

VIII.
R.P.U..

IX. Lang —Punaujvaros 
vară R.P U.)

X. Szailitok — Borsodi B 
vară R.P.U.)

XL Egyetertes 
de vară R.P.U.)

XII. E.V.T.K. — Egri 
de vară R.P.U.)

Iată cîteva amănunte 
finalele Cupei R.P.R.

După cum se știe, în
meci de cupă este egal, întîlnirea se 
prelungește eu 30 de minute și dacă 
egalitatea se menține, partida se re- 
joacă în întregime a doua zi.

în concursul Pronosport contează 
rezultatul înregistrat după 90 de mi
nute sau dacă există egalitate după 
120 de minute de joe. Cum este foarte 
posibil ca egalitatea să se mențină și 
după 120 de minute de joc (cum a 
fost cazul întîlniriî Știința Timișoara 
—Dinamo București din sferturile de 
finală) „x“-ul nu poate fie exclus din 
pronosticurile meciurilor de cupă.

Gyor (Camp. R.P.U.

— Tatabanya 
A)
Vasas (Camp.

A)
Debrecen
— cat. A)
Dorog — UJpest
— cat. A)

Honved

(Camp.

R.P.U.

(Camp.

(Camp.

(Cupa de

(Cupa de

PREMIILE CONCURSULUI PRONOEXPRES 
DIN 1 IULIE 1964

Categoria a II-a: una variantă a 38.269 
lei șl 3 variante a 13.289 lei ; categoria 
a ITI-a : 38,3 variante a 1.475 lei ; cate
goria a IV-a : 243.5 variante a 302 lei ; 
categoria a V-a : 930.5 variante a 79 lei : 
categoria a Vl-a : 4 334,9 variante a 23 
lei.

Report : 53.234 Iei la concursul Prono- 
expres de mîine, miercuri 8 iulie a c. 
la categoria I.

Desemnarea cîștlgătorului premiului 
suplimentar de la categoria a Il-a in 
valoare de 25.000 lei se va face prin tra
gere la sorți.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.

tactic, 
— în general — au jucat mai 
Ele au folosit variante ale 

pe zonă (6+0, 5 + 1, 4+2). Con- 
însâ, că este foarte necesar ca 
noastre să învețe și varianta 

de 
care

Selecționata de tineret a R.P. C 
neze își continuă turneul în țara no: 
tră, jucînd azi la Tg. Mureș cu i 
lecționata locală. Baschetbaliștii ir 
reșeni, pregătiți de prof. Gh. Fiii- 
sînt hotărîți să aibă o comporți 
bună în acest joc, așteptat cu ni1 
interes de amatorii de baschet c 
Tg. Mureș.

După meciul de la Tg. Mureș; ; 
lecționata de tineret a R.P. Chine 
va participa la Brașov la un turn 
internațional, alături de reprezenta 
vele de seniori și de juniori ale 1 
rii noastre și de selecționata orașu 
Brașov. Oaspeții vor juca vineri 
prima reprezentativă a Romîniei, sî 
bâtă cu echipa de juniori și dur. 
nică ou selecționata Brașovului.

444 4 +MO + M ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦4W44 + 4» 4444444444444444

Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor

Școala tehnică de aviație

TAROM
X .ANUNȚĂ CĂ, TNCEPÎND CU ANUL ȘCOLAR 1964/1965 VA FUNC- 
ttSfi SF DE AVIATIE CARE VA FORMA PILOT1

X Durata școlarizării este de 3 ani, cu regim de internat.
4 Pe timpul cursurilor, elevii beneficiază de următoarele drepturi :
f masă, cazare și uniformă de aviație (în mod gratuit) și de o indemni- 
X zație lunară pentru cheltuieli personale
t La terminarea școlii, absolvenții vor fi încadrați în funcția de pilot 
4- in întreprinderea TAROM.
t Condifiuni de admitere :
4- — Școala medie cu diploma de maturitate j
4 — Vîrsta 18—20 de ani ;
X — Starea perfectă a sănătății; •

— Domiciliul stabil în orașul București.
EXAMENUL DE ADMITERE SE VA TINE ÎNTRE 20—25 SEPTEM- ' 

BRIE 1964, DIN MATERIA CUPRINSA TN PROGRAMELE ȘCOLARE ALE • 
CLASELOR VIII—XI DIN ȘCOLILE MEDII DE CULTURĂ GENERALA, - 
LA MATEMATICA, FIZICĂ Șl GEOGRAFIE. ;

Examenul de admitere este precedat de vizita medicală și probe 
fizice, care condiționează admiterea la acest examen. ■>

ÎNSCRIERILE SE PRIMESC ZILNIC, PTNÂ LA 25 IULIE între orele '- 
13—-15 la Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor, cînd soliei- ' 
fanții, o dată cu cererea vor prezenta și următoarele acte :

— certificatul de naștere (copie legalizată) 4
— diploma de maturitate (în original) sau adeverință că sînt elevi ai 

clasei XI (pînă la prezentarea diplomei de maturitate)
— certificatul de sănătate cu rezultatul analizei sîngelui și al radio- 

î scopiei pulmonare, eliberat de spital sau policlinică.



îndemn
Aceste rânduri ne-au fost ânspî- 
:e de comportarea deosebit de 
nă a pistarzilor noștri în cel 

al IV-lea concurs international 
zduit de velodromul Dinamo, 
î este prea multă vreme de cînd 
ziarul nostru dezbateam — cu 

stulă amărăciune — problema 
enușăresii" ciclismului romî- 
«c „Velodromul" — ocolit de 
iburile noastre sportive cu sec- 

de ciclism, lăsat și de federa- 
îutr-o oarecare uitare, trăia 

in sîrguința unor antrenori spe- 
ilizați în această ramură a spor- 
lui cu pedale (I. Gociman, Șt. 
mîndroiu, M. Mihăilescu ș.a.) 
prin entuziasmul unor activiști 

ștești în fruntea cărora s-a si- 
at mereu neobositul Octavian

Vineri, sîmbătă și duminică am 
ut — alături de cîteva mii de 
ectatori •— bucuria de a asista 

un reviriment al ciclismului
de pistă. în confruntarea

valoroșii cicliști belgieni (Van- 
nberg lasă publicului nostru a-

ași impresii ca și Isaac Vitre), 
;hâari, austrieci și bulgari, pis
ai români au făcut dovada

ei pregătiri excelente. 
1“ de la urmărire pe 
:rat direct în arena 
mdiale, Vasile Burlacu ne des
peră primele semne ale unei ma

„Cvarte- 
echipe a 
valorilor

turități promițătoare, iar „vetera
nii" velodromului (C. Voicu, V. 
Voloșin etc.) trăiesc în această am
bianță de progres general — o a 
doua tinerețe. 5 victorii, 3 noi re
corduri republicane și unul egalat 
— iată un bilanț nesperat, dar 
perfect meritat. Ce s-a întâmplat ?

