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« f MARII SÂRRĂTORI
e apropie 23 August...

1 Pretutindeni, în toate orașele și satele țârii, domnește în aceste 
itmosfera caracteristica dinaintea marilor sărbători. Minări de suc- 
} repurtate în toate domeniile de activitate în acești luminoși 20 de 
ecunoscatori partidului sub conducerea câruia se obțin importante 
ări care ne umplu inima de bucurie, oamenii muncii din Republica 
ara Romînă desfășoară larg întrecerea socialistă, își consacră toate 
*, întreaga lor energie creatoare înfloririi patriei socialiste, 
jropierea lui 23 August reprezintă și pentru tineretul sportiv al 
an minunat prilej de a-și mobiliza energia și forțele, de a obține 
accese în producție, pe drumul consolidării mișcării noastre spo-r- 
al continuei dezvoltări a sportului de mase, al obținerii de noi 
ii în sportul de performanță.

asociațiile sportive, în cinstea zilei de 23 August au loc nume- 
concursuri, competiții cu caracter festiv, acțiuni turistice de mase, 

drul cărora sînt angrenați sute și sute de mii de membri ai UCFS. 
nă desfășurare se află Spartachiada republicană — marea compe- 
e se organizează în cinstea Zilei eliberării patriei noastre și care 
jrenat peste 4.700.000 de participanți. In același timp, cei mai buni 
cei buni, sportivii loturilor noastre olimpice se pregătesc și ei cu 

nță pentru ca — participînd la finala pe țară a Spartachiadei sau 
e importante întreceri — să obțină noi succese, pe care să le în- 
celei de a XX-a aniversări.

riad viață angajamentele
cinstea zilei de 23 Au- 

consiliul raional UCFS Si- 
ii-a luai o serie de anga- 
nte. Zilele acestea s-a făcut 
curt bilanț al realizărilor, 
atindu-se că majoritatea 
jamenielor luate au fost 
la bun sfirșit sau, in raport 
mpul care a mai rămas pînă 
l August, vor fi nu numai 
•oft ci și chiar depășite, 
citeva dintre obiectivele 
liului raional UCFS Sibiu: 
la etapa I a Spartachiadei 
ilicane să participe 26 000 
ineri și tinere; au partici- 
17 381;
normele Insignei de poli- 
iv să fie trecute de 1200 
neri și tinere; pînă în pre- 

1 700 de tineri și tinere au 
' toate probele;
în comunele și satele din 
să fie organizate 260 de 

nici cultural-sportive; pînă 
iulie au fost organizate !86;

Pe traseele
,, ștafetei sportive"

La sfirșitul lunii aprilie con
siliul regional UCFS Dobrogea 
a inițiat in cinstea celei de a 
XX-a aniversări a eliberării 
patriei noastre o „ștafetă spor
tivă".

Pînă acum „ștafeta sportivă" a 
trecut prin 501 asociații spor-

(Continuare în pag. a 2-a)

• sa se desfășoare 200 de 
acțiuni turistice; pînă la 1 iulie 
au avut loc 208;

• numărul membrilor UCFS 
să crească cu 2 400; pînă la l 
iulie au depus adeziuni de îns 
criere în UCFS un număr de 
1545 de oameni ai muncii.

boxeri romîni invitați 
turneu! internațional 

de la Viena
filele de 1'7 și 18 iulie, federația 
>x din Austria va organiza la 
un interesant turneu internațio- 
a aceste Jntreceri au lost invi- 
î participe și cinci pugiliști ro-
Constantin Buzuliuc, Iosif Mi- 
Constantin Miculescu, Vasile 
și Ion Monea.

Palatul Sporturilor înfrumusețează linia arhitectonică de astăzi 
a Constanței

Foto î 1. Mihăică

CURSA SClNTEII“: Gh. Bădără (Dinamo)

ONEȘTI, 13 (prin telefon de 
la trimisul nostru). — A doua 
etapă a celei de a XVII-a ediții 
a „Cursei Scînieii44, Buzău—O- 
nești (156 km) a pu3 ceva mai 
multe probleme cicliștilor parti-

Vîntnil — care a jucat 
rol** în această zi — 
de la începutul etapei 
ploaia în reprize au 
într-adevăr, impedi- 

care

Săptămina viitoare in Capitală

„Zona“ a lll-a a „Cupei Galea“ la tenis
Participă echipele U.B.S.S., Greciei, R.P. Bulgaria,

Monacu și B.
în Europa, după .Cupa Da

vis", a doua competiție impor
tantă de tenis pe echipe este 
fără îndoială „Cupa Galea". 
Deschisă jucătorilor care n-au 
împlinit 21 de ani, „Cupa Ga
lea" a însemnat, în ultimii 14 
ani, pentru mulți dintre tinerii 
tenismani de pe continent pri
mul pas pe drumul afirmării 
pe plan internațional. Aproape 
toți jucătorii actuali de „Cupa 
Davis" (Santana, Bungert, Leyus 
etc.) și-ap reprezentat {ara 
în „Cupa Galea".

Istoria acestui campionat eu
ropean neoficial pe echipe de 
tineret a început în 1950 cînd a 
avut loc prima ediție. De atunci, 
întrecerile s-au desfășurat în 
fiecare an și ele au dat cîștig 
de cauză următoarelor repre
zentative: Italia (1950, 1952, 
1954, 1955), Franța (1951,

P. fiomîne
1953. 1960, 1961, 1962), Spa
nia (1956, 1957, 1958), R.F. 
Germană (1959), R. S. Ceho
slovacă (1963).

Sportivii noștri au debutat în 
această competiție în 1957, iar 
un an mai tîrziu, la cea de a 
IX-a ediție, echipa romlnă alcă
tuită din Ion Țiriac, Dumitru 
Viziru și Vasile Serester a repur
tat un succes frumos, cîștigînd 
„zona“ de la București, prin
tre învinse figurind reprezenta
tivele Elveției (5—0) și Fran
ței (3—2).

Anul acesta, cu ocazia dispu
tării celei de a XV-a ediții a 
„Cupei Galea", meciurile din ca
drul „zonei* a III-a vor fi găz-

C. COMARN1SCHI

(Continuare in pag. a 8-a)

cipanți. 
„marele 
canicula 
și, apoi, 
constituit, 
mente pentru rutieri. Dar, 
cursă pe etape se bucură de la 
început și pînă la sfîrșit de 
„calm plat’4 ? Așa că fără să 
trecem cu vederea aceste lucruri, 
le vom socoti ca făcînd parte 
din . bagajul întrecerilor cicliste 
de lung kilometraj. Tot aici, 
la începutul cronicii, vom men
ționa faptul că în lupta pen
tru primul loc în actuala ediție 
a „Cursei Scînteii“ au mai ră
mas, după această etapă, 17 aler
gători, cei care au sosit la Onești 
în grupul fruntaș cu un avans 
de 17 minute..

S-a plecat din Buzău la ora 
14,30, pe caniculă. Dar imediat 
ce trecem podul peste apa Bu
zăului, pe șoseaua complet des
chisă care duce spre R. Sărat, 
ne întîmpină vîntul din față — 
lateral. El triază plutonul din 
oare încep să rămînă în urmă, 
rînd pe rînd, nu numai cicliștii 
tineri, ci și alergători consacrați 
ea I. Stoica, L, Zanoni, W. Zie
gler etc. (de altfel W. Ziegler 
n-a parcurs decît o jumătate de 
etapă deoarece acuzînd dureri 
la genunchi a abandonat după 
Focșani). în față se află 15 ci
cliști (printre care și cei trei 
rutieri din R. S. Cehoslovacă). 
La R. Sărat începe ploaia. O 
ploaie de vară, cu picături mari 
și repezi. La km 50, ea a stat 
însă a continuat să bată vîntul. 
înainte de Focșani un grup de
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Instantaneu duminical la ștrandul Tei din Capitală.
Foto; T. Chioreanu

învingător
galben

opt alergători (printre care Za- 
noni, Rusu și alții) prind grnipul 
fruntaș. Nu este însă în princi
pal meritul lor ci — dacă se 
poate spune așa — al antreno
rului N. Voi cu, care ca un ade
vărat prestidigitator, controlează 
în viteză plutoanele în care are 
12 cicliști și cu bagheta tacticii

(Continuare in pag. a 7-a)
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Mîine, pe stadionul Republicii (ora 18),

Rapid—Dinamo Tirana, 
în Turneul balcanic de fotbal

La o săptămină după vic
toria din meciul cu Levski, ia- 
tă-i pe feroviarii bucureșteni 
evoluînd din nou în turneul 
balcanic, de astă dată în com
pania echipei Dinamo Tirana. 
Această partidă care se desfă
șoară în returul întrecerii (in 
tur rezultatul a fost 1—1) este 
deosebit de importantă pentru 
amîndouă echipele. în ceea ce-i 
privește pe rapidiști, aceștia se 
află pe primul loc în clasamen
tul turneului și, în caz de vic
torie, se pot considera virtualii 
cîștigători ai seriei a doua din 
această competiție.