Federația și-a pus în sfîrșit în 
acești ultimi doi ani sarcina re
dresării „velodromului" și spriji- 
nindn-i pe pistarzi le-a dat posi
bilitatea să-și pună în valoare ta
lentul. In această situație cicliștii 
și antrenorii și-au înțeles misiu
nea și au răspuns cum se cuvine. 
Este singura explicație. Dacă la 
ea s-ar fi adăugat și un sprijin 
substanțial din partea cluburilor, 
velodromul ar fi căpătat puteri 
înzecite. Programul internațional 
din acest an (destul de bogat) a 
arătat că nu numai fondul este 
specialitatea noastră. Ce-ar fi să 
se înțeleagă cum trebuie acest 
lucru ?

Firește, succesul pistarzilor nu 
trebuie să rămînă o simplă amin
tire frumoasă. El trebuie să însem
ne prilejul unui progres continuu, 
pentru deplina noastră afirmare 
în arena internațională. Și acest 
lucru este posibil !

HRISTACHE NAUM

Reprezentativei feminine: o formulă de echipă
și jocuri, cit mai multe

La capătul turneului internațional 
de la Brașov, datorită celor două vic
torii din meciurile cu Selecționata 
cluburilor din U.R.S.S. și cu echipa 
R.P.D. Coreene, reprezentativa femi
nină de volei a R.P. Romine a obți
nut locul II în clasamentul final, după 
formația neînvinsă a Japoniei. Desi
gur că sînt două victorii de preț adău
gate în palmaresul „naționalei" noas
tre. Dacă însă, ne-am mulțumi cu atît, 
am comite o greșeală. Deoarece, la re
centul turneu, mult mai importante 
pentru noi decît rezultatul și locul o- 
cupat, erau comportarea în sine a e- 
chipei și a fiecărei jucătoare în parte, 
verificarea stadiului de pregătire și a 
posibilităților lotului olimpic feminin, 
în totalitatea lui și pe compartimente. 
Or, comportarea echipei (ou cîteva 
excepții la jocul cu R.P.D. Coreeană) 
a fost nesatisfăcătoare în multe pri
vințe, atît la meciurile în care am pier
dut, cît și la cele câștigate, în proporție

citatea loviturii de atac a suferit în 
mod sensibil. Totodată, ele au dove
dit o rezistență scăzută, cele mai mul
te dintre voleibaliste dînd semne vă
dite de oboseală. Aceasta — curios 
— în ciuda indicilor obținuți la ulti
mele probe de control și care sînt în 
apreciabil progres față de cei realizați 
la începutul pregătirii din anul în curs. 
Iar dacă nu facem nominalizări, este 
pentru că simptomul a fost aproape 
general. Faptul acesta a adus astfel 
prejudicii în special mișcării în teren 
pentru acoperirea zonelor de fund și 
pentru dublaje. Că totuși, în atari 
condiții, echipa noastră a cucerit vic
toria împotriva celor două adversare 
mai puternice, aceasta s-a datorat în
tr-o oarecare măsură compensărilor — 
sporadice — de natură moral-volitivă. 
In mai mare parte, victoriile și 'peri
oadele de inițiativă din jocurile pier
dute s-au datorat, fie experienței su
perioare, fie unor însușiri tehnice ale 
jucătoarelor Etisabeta Goloșie, Cornelia 
Lăzeanu, Doina lvănescu și Ileana

NATATIE

ntiirsiiri și rezultate din țară
CURSA PE DUNĂRE A FOST CÎSTIGATÂ DE ECHIPA RAIO" 

JLUI RĂCARI • CONCURSUL DE LA ȘTRANDUL TINERETU- 
j| © ÎNTRECERILE ÎNOTĂTORILOR DE LA S.S.E. TIMISOARA
• 13 RECORDURI REGIONALE DOBORÎTE LA GALAȚI

uminică dimineață, înotătorii din 
regiunea București și-au dispu
tat. pe Dunăre, întâietatea într-o 

jetiție de mare fond devenită tra- 
nală. Este vorba de cursa pe 15 
La băieți, întrecerea a fost cîști- 
de A. lonescu de la A.S. Bum- 

il Buftea, urmat, în ordine, de V. 
ta (Fetești) și C. Lazarete (Călă- 
). In disputa fetelor. Ana Nucuța 
la A.S. Aurora Snagov a produs 
tare surpriză, cucerind primul loc 
ițea unor înotătoare care porneau 
șanse evident mai mari. Frumos 
comportat și Constantina Amza de 
Aurora Snagov, clasată pe locul 
md. înaintea Măriei Enace (Fetești) 
■ ciștigase în ultimii patru ani ceie 
importante competiții disputate în 

unea București. Cupa oferită echi- 
cu cel mai bun punctaj a revenit 
nuliti Răcari. Bine s-au prezentat 
rehipele raioanelor Fetești și Sio- 
ia. Cu prilejul festivității de Inchi- 
! a concursului, câștigătorii, indivi- 
lî și pe echipe, au primit premii 
partea F.R. Natafie.

notătorii raioanelor „16 Februa
rie". „30 Decembrie". „Grivița 
Roșie" și „23 August" din Capi- 

i și-au disputat duminică, la ștran- 
Tineretului, etapa raională a Spar- 

îiadei republicane și a camplona- 
ti republican. Iată câștigătorii pto- 
3r : băieți: 100 m spate: E. Grecu 
S.E. nr. I) 1:28,2; 100 m bras:

K-lein (Steaua) 1:29,9; 100 m

fluture: Val. Dovgan (Viitorul) 1:23,2; 
100 m liber: M. Weiss (Rapid) 1:13,2; 
4x100 m mixt: S.S.E. 1 5:46,0; fete: 
100 m spate: Ștefania Cărunta 
(S.S.E. 1) 1:34.8:100 m bras: Mihae- 
la Drăgoi (S.S.E. 1) 1:37,7; 100 m 
fluture: Mihaela Vizante (S.S.E. I) 
1:40,0; 100 ni liber: Carmen Scărlă- 
tescu (Rapid) 1:29,5; 4x100 m mixt i 
(S.S.E. I) 6:32,2.