In meciul de mîine Rapid va 
alinia următoarea formație: An
drei—Lupescu, Mo troc, C. Dan, 
Greavu — Jamaischi (Dinu), 
Georgescu — Năsturescu. Du- 
initriu 11, lonescu, Codreanu.

Dinamo Tirana evoluează 
pentru a doua oară în țara 
noastră. Prima oară ea a jucat 
în 1962 cu Dinamo București 
— tot in Turneul balcanic. Pen
tru meciul cu Rapid, Dinamo 
Tirana a sosit în Capitală încă 
de duminică după-amiază, iar 
ieri s-a antrenat pe stadionul 
Republicii.

Meciul se desfășoară mîine pe 
stadionul Republicii de la ora 18.

lată clasamentul seriei a 11-a 
a turneului balcanic:

1. Rapid București 4 2 2 0 6:1 6
2. Dinamo Tirana 5 13 1 5:4 5
3. Beșiktas

Istanbul 5 1 2 2 2:6 4
4. Levski Sofia 4 @ 3 I 3:5



in cinstea marii sărbători
(Urmare din pag. 1)

fioe, contribuind tn mod concret la 
dezvoltarea activiiății lor. Un frumos 
succes a fost obținut în ceea ce pri
vește înscrierile de noi membri în 
UCFS. In această perioadă au devenit 
membri ai organizației noastre peste 
4500 de tineri și tinere, față de 3000 
âi își propusese consiliul regional 
UCFS. încasarea cotizației sportive s-a 
îmbunătățit, de asemenea, simțitor :față 
de 63 la sută cit reprezenta în luna 
februarie, procentul a devenit acum 
77,6 la sută.

Un interes erescînd l-au manifestat 
tinerii față de întrecerile din cadrul 
„Concursului pentru Insigna de poli
sportiv". In lunile aprilie, mai și iu
nie și-au trecut integral normele 
aproape 7000 de sportivi (dintre care
3000 de fete). Cu prilejul întrecerilor 
Spartachiadei 
organizate 
teșii 265

republicane, au fost 
in asociațiile sportive să- 
duminici cultural-sportive.

Trecerea „ștafetei" prin asociațiile 
sportive a contribuit ta descoperirea 
de noi elemente talentate pentru acti
vitatea de performanță. 46 de tineri 
(printre care Ion Lalu-Marina Tulcea, 
11,7 sec. pe 100 m; Ion Gherman-Re- 
colta Baia, 1,70 m la săritura în înăl
țime; Grigore Seitan-Recolta Toprai- 
sar, 110 kg la haltere, stilul „arun
cat" ș.a.) se și află în vederile antre
norilor dobrogeni.

Succese de seamă s-au obținut, de 
asemejiea, la capitolul „noi secții afi
liate". Astfel, în ultimele luni, au fost 
afiliate la federațiile de specialitate 
98 de secții sportive. Cu prilejul eta
pei 1 a Spartachiadei republicane au 
fost legitimați încă 310 sportivi, iar 
numărul instructorilor voluntari a 
crescut cu încă 210 tineri și tinere, 
care au și început activitatea in aso
ciațiile Ideal-Cernavodă, Știința-] sac- 
cea, Avlntul-Văcăreni ș.a.

LA UZINELE „23 AUGUST“ BUCUREȘTI

Moi făcusem de cîteva ori acest drum. 
Ultima oară, tov. Stelian Șoacă, activist 
sportiv la această mare uzină bucureștea- 
nă, ne-a rugat să revenim după ce se va 
Încheia prima etapă a Spartachiadei re
publicane.

— Să știți că nici unul din angajamente 
nu va rămîne neîndeplinit.

...Și iată-ne Gin nou față In față.
— Mai rețineți angajamentul nostru 

capitolul participanți la prima etapă 
Spartachiadei ? Dacă nu, vi-1 aduc eu
minte: 8530 și am reaiizat 8768. De ase
menea trebuia ca pînâ la 23 August sâ 
ajungem la 8503 de membri ai UCFS ’ “ 
noi avem de pe acum mai mulți. Vă 
•â notați că toți membrii UCFS sînt

de volei și baschet ? 
terenurile pe care ne 
facem în spatele tux- 
fontâ ? Le-am amena- 
deja date în folosința, 
și alte terenuri ?

la 
a 

a-

Iar 
rog 
cu

cotizația la zi.
— Dar terenurile
— Vă referiți la 

propusesem să le 
nâtoriei de oțel și 
Jaf de mult și sint

— Mai amenajați
— Da. Vom avea un mic „complex" spor

tiv In cartierul Balta Albâ. Terenurile de

volei, fotbal și arena de popice var fi gata 
pînă la 23 August.

Dar activiștii sportivi de la uzinele .23 
August“ nu se mîndresc numai cu aceste 
realizări. Peste 1500 de tineri și vîrstnici 
au participat, în afara concursurilor din 
cadrul Spartachiadei, la o serie de cam
pionate pe asociație, 106 muncitori și-au 
trecut cu succes toate probele Insignei de 
polisportiv, iar alți 500 au îndeplinite mai 
multe norme. Lăcătușul Gheorghe Dumi
trescu, frezorul Andrei Rizea, ajustorul Gh. 
Cazacu, jucătorii din echipa de baschet și 
alți sportivi au reprezentat cu cinste uzina 
în întrecerile etapei raionale a Spartachia
dei, calificîndu-se pentru faza următoare 
a acestei importante competiții. De ase
menea, voleibalistele și handbaliștii de la 
,23 August' au ajuns în calificări pentru 
categoria superioară a campionatelor re
publicane, iar jucătorii de popice, de tenis 
de masă și voleibaliștii ocupă locuri frun
tașe în campionatele Capitalei.

TR. ANDRONACHE

ÎNTRECERILE
• LA START 20 DE COMUNE 
DE LUPTĂTORI IN CONCURS

Duminică dimineața, peste 500 de 
sportivi, cei mai buni din cei peste 
20000 de participanți la etapa pe aso
ciație a Spartachiadei republicane din 
raionul Tg. Mureș, și-au dat Intilnire 
In comuna Miercurea Niraj, unde erau 
programate întrecerile fazei pe raion

Tabăra veseliei de la Bucium
Glasurile cristaline, rîsul zglobiu, 

larma copilăriei fericite au cuprins 
plaiurile țării. In cele mai frumoase 
locuri, pitulate la poalele munților, 
pierdute în inima pădurilor de brazi, 
ființează în aceste zile tabere de pio
nieri și școlari. Cei care pînă mai ieri 
stăteau aplecați deasupra băncii, des
lușind din carte „secretele" chimiei și 
fizicii aleargă, se zbenguie azi în po
iana înverzită.

Clipe de neuitat, minunat prilej de 
recreare, de odihnă activă — 
înseamnă taberele de vară, 
dintre cele mai bune, care 
erau de domeniul visurilor și 
țel or.

E dimineață. Peste munții
sunetul
soare, 
de tabără.
zile în urmă

iată ce 
Condiții 

altă dată 
al

și dealu- 
trom- 

cu
rile înverzite se revarsă 
petei. O dimineață cu 
de cleștar. Începe o zi

Am poposit cu cîteva
la Bucium, pitoreasca localitate din a- 
propierea Iașilor. In decorul minunat 
al dealurilor, vestite prin bogăția lor, 
își desfășoară activitatea tabăra pionie
rilor și școlarilor din regiunea Iași. Aci 
își petrec o parte din vacanță cei mai 
destoinici elevi. în această serie de 14 
zile sînt prezenți 100 de copii. Au ve
nit la Bucium Sergiu Ciubotaru din 
Hîrlău, Ludea Mocanu din Bîrlad, 
Gheorghe Lupu și Viorel Lazăr din 
Lespezi, Florența Cusai din Bîrlad.