Tinerii înotător! al S.S.E. Timi
șoara au participat, de curînd, 
la un concurs care s-a bucurat 

de un frumos succes. Câștigătorii pro
belor : juniori: 100 m bras: L. Costa 
1:16,1; 100 m liber: C. Ei Iha rd t
1:04,8; 400 m liber: N. Petri 5:20.6; 
100 m spate: M. Pențea 1:17,8; 100 
m fluture: S. Pop 1:17,0; 200 m 
bras : L. Marcovici 2:52,5 ; junioare : 
100 m fluture: Codruța Sala 1:21,0; 
100 m spate: Ileana Băncilă 1:33,8. 
(GH. SUHANEC — coresp.).

Bazinul Tineretului din Galați a 
găzduit un interesant concurs la 
care au luat parte peste 80 de îno

tători. Organizarea excelentă, asigurată 
de comisia regionala de specialitate, a 
contribuit Fa reușita întrecerilor. De 
remarcat că înotătorii gălățeni au 
doborît cu acest prilej 13 recorduri re
gionale. Dintre rezultatele înregistrate, 
cel mai valoros este cel obținut de 
elevul Dan Ungureanu (născut în 
1952) la 50 m fluture: 39,0. (D. 
STANCIU — coresp.)

Fază din meciul Japonia — R. P. Romină. Atac finalizat de Alexandrina 
Chezan.
Foto : Victor Secăreanu — corespondent

mai mică sau mai mare și în funcție 
mai cu seamă de scăderile adversarilor 
întîlniți.

Aprecierea de mai sus ține cont în 
primul rînd de data desfășurării com
petiției, dată la care se știa că lotul 
are planificat să atingă primul vîrf de 
formă. Dar jocul, potențialul expri
mat în acest turneu de echipă în 
cele patru partide susținute an fost 
departe de a ilustra așa ceva.

Să abordăm înainte de toate aspec
tul pregătirii fizice, pe care a căzut 
cu preponderență accentul pînă în mai. 
Jucătoarele s-au prezentat necorespu’n- 
zător volumului de lucru la acest ca
pitol, îndeosebi în ceea ce privește 
forța, din care cauză mai ales efica-

Enculescu (în partida eu selecționata 
cluburilor din U.R.S.S.), Cornelia Lă
zeanu șî Elisabeta Gotoșie (cu R.D. 
Germană), Alexandrina Chezan și Lia 
Vanea (cu Japonia), Cornelia Lăzea
nu, Ana Mocanu. Etisabeta Goloșie, 
Natalia Todorovici și Doina lvănescu 
(cu R.P.D. Coreeană). Și îa acestea 
însă, repetăm, s-au manifestat incons
tanța ca refleefare a potențialutui fizic, 
scăzut, lipsa de forță și de viteză, fe
nomen nefiresc pentru o etapă în care 
trebuia atinsă o formă sportivă ma
ximă.

Cauzele deficiențelor Înregistrate în 
privința capacității fizice a majorității 
jucătoarelor (precum și cele ale ac
cidentării Ilenei Enculescu) rămîn să

jocuri!
fie stabilite în mod precis de dr. Mi
ron Georgescu și prof. Nicolae Murafa, 
antrenorii lotului olimpic. Trebuie vă
zut dacă nu cumva explicația stă și 
în dezacordul dintre cantitatea masivă 
de lucru în pregătirea fizică pîna în 
luna mai, mareînd o cotitură de apro- 
pe 180 grade față de anii trecuți, și 
baza de plecare, insuficientă la cele 
mai multe dintre sportive, în special la 
cele mai vechi, pentru un asemenea 
regim de pregătire. Pînă ui.i alta însă 
să noiăm cu speranța cuvenită de rea
lizare. asigurările date de antrenori că 
roadele pregătirii fizice de pînă acum 
(care oricum au avut o substanțială 
contribuție la instaurarea în lot a unei 
atmosfere de muncă conștiincioasă și 
disciplinată) vor ieși la iveală după 
actuala perioadă de odihnă activă în 
care au intrat jucătoarele.

Mai îngrijorătoare sînt constatările 
atunci cînd trecem la analizarea as
pectului tehnico-tactic al comportării 
reprezentativei în turneul de la Brașov. 
Este evident că accentul pus pe dez
voltarea calităților fizice de bază, 
împletit cu preocuparea pentru o înal
tă pregătire morală și de voință, a 
generat un dezechilibru în detrimentul 
pregătirii tehnice și tactice. Jocurile 
au arătat nepermis de numeroase punc
te pierdute din serviciu, multe servi
cii expediate în fileu, în aut sau cu un 
redus grad de dificultate pentru ad
versar, pase greu utilizabile, dublaje 
îndeobște defectuoase și lipsa unei 
concepții de joc colectiv bine contura
te. Toate la un loc au dus la înfringe- 
rea de neîngăduit din meciul cu echi
pa R.D. Germană. Mai în nici una 
dintre formațiile întrebuințate jucătoa
rele nu au activat Ja valoarea lor nor
mală și nu au constituit astfel decît 
foarte palid ceea ce se înțelege în ge
nere prin cuvântul echipă.

CAUZE ? Pînă în prezent — și e 
destul de tîrzia — lotul a lucrat prea 
puțin cu mingea. A JUCAT MULT 
PREA PUȚIN VOLEI, a susținut pînă 
la Brașov prea puține întâlniri în mă
sură să rodeze, să sudeze tactic echipa. 
Cu atît mai inexplicabil ne apare așa
dar faptul că la Br.așov, cînd un ase
menea prilej a existat, n-au fost încer
cate toate jucătoarele (două dintre ele 
— Margareta Șorban și Viorica Mi- 
rion — n-au fost întrebuințate nici un 
moment, în nici una din formațiile 
introduse în teren). Grăitoare în a- 
ceastă privință esțe și realitatea că 
pînă la ora de față, tocmai din pricina 
numărului insuficient de jocuri de ve
rificare, antrenorii na au încă temeinic 
cristalizată o formulă stabilă de echi
pă, fără de care nu sînt cu putință 
nici omogenitate, nici constanță șî 
nici concepție solidă de joc.

Reiese, daci, clar ceea ce trebue fă
cut de aici încolo. In primul rînd, 
fixarea unei formal, de echipă. Iar 
apoi — jocuri, cât mai multe jocuri, 
în condiții cît mai apropiate celor pre
văzute că vor fi la Tokio. Amelioră
rile de ordin tehnico-tactic cu siguran
ță că se vor produce mai lesne în ca
drul acestor jocuri, iar noua bază de 
capacitate fizică aeumulată va putea 
fi din plin folosită pentru dezvoltarea 
la maximum și a pregătirii fizice spe
cifice. Cu asemenea soluții, nu ne în
doim măcar o clipă că reprezentativa 
noastră feminină își va putea valorifi
ca integral rezervele și că va depăși 
nivelul atins, de pildă, la „europenele" 
din 1963. Dar numai cu asemenea so
luții.

CONSTANTIN FAUR

OTENISwMASĂ In preajma celui mai bogat sezon
nteresul stîrnit pretutindeni de a- 
tpierea Jocurilor Olimpice este deo- 
rit de mare. Și este normal să fie 
i dacă ne gîndirn la valoarea între- 
•ilor, la atîtea nume de sportivi ce- 
cri, la tot ceea ce înseamnă o com- 
tiție de o asemenea amploare. Cu o 
tă de zile înainte de J. O. de la 
kio, a vorbi despre alte sporturi 
cit de cele 20 prezente pe progra- 
il concursurilor din capitala Japo- 
ei, ar părea poate curios. Totuși... 
Tenisul de masă nu esto un sport 
rnpic dar- este foarte răspîndit pe

; el a adus țării noastre succese 
sunătoare și sperăm că suita va con- 
^ua. Ocazii pentru o „recoltă" îmbel- 
igată de titluri vor exista cu duiumul 
i această toamnă, ca și în primăvara 
Ut oare : Jocurile balcanice (octom- 
rie), campionatele europene (22—29 
oiembrie Suedia), campionatele mon- 
iale (15—25 aprilie 1965, R.S.F. lu- 
oslavia), patru echipe romînești vor 

participa în C.C.E., diferite alte cam
pionate internaționale. Sportivii noștri 
nu au mai fost solicitați niciodată la 
o asemenea activitate competițională 
importantă și desfășurată într-un timp 
atît de scurt. Hotărît lucru, următoa
rele zece luni sînt cele mai grele din 
întreaga istorie a tenisului de masă 
romînesc.

într-o astfel de situație, spre deose
bire de pînă acum, graficul planului 
de antrenament al sportivilor va pre
zenta o serie de modificări, pregătirea 
lor va avea Uji specific nou, țintind 
două obiective majore distincte : eu
ropenele, în noiembrie — mondialele, 
în aprilie. De aceea, de pildă, obiecti
vele tehnico-tactice vor fi diferite 
pentru ca jucătoarele și jucătorii ro 
mini să poată face față adversarilor 
principali cu stil european sau asiatic, 
în cadrul aceluiași sezon competițional 
— de zece luni — va fi necesar să se 

obțină două vîrfuri de formă sportivă. 
De asemenea, se impune o dozare ju
dicioasă și individualizată a eforturi
lor în pregătire și competiții, cu in
tensitate și volum optim.

Iată doar cîteva din elementele noi 
care vor trebui să-și găsească cea mai 
fericită rezolvare în procesul de in
struire a lotului republican.

Fără îndoială că activitatea viitoare 
a fruntașilor va ridica o serie de pro
bleme complexe. De aceea, este nece
sar ca sportivii și antrenorii să nu 
precupețească nici un efort, să se dă
ruiască muncii de îndeplinire a sarci
nilor ce le revin. Trebuie respectata 
întocmai durata și intensitatea antre
namentelor. Nu este de îngăduit ne
glijarea pregătirii fizice multilaterale 
și specifice, iar alcătuirii planurilor și 
conspectelor de lecții să li se acorde 
maximum de alenție. Participarea con
știentă a sportivilor la procesul in

structiv-educativ să se împletească cu 
colaborarea cu antrenorii atît în ela
borarea celor mai eficiente măsuri de 
pregătire cît și în aplicarea lor. Antre
norii au datoria să manifeste iniția
tivă în aplicarea unor mijloace noi 
în antrenamente, să fie exigenți în 
munca de fiecare zi. Se înțelege că la 
pregătirea loturilor republicane trebuie 
să fie angrenați cei mai experimentați 
fi cei mai bine pregătiți antrenori.

Desigur, o contribuție la îmbunătă
țirea pregătirii fruntașilor o pot avea 
și membrii biroului F.R.T.M. — prin- 
tr-o continuă și competentă muncă de 
îndrumare și control.

Sîntem convinși că o conlucrare per
manentă între toți factorii de răspun
dere, va oferi iubitorilor sportului, noi 
satis facți în cel mai bogat și cel mai 
greu sezon.

CONSTANTIN COMARNISCHI

| MARIN VIZIRU

A încetat din viață, după o grea su
ferință, Marin Viziru, maestru al spor
tului, pasionat jucător și antrenor de 
tenis, fost de mai multe ori campion 
al țării la dublu și componert al echi
pei reprezentative a R. P. Romine. In 
îndelungata sa activitate de jucător Ș< 
antrenor în cadrul clubului sportiv 
„Steaua", el a muncit cu multă râvnă, 
apărînd cu dragoste și abnegație cu
lorile patriei in mari cotnpetiț'i inter
naționale.