Cînd am intrat în curtea taberei 
soarele strălucea puternic. Dar și pe 
fețele copiilor de aici am văzut aceeași 
lumină. Sergiu este cel mai mic. Abia 
a trecut în clasa a doua. Niciodată, 
după cum ne spuneau instructorii, zîm- 
betul nu dispare de pe fața lui. Este 
fericit ca și colegii. Fiindcă aici în

dorin-

KT \

Acordeonul a încăput pe mîini bune. Elevul Constantin Merchez din 
miuna Deleni a 
jurat de colegii 
paticul Sergiu,

DE LA MIERCUREA NIRAJ
CU 500 DE FINA LISTI • RECORD DE ECHIPE LA VOLEI: 21 • 32 
IN CADRUL FINALEI • 200 DE TINERI PURTĂTORI Al INSIG

NEI DE POLISPORTIV
de 

nu- 
vo-

a luat startul un număr marc 
concurenți și au fost vizionate de 
meroși spectatori au fost fotbalul, 
leiul și triata. La volei, de pildă, a 
fost un număr record de echipe — 21, 
iar la gala celor 32 de luptători, care 
s-au calificat pentru faza raională in

la 46 de ani 
te cursa de 
primul loc.

a terminat în 21 de minu-
5 000 m, clasîndu-se pe

ir
finalei raionale s-au 
cadru festiv primele

început să deslușească destul de bine iain<a notelor. în 
lui el cîntă o melodie moldovenească. Mezinul taberei, 
s-a așezat mai aproape de „instrumentist*^ Poate la 
el va fi acela care va distra elevii din tabără.

sportive o constituie excursiile. 
tru această serie au fost prevăzut 
cursii la cabana Bîrnova, la Rej 
și Pietrăria, la bojdeuca lui Cr< 
din lași, la noile construcții din 
șui moldovean. Mișcarea, drumeți 
poftă de mîncare. Iar tanti L 
Apostol, bucătăreasa taberei, este 
cită cînd în farfurii nu mai ri 
nimic. Și cine mai vrea primeș 
supliment.

După orele de somn — acestea 
obligatorii — peste curtea taber 
aștern cîntecele pionierești însoțit 
acordurile melodice ale acord eo 
mînuit cu dibăcie de studentu. 
la conservator, instructorul de - i 
Doru Alexandru.

Cînd peste tabără se așterne a 
gul, de pe catargul din curtea ta 
garda de onoare coboară drapelul 
scurs una din zilele minunate d< 
bară. Amintirile însă vor rămîne. 
rămîne însemnate în scrisorile și 
rile care pleacă spre locurile n< 
în jurnalul de tabără. Ele vor fi 
povestite colegilor și prietenilor, p 
(ilor și învățătorilor. La înapoiei 
școală copiii vor povesti despre 
dîțiile minunate pe care le-au av\ 

să o 
să rc

le lipsește. De cînd 
Constantin Saulea elevul din clasa a 
V-a din Bîrlad a dat semnalul de deș
teptare din trompeta sa, la ora 7 di
mineața, programul a început să se 
desfășoare cu o precizie matematică, 
înviorarea, cele 10—15 minute de gim
nastică în aerul acesta proaspăt este 
un „intermezzo" al unui program deo
sebit de instructiv și plăcut. Urmează 
apoi ridicarea drapelului, masa, con
cursurile „Cine știe cîștigă“, a căror 
scenă de desfășurare este livada de 
vișini și pruni. Instructoarea de pionieri 
le citește din Eminescu, Creangă, Ca- 
ragiale și Bolintineanu. Elevii trebuie 
să răspundă care este titlul poeziei sau 
povestirii și autorul. Răspunsurile vin 
cu precizie și apoi cîștigătorilor li se 
înmânează premiile: bomboane, cioco
lată și... „Eugenia".

După programul cultural urmează cel 
sportiv. Nu se poate să lipsească spor
tul din programul unei zile de tabără. 
Fetele și băieții sînt prea îndrăgostiți 
de jocul cu mingea ca să se treacă 
cumva peste acest capitol. Au fost or
ganizate pe terenul de volei cîteva me
ciuri și învingătoare a ieșit selecțio
nata detașamentelor 2 și 3. Primul tur
neu de șah a fost cîștigat de Constan
tin Tureu iar la șubah cel mai îndemâ
natic s-a dovedit a fi Ilie Găină. Dar 
pentru că locurile de aici (sînt numai 
dealuri și văi) nu permit amenajarea 
mai multor teienuri, baza activității

tabără nimic nu

Cu ocazia 
minat intr-un 
signe de polisportiv la un număr 
200 de tineri din comunele și satele 
raionului Tg. Mureș. Printre acei 
care au îndeplinit toate normele „In
signei' și au primit mult așteptata 
recompensă s-au numărat și 63 de spor
tivi, membri ai asociației Progresul 
din comuna Band.

în- 
ln- 
de

T. RABȘAN
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dispoziție, se vor strădui 
noi succese la învățătură, 
tească prin aceasta grija părint 
pe care le-o poartă partidul celor 
mici cetățeni ai patriei.

CONSTANTIN AI

Din noutățile viitorului campionat
• COMPONENTA SERIILOR • PRIMA ETAPA LA 6 SEPTEMBRIE
• PROGRAMUL CAMPIONATULUI A FOST ALCĂTUIT • ȘTIINȚA TG. 
MUREȘ Șl VOINȚA SIGHIȘOARA SANCȚIONATE CU PIEROEREA DREP

TULUI DE ORGANIZARE

CIND VA ÎNCEPE INTRECER

Trînta a fost la... înălțime duminică pe terenul sportio Nicajul. Partidele au 
fost urmărite cu viu interes, ore de-a rirtdul, de suie de spectatori, tineri 

și vîrstnici.
urma întrecerilor pe centre de comu
ne, au asistat sute de spectatori.

La buna desfășurare a fazei raionale 
a competiției au adus o contribuție 
substanțială o serie de activiști spor
tivi din Tg. Mureș, membri ai unor 
comisii regionale și orășenești pe ra
mură de sport, precum și o serie de 
cadre didactice din localitate, printre 
care directorul adjunct al școlii me
dii N. Anghel, profesorii Ana Cristu- 
reanu, Z. Banyai și alții. Trebuie sub
liniat și aportul adus la buna or
ganizare de biroul organizației de 
bază U.T.M. din Miercurea Niraj.

Dintre cei mai valoroși cîștigăfori 
am reținut pe Dorina Cîmpeanu (corn. 
Păingeni) 100 și 200 m, A. Moldo
van (Crăciunești) 800 m, A. Naghi 
(Gălățeni) 400 m, Irina Catona (So
nata) aruncarea greutății, A. Dosa 
(Sovaia) înălțime, Z. Horvath (Praid), 
ciclism, F. Lucaci (Troița), I. Gorge- 
nyi (Crăciunești), F. Sipoș (Mădă- 
raș), A. Ambruș (Vărgata) la triată, 
Unirea Sîngeorgiu de Pădure la hand
bal băieți. Energia Fîntînele, la fot
bal, Flacăra Vărgata, la volei băieți, 
Progresul Band la volei fete etc. Ne-a 
impresionat in mod deosebit cel mai 
în virstă participant la atletism, co
lectivistul M. Olieanu din Săbed care

a marii competiții, organizate In cins
tea zilei de 23 August. încă din pri
mele ore ale dimineții ulițele comu
nei fremătau de voioșia tinerilor par
ticipanți la finală. Terenurile de sport 
erau pregătite pînă in cele mai mici 
amănunte. Pe la orele 11, după fes
tivitatea de deschidere, finaliștii între
cerilor pe raion, sportivi din 25 de co
mune reprezentind 30 de asociații au 
începui confruntările pentru desemna
rea campionilor raionali, ai acelor 
care vor reprezenta raionul Tg. Mureș 
peste două săpiămîni la întrecerile pe 
regiune.

Concursurile s-au desfășurat conco
mitent în cinci-șase locuri. Pe terenul 
de sport al comunei și-au măsurat for
țele voleibaliștii, atleții, luptătorii, pe 
poligonul din vecinătatea terenului 
s-au aliniat cei 58 de (iritași, pe „mi- 
crostadioriur școlii medii au asistat 
la viu disputatele partide ale hand
balist ilor și ale voleibalistelor, iar 
la căminul cultural au putut fi 
urmăriți In concursuri șahiștii, po
picarii și jucătorii de tenis de masă. 
Sporturile cele mai populare, la care
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încet-încet, echipele noastre fruntașe de handbal trec la activitatea de 
pregătire pentru viitorul campionat republican a cărui primă etapă a fost 
fixată la începutul lunii septembrie. Unele dintre ele se și antrenează la ora 
actuală. De pildă, jucătorii

văzuți de trei ori pe săptămînă 
de zor pe terenul din parcul 
din șos. Ștefan cel Mare, sub 
cerea antrenorului emerit Oprea Vlase. 
Și dinamoviștii au un motiv în plus: 
anul acesta vor reprezenta din nou țara 
în „Cupa campionilor europeni".

echipei 
lucrînd 
sportiv 
condu-

LAUREAȚI1 ANULUI 1964

Federația noastră de specialitate 
luat o serie de măsuri în legătură 
apropiatul sezon oficial competițional.

In primul rînd, ea a omologat toate 
rezultatele competițiilor din anul 1963- 
64, și a întocmit clasamentele res
pective, stabilind echipele cîștigătoare t

a 
cu

RE-

Campioanele R.P.R.: DINAMO 
BUCUREȘTI (m) și ȘTIINȚA TIMI
ȘOARA (f) la seniori, C. S. ȘCOLAR 
BUCUREȘTI la juniori și LUCEAFĂ
RUL BRAȘOV la junioare.

Promovate în categoria A :
COLTA HALCHIU, ȘTI1NTA BUCU
REȘTI, CAUCIUCUL ONEȘTI si 
ȘTIINȚA CLUJ (m), VOINȚA ODOR
HEI, RECORD MEDIAȘ, ȘTIINȚA 
GALAȚI și FAVORIT ORADEA (f).

Deținătoarele „Cupei F.R.H.“ : DI
NAMO BUCUREȘTI la seniori, ȘTI
INȚA TIMIȘOARA la senioare, C.S.M. 
REȘIȚA la juniori și VOINȚA ODOR
HEI la junioare.

campioane, Dinamo București, pot fi
FORMULA VIITORULUI 

CAMPIONAT

De fapt, nu-i vorba de o formulă 
nouă, ci de o regrupare a echipelor în 
raport cu locurile ocupate în campio
natul (trecut. Gompetiția (masculină 
și feminină) se va disputa tot în două 
serii (a 10 echipe), care echivalează 
una cu categoria A, alta ou categoria
B.

In prima vor participa formațiile 
clasate pe locurile 1-5 în ediția trecută: 
Dinamo București, Steaua București, 
Știința Timișoara, Dinamo Brașov, 
Dinamo Bacău, Voința Sighișoara, 
Știința Galați, Știința Petroșeni, Trac
torul Brașov și Știința Tg. Mureș, la 
băieți; Știința Timișoara, Rapid Bucu
rești, Știința București, S.S.E. Timi
șoara, S.S.E. Ploiești, Mureșul Tg. 
Mureș, C—".....—
Cluj, Tractorul 
biu — la fete.

In seria a
C. S.M. Reșița, 
Sibiu, C.S.M.S. Iași, Tehnometal Timi
șoara, Recolta Hălchiu; Știința Bucu
rești, Cauciucul Onești și Știința Cluj 
— la băieți; Rulmentul Brașov, Con
structorul Timișoara, Progresul Bucu
rești, Electromagnetica București, Vo
ința Sighișoara. S.S.E. Petroșeni, Vo
ința Odorhei, Record Mediaș, Știința 
Galați și Favorit Oradea — la fete.

Ploiești, Mureșul Tg.
Confecția București, Știința

Brașov și C.S.M. Si-

II-a : Rapid București, 
Raf. Teleajen, Voința

Campionatul va începe domini 
septembrie și va continua durnink 
duminică pînă la 1 noiembrie, cîr 
va încheia turul. Din prima etaj: 
cuvin menționate meciurile Dii 
Bacău — Dinamo București, V 
Sibiu — Rapid București și d< 
timișorean feminin S.S.E. — Știin

MASURI DISCIPLINARE

Biroul F.R.H. analizînd condiții! 
care s-au desfășurat jocurile mase 
Știința Tg. Mureș — Voința Sifc 
Voința Sighișoara — Știința Timiș 
a constatat că datorită insuficier 
măsuri de organizare luate s-au 
trecut o serie de abateri serioase, 
tre care lovirea arbitrilor. Cum în a 
localități s-au mai comis asemem 
bateri tot în cursul campionatului 
1963—64, Biroul F.R.H. a decis s 
dice pe timp de un an dreptul d 
ganizare pe teren propriu al echi 
masculine Știința Tg. Mureș și 
ința Sighișoara. De asemenea, ju 

c
șoara) a fost suspendat pe do 
pentru grave abateri de la disci 
sportivă.

Totodată, Biroul F.R.H. a faci 
serie de recomandări (cuprinse 1 
circulara, care a fost trimisă cel< 
drept) privind buna organizare și 
mala desfășurare a jocurilor viite 
campionat și a atras atenția sec 
de handbal că orice abatere pe ' 
va fi -aspru sancționată, mergînd 
la eliminarea din campionat.

rui H. Geiswinkler (Voința



A început barajul
DIN NOU CAMPIONI! pentru categoria C

pentru a 
întrecere 

campionatul de fotbal al categoriei A.
1959 și pînă acum. Aceste etape ar 
ar fi :

1959/60 (locul 8) : verificarea între
gului lot din care n-ait mai rămas 
decât 4 jucători, găurile fiind comple
tate în mare măsură cu jucători din 
pepiniera proprie.

1960/61 (locul 2) : completarea lotu
lui, îmbunătățirea ritmului de joc, tre
cerea lui Nunweiller III din mijlocaș 
stânga ca stoper. Din punct de vedere 
tactic: trecerea alternativă a unuia 
din cei doi mijlocași de atunci (V. 
Alexandru și Nunweiller IV) ca al 
patrulea fundaș.

1961/62 (campioană): aplicarea siste
mului 4—2—4 în alternanță ,cu jocul 
pe .tripletă, prin venirea din urmă a 
unui inter (Ene II sau Eftimie) ca 
vîrf de atac și perfecționarea contra
atacului pe partea dreaptă (prin Pîr
călab).

1962/63 (campioană): instalarea de
finitivă a lui Nunweiller IV ca al pa
trulea fundaș și perfecționarea contra
atacului.

1963/64 (campioană): completarea e- 
chipei cu elemente care se încadrau în

Sutele de mii de amatori de fotbal au aplaudat anul acesta, 
itra oară, victoria echipei Dinamo București în cea mai populară 
>ortivă din țara noastră
Fără îndoială, titlul îi revine pe me- 

.1. Dinamo București s-a impus de-a 
mgul celor 26 de etape printr-un joc 
aloros, bine gîndit (în funcție de ca- 
acteristicile adversarului) și, mai ales, 
rintr-o continuitate în rezultate și 
lecturi bune.
Această constanță este și mai bine 

ustrată de faptul că dinamoviștii au 
eținut 20 de etape primul loc în cla- 
ament

PRIVIRE RETROSPECTIVA
Să ne întoarcem înapoi cu cîțiva 

n.i, să vedem cum a evoluat actuala 
jrmație campioană.

Ținîndu-se seama de necesitățile e- 
'Olutive ale fotbalului nostru, antre- 
lorii de la Dinamo au pornit la clă- 
lirea unei echipe alcătuite din elemen- 
e tinere care, să corespundă pe deplin 
dstemului 4—2—4 (cu varianta 4—3 
—3, aplicată acum- de Dinamo Bucu- 
ești).

Bineînțeles, pentru ca acest plan să 
lea roade, au trebuit să fie parcurse 
lîteva etape, delimitate prin campio- 
îatele care s-au scurs din toamna lui

ideea de joc preconizată și o serveau; 
îmbunătățirea jocului vîrfurilor de atac 
(Nunweiller VI și Frățilă).

Ce urmează ? După cum ne-a spus 
unui din antrenorii echipei dinamoviste, 
etapele viitoare vizează îmbunătățirea 
jocului mijlocașilor și al fundașilor în 
cadrul sistemului 4—2—4.

CONTINUITATE
După cum se vede, victoria echipei 

Dinamo București este totodată victo
ria continuității în muncă. De altfel, 
acest lucru se poate întrevedea nu nu
mai în linia de dezvoltare a echipei 
urmărită de antrenorii dinamoviști, ci 
și în activitatea depusă de secția de 
fotbal, unde au fost crescuți și pregă
tiți o serie de sportivi de valoare. In 
clipa de față, zece fotbaliști de la Di
namo București (printre care cei trei 
frați Nunweiller, Ștefan, Frățilă, Datcu, 
ș.a.) au învățat ori s-au perfecționat 
sub

Dinamo

a-

cele

îndrumarea antrenorilor clubului. 
Și fiindcă a venit vorba de antre- 

trebuie să arătăm că doi dintre

15
14
14
18

2
4
4
4

42:19
62:35
46:25
65:25

37
36
37
40

7
8
9
4
0—2 cu Ști-

Nume/e ț I' E 
-3?