Iubitorii sportului și toți cei ce i-au 
cunoscut îi vor păstra o amintire 
neștearsă.

Înhumarea va avea loc în ziua de 
8 iulie ax. ora 16, la cimitirul militar 
Ghencea.

FEDERAȚIA ROM1NA DE TENIS 
CLUBUL SPORTIV „STEAUA"
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Rezultate de la concursul internațional
de lupte de la București

Cu balonul rotund in jurul lumi
Așa cnim am anunțat, luptătorii ro- 

mîni au avut în general o comportare 
bună în concursul internațional de la 
București la care au participat o parte 
dintre cei mai buni sportivi din Eu
ropa, Ei au cucerit 8 locuri I, 7 locuri 
II și 6 tocuri III. Evoluția unora din
tre „olimpici" nu ne-a satisfăcut însă 
pe deplin.

Iată principalele rezultate înregis
trate de luptătorii romîni : „clasice 
— cat. 52 kg: D. Pîrvuilescu învinge 
la puncte pe R. Bjorlin (Finlanda), tot la 
puncte îl întrece pe G. Szabad (R.P.R.) 
și prin tuș pe C. Turturea (R.P.R.). De 
asemenea el a dispus la prunele de A. 
Imre (R.P.U.) și de Gh. Stoiciu (R.P.R.). 
în cadrul aceleiași categorii C. Turtu
rea învinge la puncte pe T. Hajduk 
(R.P.P.), este învins la puncte de Gh. 
Stoiciu (R.P.R.), prin tuș de D. Pîr- 
vulesctu (R.P.R.). Gh. Stoiciu termină 
la egalitate cu B. Ganotis (Grecia), în
vinge la puncte pe C. Turturea, pe R. 
Bjorl in (Fin.) și este învins la puncte 
de G. Szabad. Cat. 57 kg: I. Alionescu 
învinge Ia puncte pe Moshîdia (Gre
cia), este învins Ia puncte de I. Cernea 
-și învinge la tuș pe I. Baciu (R.P.R.). 
I. Cernea învinge prin tuș pe I. Ba
ciu și la puincte pe I. Alionescu. Cat. 
63 kg: C. Corneanu este învins la 
puncte de V. Coman, de S. Jijio 
(R.S.C.). Cat. 70 kg: V. Bularca în
vinge la puncte pe R. Skauen (Norve
gia), pe A. Barlie (Norvegia), este în
vins la puncte de G. Sudnikov (R.S.S. 
Bielorusă) și termină la egalitate cu 
B. Martinovici (R.S.F. Iugoslavia). La

Turul ciclist al Franței
pentru amatori

ci-
dis-

Cea de-a 5-a etapă a Turului 
clist al Franței pentru amatori s-a 
putat contra-cronometru individual 
pe distanța de 36 km (Tarascon-Foix) 
și a fost cîștigată de francezul Le- 
tert in 51:36,0. Pe locul doi s-a clasat 
Sagardui (Spania) 52:34,0. Clasamen
tul general individual are în frunte pe 
Garcia (Spania) urmat de
(Italia) la 24 secunde, Tous (Spania) 
la 1:56,0, Chappe (Franța) la 2:28.0, 
Attnar (Franța) la 3:53,0, Beker 
(R.P. Polonă) la 6:18,0. Spruyt (Bel
gia) la 7:08,0.

Clasamentul 
Spania ; 2. 
3. Franța 
14:02,0; 5.
24:03,0.

în Turul
oiștilor, duminică a

Gismondi

aceeași categorie I. Gabor (R.P.R.) face 
meci nul cu Savolainen (Finlanda), tot 
nul cu Polyak (R.P.U.), este învins la 
puncte de Sudnikov. Cat. 78 kg: I. 
Tăranu învinge la puncte pe C. Ba
dea (R.P.R.), pe Schicrmayer (Franța), 
pe N. Milan (R.S.F.I.), pe Paulsen 
(Norvegia) și pe Barlie (Norvegia). 
A. Fischer (R.P.R.) este învins prin 
tuș de P. Stroe (R.P.R.), învinge prin 
tuș pe G. Regleanu (R.P.R.), este în
vins prin tuș de Paulsen (Norvegia). 
Cat. 87 kg: Gh. Popovici cîștigă prin tuș 
la Teodoroiiu (R.P.R.), la Mateaș 
(R.P.R.), este învins la puncte la Ser- 
ghei (R.S.S. Bielorusă), învinge la punc
te pe Simici (R.S.F.I.) și termină la 
egalitate eu Jijio (R.S.C.). Cat. 97 kg; 
N. Martinescu cîștigă prin tuș l-a G. Me- 
zinca (R.P.R.), face meci nul cu Suâici 
(R.S.S. Bielorusă), cîștigă la puncte la 
Aimo (Finlanda) și este învins prin tuș 
de Svenson (Suedia).

Lupte libere, cat. 52 kg; Gh. .Tapă- 
lagă învinge la puncte pe Zafiropulos 
(Grecia), pe Hașpad (R.P. Mongolă), 
pe Zoete (Franța) și prin tuș pe P. 
Cernău (R.P.R.). Sportivul nostru P. 
Cernău a învins prin tuș pe Buzoianu 
(R.P.R.), pe Drăgulin (R.P.R.), la 
puncte pe L<sek (R.P.P.), prin tuș pe 
Zoete (Franța) și a fost învins prin 
tuș de Tăpălagă (R.P.R.). Cat. 57 kg: 
N. Cristea învinge la puncte pe Ko
walski (R.P.P.), prin tuș pe Marmara 
(R.P.R.), este învins la puncte de 
Varga (R.P.U.) și de Suhebator (R.P, 
Mongolă). Cat. 63 kg: Al. Geantă ter
mină la egalitate cu Yaskari (Finlanda), 
învinge prin tuș pe Gyarmati (R.P.R.), 
prin tuș pe Tobă (R.P.R.), face meci 
nul cu Radu (R.P.R.) și cu Poalelungi 
(R.P.R.). Cat. 70 kg: P. Circiumaru în
vinge prin tuș pe N. Ene (R.P.R.), pe 
Kis (R.P.R.), face meci nul cu Chirilă 
(R.P.R.) și învinge la piuncte pe Radke- 
viei (R.S.S. Bielorusă). Cat. 78 kg: 
I. Popescu învinge la puncte pe Uibar 
(R.P.R.), Ia puncte pe Bajko (R.P.U.) 
și pe Miroslav (R.P.P.). Cat. 97 kg : 
St. Stîngu termină la egalitate ou Ba
log (R.P.R.), învinge la tuș pe Ureianu 
(R.P.R.), prin tuș pe Uldzisehan (R.P. 
Mongolă), este învins la puncte de 
Lisafim (R.S.S. Bielorusă). Fr. Boia 
învinge la puncte pe Uldzisehan (R.P. 
Mongolă) și este învins de Lisafim 
(R.S.S. Bielorusă). Cat. grea: I. Her
man (R.P.R.) este învins prin tuș de 
Medvedi (R.S.S. Bielorusă) și învinge 
prin tuș pe Deac (R.P.R.).