?! Meciuri
intern^tiona/e

A 8 T J ’

DA TCU 26 1961 3 M.Sp. . 6 2 6 —

POPA 24 1955 3 M-Sp. 19 1 1 —

NUNWt/LLERffi 26 1948 3 M.Sp. .22 2 17 —

NUNWEILLER JY 26 1950 3 M.Sp. 4 — 2 6

WAN 18 1959 3 M.Sp. 10 1 1 8

E. PETRU 23 1963 1 M.Sp. 12 3 4 16

O. POPESCU 11 1964 1 — — 5 1O 10

PIRCALAB 25 1961 3 M.Sp. 11 — 2 8
ț FRĂȚILĂ 26 i960 3 — — 3 8 6

nunweiller VI 5 1955 1 — — — — 15

HAIDU 21 1963 1 6 _ 2 7

UȚU 2 1956 3 - _ 1 15 1

ȘTEFAN 20 1959 3 — — — 2 7

ȚIRCOVAHCU 17 1956 3 M.Sp. 3 2 7 7

ENE II 74 I960 3 M.Sp. 4 3 13 15

VARGA 8 1952 3 — 3 —■ 5 9

UNGUROIU 8 1962 2 — — 3 2 5

GHERGMEL! UL 3 1963 2 — 5 — — 7

LUCESCU 2 1963 1 — • '— — — 5

CONSTANTINESCU 1 1950 2 — — — — —

nori,
ei, Angelo Niculescu și Dumitru Ni- 
culae-Nicușor, au activat cu ani în 
urmă chiar în rîndurile echipei: An
gelo Niculescu, mijlocaș dreapta între 
1948—1951 și antrenor (cu unele în
treruperi) începînd din 1953; Nicușor, 
inter dreapta timp de 11 ani (1949—■ 
1959) este antrenor secund din anul 
în care a părăsit tricoul de jucător. 
CeUde al treilea, Traian lonescu, con
duce pregătirile dinamoviștilor bucu- 
reșteni din 1959.

JOCUL PE CONTRAATAC
Dinamo București a arătat în ultima 

vreme o predilecție deosebită pentru 
jf-cul pe contraatac. La reușita lui și-au 
adus contribuția nu numai Pîrcălab 
și Haidu, rapidele extreme ale echipei, 
ci și Frățilă și, în ultima perioadă, 
Nunweiller VI, cei doi înaintași cen
trali care au combinat cu mai puțină 
fantezie ca, de pildă, lonescu și Du- 
mitriu de la Rapid, dar mai precis, 
mai pe poartă, mai eficace.

Jocul pe contraatac, ne-au explicat 
antrenorii formației campioane, preco
nizat mai de mult, a devenit în tim
pul din urmă o armă principală a echi
pei atît datorită posibilităților jucători
lor, cît și faptului că e mai spectacu
los, mai combativ. Exemplele de reu
șită sînt prea recente ca să le mai

enumerăm aci. Să arătăm totuși că 
față de prima parte a campionatului 
Dinamo București a înregistrat un 
devărat salt valoric :

CITEVA DATE STATISTICE
tur : 13 8 2 3 30:13 18

retur : 13 10 2 1 35:12 22
® Iată cum a câștigat 

patru titluri ale sale : 
1955: 24
1961/62 : 26
1962/63 : 27
1963/64: 26

• Singurele înfrângeri: 
fața Cluj la Cluj, 2—3 cu Progresul, 
0—1 cu Steagul roșu la Brașov, 1—4 
cu Steaua.

• A terminat la ■ egalitate : cu Cri- 
șul la Oradea (1—1) șl la București 
’(1 — 1), Știința Timișoara la Bucu
rești (0—0) și la Reșița (1—1).

• Cei mai disciplinați și cei mai 
activi jucători la antrenamente : Datcu, 
Nunweiller 111 și Ștefan.

• Cel mai nedisciplinat: Varga, 
care a fost suspendat pînă la sfîrșitul 
acestui campionat.

• Cel mai bun șuter: Frățilă (ca
racterizat prin precizie, tărie în șut și 
viteză de execuție și prin titlul 
golgeter al campionatului).

NU NUMAI FOTBAL...

de

Paralel cu activitatea sportivă, 
baliștii de la Dinamo se preocupă și 
de învățătură: Uțu e absolvent al 
I.C.F., E. Petru și O. Popescu au ter
minat facultatea de științe juridice; 
Nunweiller IV și Ene II sînt în anul 
III la I.C.F.; Datcu în anul II la ace
lași institut ; Nunweiller III și Țîrcov- 
nicu în anul I la I.C.F.; Popa și-a 
dat examenul de maturitate, examen 
pentru care se pregătesc Pîrcălab și 
Frățilă; Haidu, Constantinescu și Lu- 
cescu dau admiterea la facultate. în 
timp ce Ivan, Ștefan, Ghergheli III și 
Nunweiller VI

Iată dar o 
acestor tineri sportivi care arată un 
interes major și pentru completarea 
studiilor.

Campionii nu se desmint nici la 
acest capitol...

16 echipe campioane de regiuni au 
luat duminică startul într-o competi
ție deosebit de interesantă : barajul
pentna promovarea în categoria C.

După cum se știe, ultimele două 
echipe din cele patru serii ale catego
riei C au retrogradat în campionatele 
regionale. Locul lor va fi ocupat de 
tot atîtea echipe noi. De aceea, jumă
tate din formațiile care au luat Marțul 
în acest baraj vor fi eliminate.

Primele meciuri au 
nică și s-ar.i încheiat 
rezultate :

PIATRA NEAMȚ: 
tructorul Brăila 5—2.

ORADEA : Dinamo—Foresta Sighet
1— 3.

IAȘI : Constructorul—Șiretul Rădăuți
2— 0.

MANGALIA : Marina—Chimia T,
Măgurele 2—2.

CRAIOVA : Metalul 7 Noiembrie—i 
Minerul Cîmpulung M'uscel 3—3.

ANTNOASA : Minerul—Minerul Anii 
na 1—0.

ODORHEI : A.S.M.—A.S. Aiud 0—2, 
Cel de al 8-lea meci, între Rulmen

tul Brașov și campioana regiunii Plo
iești a fost amînat pînă la desemnare^ 
campioanei regiunii Ploiești.

Returul partidelor are loc duminică 
19 iulie și se 
echipelor care 
etapă. Pentru 
C contează în 
golaverajul. în caz că și punctajul și 
golaverajul sînt egale după două 
jocuri, va mai avea loc un al treilea 
meci, pe teren neutra, duminică 26 
iulie. Dacă rezultatul 
și după prelungiri în 
meci, va avea loc o 
a doua zi, cînd se va 
semnarea unui cîștigător.

avut loc dumi- 
cu următoarele

Victoria—Cons-

va disputa pe terenurile 
s-au deplasat în prima 

promovarea în categoria 
ordine punctajul și apoi

LA MICROFON: Ion lonescu și Emil Dumitriu!...
Să nu vă închipuiți Căteleviziunea 

noastră a lăsat să treacă ziua de du
minică fără o emisiune fotbalistică. 
N-a fost însă, una „în direct" de la 
Constanța, să zicem, unde se disputa 
semifinala Cupei R.P.R. Dinamo Bucu- 
reșțf-j-Crișul Oradea, suiș din altă 
parte, ci de la un meci de... pitici.

.Cine a răsfoit progr.pn.iul postului de 
televiziune și —- din curiozitate,.— a 
deschis aparatul duruinlgă la ora 9 di
mineața, a avut surprint sa asiste — 
în matineu — la 30 de 'minute de fot- 
'bifl, oferite de echipele de copii ale 
limpidului și Palatului, pionierilor. Și, 
ca de obicei, întrecerea, micilor fotba
liști l-a pasionat, făcîn'du-l s-o urmă- 
reused cu plăcere pînă la .șfirșit. Jocu
rile de pitici au farmecul lor și spec
tatorii sînt dispuși întotdeauna să le 
plivească cu îngăduință, dar siguri că 
din rîndul acestor copii șe .vor ridica 
fotbaliștii de inline.

■ Exemple sînt multe. Citind 
dintre ele, pe Ion lonescu și 
Dumitriu de la Rapid, ajungem 
doua surpriză a

AMRCEA TUDORAN

O premieră

sînt încă elevi.
altă latură a activității

se menține egal 
cel de-al treilea 
a patra partidă, 
juca, pînă la de-.

fot-

BATE ?La castel, in poartă, OARE CINE

«
De la I. E. B. S

Pentru jocul internațional de fot
bal RAPID—DINAMO TIRANA care 
va avea loc miercuri 15 iulie a.o, 
orele 18 pe stadionul Republicii, bile
tele s-au pus în vînzare la casele de 
bilete obișnuite.

Dinamo—Steaua în finala Cupei R.P.R

două 
Emil 
la a 

doup surpriză a „momentului fotbalis
tic4' din emisiunea de duminică pentru 
copii și tineretul școlar. Telespectatorii 
—*■ ocazionali sau nu — au avut pri
lejul- să-i reîntîlnească pe acești popu
lari fotbaliști într-o cu totul altă pos
tură decit aceea în care sînt obișnuiți 
să-i vadă. Asistentul de educație fizică 
de la I.S.E., Ion lonescu, și elevul 
Emil Dumitriu le-au apărut în chip de 
tclecomentatori, mai pe scurt, de cro
nicari.

O coincidepță :, lonescu a început să 
joace în 1930. la vîrsta ,de 12 ani, la 
cercul de fotbal de la Palatul pionie
rilor (paralel, urma și pe cel de acor
deon...), iar Dumitriu II la aceea-' 
vîrstă la... Rapid. Adică exact la echi
pele care se înfruntau în meciul co
mentat de ei... Acest fapt n-a consti
tuit însă, vreun motiv de... divergență. 
Dimpotrivă.

E drept că n-a lipsit tracul (debu
tau ,doar!...), nici începutul timid atît 
de obișnuit în fotbal (pînă s-au încăl
zit băieții...) și nici observațiile cu... 
două tăișuri: ..Fotbalul trebuie jucat 
cu multe pase", 
sată repede", 
dea drumul la i 
astea le spunea 
Ion lonescu !

Pînă la urmă 
și-au intrat în.:, 
in mod obișnuit 
puns. Mai ales Ion lonescu. La fel ca 
pe teren, în echipa Rapidului, ei au 
conlucrat cu abilitate și fantezie, 
și-au... pasat precis microfonul și au 
punctat cu ușurință și competență de
scrierea jacului cu comentarii îndrumă
toare pentru tinerii telespectatori sau 
micii spectatori, care s-au adunat în 
jurul lor în tribuna de la „23 August".

Față de acest debut, se pare că in 
curînd va trebui să facem loc la masa 
presei pentru I. lonescu și Em. Durni- 
triu! O vom face cu plăcere.

„Mingea trebuie pa- 
„E bine ca jucătorii să 

balon*1 etc. Și toate 
cu multă convingere...

insă, Cei doi rapidiști 
rol și, cum se spune 
în cronici, au cores-

1

■23

11

învingătoare la Constanta si 
reștene DINAMO și STEAUA au 
tiei“ atribuite înaintea semifinalelor, așa că duminică 19 
iulie pe stadionul „23 August" voțn fi martorii unui mare 
derbi fotbalistic. Este bine știut că orice întîlnire între 
aceste două puternice formații a stîrnit un mare interes. 
Partida de duminică, cu care se încheie marea competi
ție a „Cupei R.P.R." și totodată sezonul oficial fotbalis
tic, va oferi fără îndoială un spectacol de calitate, la 
nivelul și reputația celor două protagoniste. Interesul 
stirnit de această finală în rîndul maselor de iubitori ai 
fotbalului ni-1 confirmă zecile de telefoane pe care redac
ția noastră le primește de la cititori care de ieri au și 
început să se intereseze de conifwnența celor două echipe, 
dacă există indisponibilități in urma jocurilor de dumi
nică, locul și ora de disputare etc.

După cum se poate vedea întîlnirea a stimulat imagi
nația caricaturistului Neaga Rădulescu, care ne-a adus 
desenul de mai sus. Asupra acestei întîlniri vom reveni 
cu date suplimentare în numerele noastre viitoare. Pînă 
atunci însă. inspirî:idu-ne din desenul de față, aminiim 
cititorilor că cele două formații au mai... bătut la por-.

Pitești, echipele bucu- 
confirmat șansele „hîr-

Desen de Neagu RădîileS&i
Statisticile ne informează că Di

namo a ajuns anul acesta pentru a treia oară 'în finală. 
Ea a cucerit trofeul doar o singură dată în ediția T958/1 
59 — cînd a dispus de Minerul Baia Mare. Jucătorii 
echipei Steaua au avut mai mult succes în această în
trecere. Ei asaltează anul acesta pentru 
cupa, după ce au cîștigat-o de șase ori (fiind record
manii competiției). Ultima oară Steaua a intrat in po
sesia ei în ediția 1961/62 cînd a dispus în finală de
Rapid cu 5—1.

Cine va cuceri anul acesta ,,Cupa R.P.R." ?

țile frumoasei „Cupe".

a opta • oară

în finală de

PROGRAMUL DE DUMINICA DE PE STADIONUL .23 AUGUSV

Ora ÎS: C.S.M. Cluj — Știința Galați (iinala campionatului 
republican de juniori).

Ora 18,45—17: sosirea cicliștilor din «Cursa Scinteli*.'
Ora 17,15—18: Dinamo București — Steaua (prima repriză 

din finala «Cupei R.P.R.").
Ora 18—18,15: înminarea cupelor ofeiite echipelor de fotbal 

de o serie de ziare și publicații centrale: premierea cîști- 
gâtoarei campionatului republican de juniori.

Ora 18,15: repriza a II-a a finalei «Cupei R.P.R.“.
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Cifrele se găsesc pe coloanele de alături, n-au nevoie 
de nici un comentariu, căci ne-am obișnuit, în acești 

douăzeci de ani de muncă, să descifrăm în ele și en
tuziasmul, și efortul depus, și tensiunea încercărilor te
merare, și trăinicia perseverenței, și dinamismul între
cerii cu timpul...

Să nu fii niciodată mulțumit de tine însuți, iată deviza 
oricărui biruitor. Și n-am fost, oricît ne entuziasmau 
succesele. Le-am privit ca pe niște trepte ale unei scări 

icu vîrful într-un „excelsior" de lumină, într-un tărîm 
splendid încă neexplorat. Căci modestia nu suportă su
ficiența, iar valorile n-au fost create de întîmplare.

Mă simt în contextul acestor pagini de realizări spor
tive ca spectatorul în tribună. Contemplu întrecerea, 
particip la ea cu toată gama de sentimente și aclam 
pe învingători. în întrecerile măsurate cu centimetrul și 
zecimea de secundă pulsează și ceva din inima mea. 
Tinerii aceștia ce duc acuma pe umeri laurii victoriilor 
sportive intră în fiecare dimineață în uzine și școli ; 
sau în lanurile înfrățite ale ogoarelor colectivizate. Ieri 
eram și noi ca ei : am desfundat tunetele către Boju, 
aruncate în aer de fasciști, am muncit ca să dăm viață 
nouă industriei clujene, am săpat, înconjurați de apă, 
și sub nivelul ei, loc pentru pilonii podurilor de pe 
Someș... Și, în pauze, jucam volei peste o plasă întărită 
cu sîrmă. Eram în întrecere cu timpul, dar nu ne-a luat-o 
niciodată înainte. Și, an de an, forțe proaspete îmbo
gățeau rândurile și palmaresele sportive. Centimetru cu 

' centimetru, secundă cu secundă, ne apropiam tenace 
de consacrările mondiale. Mingile de celuloid ale 
C.S.M.-ului, campioană europeană, stau cu cinste alături 
de uriașele compresoare de la Tehnofrig și de lucrările

re diplomă universitară. Recordul lui Cornel Porumb 
ere ceva din semeția turnului de la Carbochim, iar age
rimea floretei Olgăi Orban ceva din îndemînarea tră
gătorilor cțe sîrmă de la Cîmpia Turzii, a căror iuțeală 
îți ia ochii... „Haide, Știința", e un îndemn ce răsună 
multiplicat în culoare locală la Ocna Mureș, această pe
pinieră de mari sportivi, la Aiud, la Năsăud, și în sa
tele cu o tradiție sportivă de două decenii.

Mulțimea nenumărată a tinerilor ce se întrec în 
Spartachiadă demonstrează iar că adevăratul scop al 
sportului este dezvoltarea armonioasă a omului, izvor 
cfe sănătate și de echilibru moral. Etica sportivă ex
clude jinduirea după laurii cuceriți de altul mai bun. 
Perseverează, muncește, nu te cruța, și-atunci n-ai 
vreme să pizmuiești cu acreală, ci te consumă pre
ocuparea pentru propria ta desăvîrșire. întrecerea cu 
alții e o verificare a posibilităților tale și a treptei 
atinse...

Sportivii regiunii Cluj au cucerit multe victorii, și vor 
mai cuceri multe. Avem încredere în tinerii noștri — 
fii de muncitori, de țărani, de intelectuali — sau ei 
înșiși muncitori, țărani, studenți, elevi. în victoriile 
lor de azi, cuprinse în cifrele de alături, descifrăm pe 
undeva eforturile și entuziasmul nostru de ieri ; iar 
efortul lor de azi va fi cuprins în victoriile de mîine 
ale celor ce se întreceau în iarnă cu săniuțele la Pă
durea Hoia, învață azi tainele înotului la bazinul din 
parcul sportiv Babeș sau se bulucesc spre poartă cu 
mingea de fotbal în echipele de pitici...

Ce frumoase-s cifrele citate în coloanele de alături. 
Le parcurgi și simți că tinerețea e veșnică.

ION MOINA

• Antrenori
® Instructori voluntari
• Arbitri — 1598
• Profesori de educații 
și 616 fără calificare.’