• MÎINE, LA GENEVA : TRAGEREA LA SORTI ÎN „CUPA CAMPIONILOR 
„CUPA CUPELOR" • 61 DE ECHIPE DE PE CONTINENT ÎNSCRISE ÎN CELE

TITII • ȘTIRI... REZULTATE...

iwb mm
'IP-

Echipa Anderlecht, campioana Belgiei, este una din participantele 
nuite in „Cupa campionilor europeni". Acum doi ani ea a furnizai o 
surpriză, eliminind din competiție pe Real Madrid.

Recent, la Paris, Anderlecht a cîștigai un turneu internațional.
In fotografie, de la stingă la dreapta (riadul de sus): Heylens,

Obiș- 
mare

Trap- 
peniers, Pldskie, Cornelis, VerbieSt, Hanon. In rindul de joc: Stockman. Ju- 
rion, Devriendt, Van Himst, Puis.

Nici nu s-au stins încă ecourile ulti
melor ediții ale popularelor competiții 
europene de fotbal „Cupa campionlloi” 
și „Cupa cupelor" șl iată că U.E.F.A. se 
pregătește să organizeze noile întreceri 
care vor începe în toamna acestui an.

Mîine. la Geneva, in baza înscrierilor 
primite, comisiile din cadrul U.E.F.A. 
vor proceda la tragerea la sorți a me
ciurilor din primul tur ai celor două 
mari competiții

In „Cupa campionilor europeni* au 
fost făcute toate înscrierile nominale 
ale echipelor participante, întrucit în 
toate țările, campionatele naționale pe 
1964 au luat sfîrșit. Cifra acestor echipe 
— 31 ! — exprimă interesul federațiilor 
naționale pentru această competiție re
zervată formațiilor campioane.

Iată, de altfel, numele echipelor care 
iau startul în cea de-a X-a ediție (jubi
liară) a „CUPEI CAMPIONILOR EURO
PENI* ; Liverpool (Anglia), Partizan Ti
rana (Albania), Rapid Viena (Austria), 
Anderlecht (Belgia), Lokomotiv Sofia 
(Bulgaria), Dukla Praga (Cehoslovacia), 
Odense (Danemarca), Glentoran (Irlanda 
de Nord), St. Etienne (Franța). Lahti 
Reipas (Finlanda), Panathinaikos (Grecia), 
Shamrock Rovers (Irlanda), Reykjavik 
(Islanda), D.W.S. Amsterdam (Olanda), 
Steaua roșie Belgrad (Iugoslavia), Gor- 
nik Zabrze (Polonia), Arts Bonnaweg 
(Luxemburg), Sliema Wanderers (Malta), 
Gydri Vasas (Ungaria), Chemie Leipzig

(R.D G.), F.C. KOln (R.F.G.), Lyn Oslo 
(Norvegia). Internazionale șl F. C. Bo
logna (Italia), Benfica Lisabona (Portu
galia). DINAMO BUCUREȘTI (R.P. Ro- 
mînă), Chaux de Fonds (Elveția), Mal
mo (Suedia), Real Madrid (Spania), Fe
nerbahce Istanbul (Turcia) șl Glasgow 
Rangers (Scoția).

In primul tur vor fi programate 15 
jocuri, deoarece Internazionale — cîștl-

EUROPENI" 
DOUĂ COM

ediții— se calific 
doilea.

Pregătiri olimpice pe toate meridianele
general pe echipe: 1- 
P. Polonă la 9:18.0; 
13:17,0; 4. Italia la

Cehoslovacă la

R. 
la

R.S.

Franței rezervat profesio- 
fost zi de odihnă.

Floyd Patterson
a reintrat victorios

PE STADIONUL dsn Berlinul occd- 
dcnlal s-a disputai un mare concura 
internațional de atletism cu participa
rea unor sportivi din 10 țări. Atleta 
franceză Maryvonne Dupureuir a par
curs distanța de 800 m plat în 2:03,9 
(nou record francez), timp care consti
tuie cea mai bună performanță mon
dială a sezonului. Recordul mondial 
neoficial este de 1:59,1 și aparține at
letei Sim Kim Dan (R.P.D. Coreeană). 
A doua performanță mondială — 2:01,2 
este deținută de australiana Dixie 
Willis. Iată alte rezultate înregistrate

STOCKHOLM 6 (Agerpres). — In 
prezența a peste 40 000 de spectatori, 
la Stockholm, a avut loc meciul de box 
dintre „greii" Floyd Patterson și Eddie 
Machen, contînd ca semifinală pentru 
desemnarea viitorului adversar al cam
pionului lumii, Cassius Clay. După 12 
reprize, victoria a revenit la puncte 
lui Floyd Patterson.

Hideo Iijima
Rezultatele obținute în ultimele 

săptămini de sprinterul japonez Hi
deo Iijima au stîrnit o adevărată 
senzație în lumea atletică. Perfor
manta sa de 10,1 realizată în ca
drul unui concurs in Berlinul oc
cidental constituie un nou record 
al Asiei și, bineînțeles, al Japoniei. 
Cu această ocazie Iijima a învins 
de o manieră categorică pe cei mai 
buni sprinteri vestgermani (al doi
lea clasat, Schroter, a fost crono
metrat cu 10,3). Cursa s-a desfă
șurat în condiții regulamentare: 
viteza vintului ajutător a fost în li
mitele admise și toate cele 5 crono- 
metre au măsurat același timp 
pentru învingători 10,1!

Specialiștii declară că studentul 
Institutului de Pedagogie din To-

Profiluri

în acest concurs : MASCULIN : 100 m 
Schumann (R.F.G.) 10,2; 200 m Foik 
(R.P. Polonă) 20,8; 1500 m lbbotson 
(Anglia) 3:44,4; 4x100 m Anglia 40,6; 
5000 m Ron Clarke (Australia) 13:41,0; 
3000 m obst. Roelants (Belgia) 8:32,2.

FEMININ : 100 y Arden (Anglia) 
10,6 (record european egalat); 200 y 
Ardetn 23,6; 80 m g. Price (Anglia) 
10,7; lungime Rând (Anglia) 6,58 m; 
înălțime Slaap (Anglia) 1,73 m.

CU PRILEJUL UNUI CONCURS de 
natație 
Alto» 
sportiv 
record 
ștafetă 
4:38,1.
Jana Haroun, Claudia Kelb, Donna de 
.Varrona și Pokey Watson.

PESTE 100 DE CANOTORI din lo
tul olimpic do caiac-canoe al U.R.S.S. 
au participat la un concurs de selecție 
desfășurat la Kiev. Iată învingătorii 
probelor: caiac 1: Vladimir Morozov; 
caiac 2: Ciujikov, Grișin; canoe 1: Pe- 
niaiev; canoe 2: Zametin, Galkov (cam
pionii olimpici Gheister și Makarenko 
s-au clasat pe locul trei). La caiacul 
de 4 a câștigat echipajul format din 
Pisarov, Nazarov, Devcenko, Kalughin. 
Caiaciștii și canoiștii sovietici vor 
participa îh zilele de 25 șl 26 iulie la 
un mare concurs preolimio programat 
la Copenhaga.

desfășurat în localitatea Los 
(California), echipa clubului 
Santa Clara a stabilit un nota 
mondial în proba feminină de 
4x100 m mixt cu timpul de 
Din formație au făcut parte

1

kio, în vîrstă de 20 de ani, poate 
furniza o surpriză la Jocurile O- 
limpice.

Despre sprinterii japonezi s-a 
auzit prea puțin pînă acum, spre 
deosebire, de pildă, de fondiștii sau 
săritorii „Țării soarelui răsare". 
Se pare însă că la J.O. japonezii; 
gazdele Olimpiadei, vor prezenta 
un lot masiv de sprinteri bine pre
gătiți. Astfel, un alt alergător de 
viteză de care se vorbește din ce 
în ** ~‘ '
în 
te

ce mai mult este Yoshida care, 
acest an, a alergat de mai mul- 
ori 10,3 pe 100 m.

I. o.

gătoarea ultimei 
rect în turul al _____

Și „Cupa cupelor", competiție mi 
cent organizată, se bucură de o 
popularitate. La aceste întreceri 
înscris 30 de echipe dintre care, 
camdată se cunosc 24 : West Ham 
tea (Anglia). Admira Viena (Au 
Gând (Belgia), Spartak Sokolovo- 
(Cehoslovacia), Esbjerg (Danem 
Derry City (Irlanda de Nord), Olim 
Lyon (Franța), ValkeakOski (Finii 
Cork Celtic (Irlanda), Fortuna G 
(Olanda), Dinamo Zagreb (Iugosl 
Legia Varșovia (Polonia), Union (Lv 
burg). La Valetta (Malta), Honved 1 
pesta (Ungaria), Aufbau Magdi 
(R.D. Germană), Miinchen I860 (R.F. 
mană), Skeid Oslo (Norvegia), Spc 
și Porto (Portugalia), Lausanne ( 
ția), Saragossa (Spania), Dundee (Sc 
și Cardiff City (Țara Galilor). Ca i 
riozitate semnalăm faptul că „Cupa 
tugaliei* a fost cîștigată de Benlic. 
sabona care a învins în finală cu 
echipa Porto. Totuși, ultima pari 
în competiție, deoarece Benlica, c 
dează în C.C.E. După desfășurare 
nalelor de cupe naționale, vor fi ci 
cute și echipele din R.P. Romînă, I 
Turcia, Grecia, Cipru si Bulgaria
• La Volgograd, echipa Flamengo i 

zilia) a dispus cu 1 — 0 de o selecții 
a R.S.F.S.R.
• In seria a II-a a turneului de la 

York, echipa Zaglebie (R.P . Polor 
învins cu 3—0 formația A.E.K. A 
Sehwechat (Austria) a terminat la 
litate : 1—1 cu formația portug 
Guimaraes.
• Rezultate din „Cupa Răpi 

Toulouse-Dynamo Zagreb 3—1; D 
Amsterdam-Chaux des Fonds 
Enschede — Granges 5—0; Lenș — 
lonya By tom 3—1; Degerfors — Scl 
2—0; Vienna — Jednota Trencin 
Gwardia Varșovia — Empor Roi 
4—1; Tatran Preșov — Odra Opole 
Sarajevo — A.I.K. Stockholm 2—1; S 
Leipzig — Vojvodlna Novisad 
Slovnaft Bratislava — Angers 4—0.