SPORTIVI 
emeriti și tn 
categoria I 
categoria a

DUMITRU MIRCEA

Cea mai mare întrecere
Intr-adevăr, astfel ar putea fi carac

terizată cel mai bine Spa-rtachiada re
publicană, marea competiție organizată 
în cinstea celei de a XX-a aniversări 
a eliberării patriei noastre de sub ju
gul fascist. Entuziasta participare la 
etapele de pînă acum — pe asociații, 
inter-asociații, interraionale și raionale 
— ca și măsurile ce se iau pentru buna 
'desfășurare a etapei regionale ne dau 
temeiul să afirmăm că în viața spor
tivă de pînă acum a regiunii Cluj Spar- 
tachiada republicană se înscrie ca CEA 
MAI MARE ÎNTRECERE. Sub condu
cerea comitetului regional P.M.R., a 
organelor și organizațiilor de partid, 
consiliile UCFS și asociațiile spor
tive au asigurat acestei competiții un 
cadru de desfășurare corespunzător. La 
etapa 1 a Spartachiadei s-au înregistrat 
369 603 participanți, cifră neînregis
trată la nici o altă competiție organi
zată pînă acum in regiunea noastră.

De un interes larg s-au bucurat con
cursurile de atletism (aproape 70 000 
participant!), gimnastică (62 185), volei, 
fotbal, baschet.

întrecerile Spartachiadei au consti
tuit un bun prilej pentru depășirea re
cordurilor regionale, pentru obținerea 
de clasificări sportive, pentru trecerea 
normelor Insignei de polisportiv. Și, 
am obținut rezultate satisfăcătoare în 
toate 
nale, 
ficări 
tineri
obținerea Insignei de polisportiv, 
60 000 au trecut între două și cinci pro
be. In cadrul a 30 de centre de învățare 
a atletismului, gimnasticii, înotului și 
voleiului — care au luat ființă în re
giune
descifrat tainele disciplinelor sportive 
preferate, iar în sprijinul lor au venit

domeniile: 53 noi recorduri regio- 
656 de sportivi au realizat clasi- 
sportive, un număr de 11 989 de 
au trecut toate normele pentru 

iar

un mare număr de tineri au

cele 80 de echipe de sportivi fruntași 
din Cluj, care au evoluat cu exerciții 
demonstrative.

Peste 400 de profesori de educație fi
zică, antrenori, sportivi fruntași, in
structori voluntari și medici sportivi 
și-au adus contribuția la organizarea 
pe o treaptă calitativ superioară a în
trecerilor Spartachiadei republicane. 
Subliniem că toate asociațiile sportive 
din regiune au participat la concursu
rile sportive, iar Industria Sîrmei Cîm- 
pia Turzii, Soda Ocna Mureș, Recolta 
Lunca Mureș, Recea Cristur, Victoria 
și Teaca din Bistrița au obținut cele 
mai bune rezultate.

Cei mai buni sportivi ai regiunii noa
stre se pregătesc acum intens 
etapa regională a Spartachiadei. 
îndoim că eforturile, munca lor 
incioasă și plină de entuziasm 
răsplătite de performanțe
de prestigiu, închinate măreței noastre 
sărbători.

pentru 
Nu ne 
sîrgu- 
vor fi

valoroase,

PROFESORI DE EDUCAȚIE FIZICA FRUNTAȘI
X

MARIAN PAȘCALAU

Activează ca profesor de educație 
îizică la Școala medie „Gheorghe Ba- 
rițiu" din Cluj. El s-a afirmat într-un 
itfanp scurt ca inimos propagandist al 
sportului, avînd astăzi cea mai bună 
secție de atletism din școlile medii d-in 
Cluj. Instructor și educator, Marian 
Pășcălău desfășoară o neobosită muncă 
de depistare și formare a atleților, pre- 
ocupîndu-se atît de organizarea unor 
antrenamente metodice, științifice, cât 
și de educația sportivilor și elevilor săi. 
Printre cele mai recente „descoperiri" 
ale sale se numără tinerii atleți Andrei 
Șepci și Barbu Bocu, cu mari posibi
lități de afirmare.

IOSIF SILAGHI

Iubitorii de sport din Dej îl cunosc 
cu toții ca promotor al voleiului în a- 
ceastă localitate. într-adevăr, ca pro
fesor de educație îizică la Școala me-

Pagini realizate de 
CONSTANTIN MACOVEI

die din oraș, el a crescut în ultimii ani 
multe voleibaliste talentate, cu care a 
ocupat locuri fruntașe la competiții re
gionale. Astfel, echipa de junioare pe 
care o antrenează a cucerit anul trecut 
titlul de campioană a regiunii la se
nioare, avînd în „calificări" o compor
tare meritorie, iar în acest an, volei
balistele din Dej, pregătite de Iosif 
Silaghi, au obținut titlul de campioane 
de junioare ale regiunii. Acum ele se 
pregătesc pentru a concura cu succes 
Ia etapa regională a Spartachiadei re
publicane.

TIBER1U RUSU

Dacă handbalul devine pe zi ce trece 
un sport „la ordinea zilei" în Cluj, a- 
ceasta se datarește și asistentului uni
versitar Tiberiu Rusu, care a pus ba
zele acestei discipline în cadrul Uni
versității „Babeș-Bolyai". Echipa femi
nină antrenată de el a parcurs treptele 
consacrării, ajungând pînă în categoria 
A, unde activează cu destul succes. El 
este apreciat și stimat de studenți și 
colegi, pentru modul conștiincios în 
care își duce la îndeplinire sarcinile.

NICOLAE MUREȘAN 
președintele consiliului region!

UCFS Cluj

Și

ALBIM MORARU

• Maeștri
• Sportivi
• Sportivi

12 091.
212 900, CEA MA

• Intr-adevăr, în luna
membrilor UCFS 
212 900, încadrați 
sportive.

ÎNTRE

dii 
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= Peste 100 de sportivi d 
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despre ieri și az
Nu poți cerceta, fie și sumar, viața spor

tivă a regiunii Cluj, fără a întîlnl — 
de nenumărate ori — numele lui Ion 
Moina și Albin Moraru. Le găsești 
mal întîi pe panoul de onoare al con
siliului regional UCFS, înscrise cu ma
juscule. alături de importantele dis
tincții sportive pe care le-au primit în 
anii puterii populare — maestru eme
rit al sportului ; le găsești în fruntea 
listei activiștilor sportivi, muncind cu 
sîrg și pasiune ; le întîlnești apoi în 
mai toate raioanele regiunii, unde au 
fost, fie pentru a urmări un concurs 
de atletism, fie cu o demonstrație de 
gimnastică, care a smuls ropote de 
aplauze ; și, poate mai important decit 
orice, le întilnești întotdeauna printre 
cele ale oamenilor stimați șj apreciați.

Atlet și gimnast, pe Ion Moina și 
Albin Moraru îi leagă pasiunea și dra
gostea pentru sport, pe care l-au prac
ticat ani în șir, în care au «obținut 
succese depline și căruia îi dedică 
amîndoi și azi multe ceasuri de muncă 
pe stadion sau în sala de gimnastică, 
dăltuind viitoare performanțe, sau „șle
fuind" viitori maeștri.

Cine nu cunoaște biografiile sportive 
ale acestor doi maeștri ? Cu siguranță 
că le cunosc marea majoritate a iubito
rilor de sport din țara noastră. Puțini 
sînt, însă, aceia care știu cu ce preț 
se obțineau In trecut performanțele, în 
ce condițij se făcea sport. Iată de ce, 
de data aceasta, i-am rugat pe Ion 
Moina și Albin Moraru să discutăm 
despre această latură a vieții lor.

— Ca să spun așa, îșl începe Ion 
Moina depanarea firului amintirilor, 
sportul era în trecut o problemă care 
privea doar persoane. In 1936—37 cînd 
am debutat pe arena sportivă, eram 
elev și pentru a putea jace antrena

mente aveam întotdeauna nevoit 
bilet de voie semnat de școală, 
înapoiere — de antrenori. Dep 
la Cluj sau Predeal, le făcean 
deauna pe banii părinților. Fire 
meni nu mi-a înapoiat vreodată 
le cheltuite. Materialul sportiv 
tuia o adevărată problemă, și-m 
tesc și azi un concurs cînd o 
de pantofi cu cuie a fost folosi 
secutiv de mine, Stoichițescu, 
și Zenide. Dacă n-aș fi îndr< 
pasiune sportul nu aș fi putut 
nimic în trecut, în „condițiile" 
sportului de guvernele de atun

Cită deosebire față de ceea 
azi I La Mociu, în satul . meu 
există stadion și terenuri pentr-'. 
volei, popice, baschet, se poate 1 
letism ca „la oraș", sportul cum 
continuă dezvoltare. Sportivii d 
formanță au asigurate cele ma 
condiții pentru a obține rezulte 
loroase: baze sportive modern 
trenori calificați, medicii, echii 
și materiale sportive de cea ma 
calitate. Cine și-ar fi putut îi 
în trecut că o întreprindere — i 
de încălțăminte, de pildă — va c 
de un complex sportiv, modern, ( 
pentru gimnastică și jocuri, tere 
fotbal, bazin de înot, terenuri de 
baschet, handbal, piste de .-©î 
cum se întîmplă azi i

încă un fapt semnificativ. Astă 
mai buni sportivi, care prin perfe 
țele lor sporesc prestigiul patrie 
recompensați cu înalte ordine ț 
dalii și, nu puțini sînt aceia pe 
turtle cărora strălucesc nu nume 
daliue de campioni mondiali, o 
sau europeni, ci și „Ordinul h 
sau „Medalia Muncii". Sînt cond

SliiniiiniiiniiiiininnniniiinînniiniiniiiinininiiînniiniiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiînmiînnHi!