Comentarii după „repetiția olimpir 
Snagov
noștri, pentru caiaciști și canoiști 
reieșit clar că avem cîteva pu 
„forte", cum sînt caiacul de dublu 
coară—Ivanov, două echipaje deos 
de valoroase la caiac 4 și noi... ca 
dați la canoe dublu (Alexe—Lip: 
care vor face și mai grea selecția o 
pică în această probă. La caiac sir 
avem convingerea că Vernescu va > 
tinua linia ascendentă a pregătirii 
și, așa cum s-a petrecut și în anii 
cuți, va realiza forma maximă la 
meniul oportun. Rămîne de anal 
mai profund progresul realizat la 
noe simplu și caiac simplu fete, 
general, sîntem de părere că ultit 
întreceri ne-au adus surpriza evoli 
unor echipaje străine la un nivel 
perior — uneori FOARTE RIDIC 
— celui din anul trecui și de a 
lucru trebuie să se țină seama cu. i 
tă atenție. S-a văzut limpede că 
rea majoritate a oaspeților au f 
progrese remarcabile și trebuie < 
lizat dacă progresele noastre țin p 
LA TOATE PROBELE cu crești 
performanțelor realizate de caiaciș 
canoiștii de peste hotare, dacă nu c 
va este necesar să se aducă unele 
rective normelor olimpice care — 
orice caz — nu trebuie privite ca 
obiectiv final al muncii de pregă 

Cunoaștem priceperea tehniciem 
noștri, măiestria și puterea de lup 
caiaciștilor și canoiștilor noștri, < 
ne-au’adus atitea satisfacții în uit 
ani și sîntem convinși că ei vor tr 
învățămintele necesare după ace: 
importantă competiție, că vor ana 
cu exigență deficiențele și muncind 
și mai multă pasiune se vop pre 
temeinic pentru ca la Jocurile Olin 
ce de la Tokio să confirme prestij 
cucerit pe plan mondial.

de Ia
(Urmare din pag. 1)

așteptam. Absența sportivilor 
din primele locuri la această 
nu a trecut neobservată de

nu ne 
noștri 
probă 
spectatori, provocînd nedumerire și ri- 
dicînd întrebarea legitimă: „Aceasta 
este oare valoarea canoiștilor noștri 
pentru proba de simplu Am stat 
de vorbă cu Leon Rotman și iată ce 
ne-a spus : „Este adevărat că rezulta
tele nu ne pot mulțumi nici pe depar
te. Cu toate acestea, pregătirea noastră 
corespunde obiectivelor actuale. Ne-a 
surprins forma maximă in care s-au 
prezentat oaspeții și în special canois- 
tul german Eschert. Rămîne de văzut 
dacă această formă va putea fi men
ținută pină la Jocurile Olimpice. Per
sonal sînt convins că noi avem mari 
posibilități de creștere valorică a re
zultatelor — conform viitoarei etape 
de pregătire — și, cu unele retușuri 
în construcția ambarcațiunilor, vom 
putea lupta cu șanse pentru medaliile 
olimpice".

Firește, nu trebuie căutate sau ad
mise scuze neîntemeiate, lipsite de 
argumente. In sprijinul afirmațiilor lui 
Rotman vin însă cifrele, rezultatele — 
ca timp — obținute de canoiștii noștri: 
4:25,7, 4:28,7 și 4:30,2 față’de 4:33.0 
cît reprezintă norma olimpică. Iată 
dar că și în cazul unor locuri codașe 
în clasamentul probelor s-au realizat 
timpuri excelente. Nu sînt singurele 
exemple. Să* amintim că sub norma 
olimpică este și timpul realizat de 
Ichim Lipalit-Calinov la canoe dublu, 
echipaj clasat pe locul... cinci.

In ceea ce privește evoluția fetelor 
trebuie să spunem că dată fiind valoarea 
ridicată a adversarelor nu ne-am aș
teptat la victorii. Dar, nici la locurile 
8 și 9 (Elena Lipalit și Hilde Lauer) 
deși timpurile -realizate reprezintă un 
progres. Mulțumitoare evoluția dublului 
Sideri-Lauer la caiac 500 m cu un 
timp în apropierea normei olimpice 
(1:56,1 față de 1:56,0).

Concluziile „Regatei Snagov" sînt 
deosebit de prețioase pentru specialiștii

Premiul „Oscar“
pentru cei mai buni

PE SCURT
Echipajul de schif 8 plus 1 al clu

bului Jalgiris Vilnius a cîștigat „ma
rele premiu" la Regata de la Henley. 
In finală, vîslașii sovietici au învins 
echipajul universității din Londra.

• Campionul european de box la 
cat. muscă, italianul Salvatore Bur- 
runi, și-a făcut o promițătoare rein
trare. El l-a învins prin k.o. în rundul 

spaniolul Angel Chinea, Intr-un 
de 10 reprize desfășurat la Cec- 
(Italia).

3 pe 
meci 
cano

• I
handbal a Franței și-a continuat tur

Echipa selecționată masculină de

neul în Japonia jucînd la Kuamamoto 
cu echipa Kyusu. Handbaliștii francezi 
au terminat învingători cu scorul de 
25-17 (12-6).

• Campionatul mondial de șahșki 
(dame) pe anul 1964, desfășurat In o- 
rasul Meroano (Italia), s-a terminat cu 
victoria jucătorului sovietic Viaceslav 
Șcegolev. El a totalizat 13,5 puncte 
din 16 posibile. Pe locul doi cu 12,5 
puncte s-a clasat fostul campion Isser 
Kuperman (U.R.S.S.), iar pe locul trei, 
jucătorul Baba Si din Senegal, cu 
11,5 puncte. (Agerpres).

PARIS 2 (Ager preș). — După epu 
rea a doi ani de competiții și în ui 
a patru anchete semestriale, 34 de 
riști specializați în fotbal au desem 
echipa definitivă 
cători europeni, 
ceasta formație, 
sistemul 4—2—I : 
Heylons (Belgia),

a celor mai buni 
Iată cum arată 
potrivit așezării 
Iașin (U.R.S.S.)

. , Guarnieri (Ital
Schnellinger (R.F.G.), Facchetti (Ita 
— Voronin (U.R.S.S.). Suarez (S 
nia) — Amancio (Spania). Euse 
(Portugalia), Van Himst (Belgia), Cc 
(Italia).

Jucătorii echipei europene vor pr 
premiul „Oscar“ pentru fotbal, în o 
șele lor respective, la începutul 
zonului fotbalistic de toamnă.

Se remarcă în această formație p 
zența a 4 jucători de la Internazion 
Milano, cîștigătoarea „Cupei câmpie 
lor europeni" și 2 jucători din ech 
Spaniei, învingătoare în „Cupa Eu 
pei’ inter-țări

Reacția 0 administrațiai st». Vasfl, Conta m. tl «leton H H 85. Interurban 72 286. felea: sportrom buc. 180. Tiparul: L P. .Informația", st». Brezoianu, 23-25. 403f