I ANGAJAMENTE
— în cinstea celei de a XX-a aniversări a eliberării patriei de s 
= jugul fascist, consiliul regional UCFS Cluj și-a propus :

• să angreneze în întrecerile Spartachiadei republicane un num 
E de 300 000 de participanți.
= . • realizarea a 6 noi recorduri republicane, cucerirea a 20 de t
= luri de campioni republicani, îmbunătățirea a 30 de recorduri i 
g gionale.

• cucerirea de către 20 000 de tineri a Insignei de polisportiv.
• creșterea numărului sportivilor clasificați cu 1098.

= Consiliul regional și-a propus ca la întrecerile finale ale Spc 
g tachiadei republicane sportivii reprezentînd regiunea Cluj să se al 
= seze pe unul din primele trei locuri.
§ încă de pe acum unele din aceste cifre au fost depășite, 
râiiiiiiiiiiiiiiliiiilllllllllliliiilliiillllliliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiliiiiiiuijiiii;

întrecerile școlarilor sportivi angrenează an de an în regiunea Cluj un mare număr de participanți. In demonstra 
elevii dovedesc întotdeauna o evidentă măiestrie și obțin de jiecare dată nu numai rezultate valoroase ci
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iai înalte trepte PRIMII
IN EUROPA

in 
ii

regiunea Cluj în plin avînt. Cîteva 
de sport din satele și orașele clujene

cifre 
le au

ilustrează în mod 
astăzi la îndemînă

lotul

m ___  o

534

11 calificare

— 67

juniori —

FRA
n numărul 
se cifra de 
și asociații

au fost în

acest an selecționați în
R. P. Romine (25), echipe de 
reprezentative de juniori (32) etc.

RECORDMANI...
In dreptul multor recorduri ale R. P. Romîne figu

rează nume ale sportivilor clujeni. Intre acestea amin
tim pe cele ale Iui Traian Sudrigean, Cornel Porumb, 
Kurt Socol, Alexandra Sicoe, Crista Maksai, 
Copîndeanu (atletism), Francisc Marton, 
Roman (haltere), Ștefan Caban (tir) etc.

...Șl CAMPIONI Al ȚARII
In campionatele republicane desfășurate 

cut, numeroși sportivi clujeni au urcat pe 
înalte trepte, cucerind 40 de titluri de campioni ai 
țării, stabilind 10 recorduri republicane. Iată doar 
cîțiva dintre aceia cărora le-au revenit laurii vic
toriei :

ATLETISM: Ion Căpraru, Gheorghe Plăcintaru, 
Kurt Socol, Ana Beșuan, Ion Chișu, Berndt Schu
ster.

TENIS DE MASA: Radu Negulescu, Adalbert Reti j 
PATINAJ VITEZA: Ion Roșea, Zoltan Szekely ;
TIR : Ștefan Caban, Genoveva Aștileanu ;
BOX: Gheorghe Chivăr, Eugen Naghi; 
CICLISM: Emil Rusu :
TENIS DE CIMP: Vera Radu;
HALTERE : Francisc Marton.

olimpic (16), loturile 
tineret ale țării (43),

Dora 
Tiberiu

anul tre- 
cele mai
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Echipa de tenis de masă C.S.M. Cluj 
are o „carte de vizită" pe care sînt 
înscrise succese de prestigiu ale spor
tului de performanță din țara noastră. 
Timp de mai mulți ani, această for
mație a cuceri* titlul de campioană re
publicană, iar componenții săi — Radu 
Negulescu, Dorin Giurgiucă, Adalbert 
Reti și Gheorghe Cobîrzan, cu toții 
maeștri ai sportului, — au realizat fru
moase performanțe atît pe plan intern, 
cît și în diferite competiții internațio
nale.

Succesele cele mai valoroase ale e- 
chipei C.S.M. Cluj au fost înregistrate 
în „Cupa campionilor europeni", între
cere pe care clujenii au cucerit-o pînă 
acum de două ori: în 1961 și 1964.

Un merit important în evoluția con
stant bună din ultimii ani a echipei 
de tenis de masă C.S.M. Cluj îl are, 
fără îndoială, antrenorul emerit F. 
Paneth, care a muncit cu pasiune și 
pricepere, formînd o adevărată pleiadă 
de jucători talentați.

j SPORTIVI
X

5

CU CARE REGIUNEA 
SE MÎNDREȘTE

tele măiestriei la clubul Știința, de
venind component de bază al ace
stei formații. In prezent el este un 
jucător de baza al reprezentativei 
noastre masculine. In afara satisfac
ției sportive (echipa sa a ocupat în 
acest an locul IV în campionatul re
publican), Demian a avut recent și 
o altă mare bucurie: a absolvit cu 
succes facultatea de chimie, avînd 
perspectiva de a deveni un bun ca
dru didactic clujean.

PAVEL MARCU

Promovat din nodurile juniorilor 
bistrifeni direct în echipa de fot-

oi, sportivii din „vechea, genera- 
ci nu ni le puteam imagina. 
inul' dar mereu tînărul Albin 

rămîne o clipă pe gînduri : 
.1 loc de răspuns, ne întinde un 
personal, rugîndu-ne să-l răs- 

’otografii, tăieturi din ziare, scri- 
rsonale. Toate vorbesc convingă- 
îoționant, despre drumul sportiv 

de Albin Moraru. încerci un 
■nt de admirație pentru omul 
tivul din fața ta, pentru modul 
cum a înfruntat vicisitudinile 
lui, obținînd rezultate sportive 
se. Sesizînd pe alocuri nedume- 
oastră, el ne furnizează șj ex-
. am /acut deplasări la campio- 
ternaționale pe bani strînși prin 
e la iubitorii de sport, iar o în- 
e de atunci mi s-a întipărit a- 
memorie. Trebuia să plecăm cu 

la un concurs, dar nu aveam 
bani pentru a plăti biletele 

localitatea respectivă. Am „mers” 
! din drum cu trenul, iar apoi, 
ÎS km, pe jos ! La proba apara

te încălzire nici nu se știa, pe 
căpitanul echipei s-a accidentat, 
uit să concurez și pentru 
), deși după o asemenea depla- 
am cu toții sleiți de oboseală, 
vă spun despre gimnastica din 
'eme ? In întreaga Transilvanie 
gitimați atunci 40 de sportivi, 
numai în regiunea Cluj există 
jimnaști și gimnaste ! Nu aveam 
tent, utilajele pentru gimnastică 
dimentare, nu exista o termino- 

gimnastică.
mtiment de adîncă bucurie mă 
e cînd văd înfăptuirile de azi 
n sportiv. Centrele pentru copil 
mare realizare a mișcării ndas- 
rtive, iar faptul că an de an 
nizează campionate republicane 
pe constituie o dovadă convin- 
a saltului înregistrat de gim- 

noastră în anii puterii populare, 
fiecare tînăr dornic să practice 
ica are la dispoziție săli de 
jarate de bună calitate, numeroși 
'i și profesori de educație fizi- 
1^uc contribuția la desăvîrșirea 
ei celor mai buni dintre gim- 
lompetițiile de mase, printre 
Spartachiada republicană, sînt 

za prilejuri de depistare a noi 
late cadre de sportivi. Vizitele 
întreaga regiune m-au convins 

.n că sportul a pătruns azi cu 
în păturile largi ale poporului

de astăzi nu tre- 
clipă că toate con- 

create pentru

tul sportiv 
uite nici o
i posibilitățile
'ea și obținerea unor per for
te valoare mondială în discipli- 
ferate sînt rezultatul grijii per- 

pe care partidul și statul nos- 
u pentru dezvoltarea mișcării

ANA BEȘUAN
l

k1

Deținătoare a unui rezultat de
12,1 pe „sută“, cîștigătoare a pro-

j

bal Știința Cluj, care activa acum 
cîțiva ani în categoria B, Pavel 
Marcu a devenit în scurt timp, în 
urma unei munci perseverente, unul 
din titularii de bază ai formației, 
un adevărat stîlp al apărării. Proas
păt absolvent al facultății de chi
mie, el este in prezent asistent 
acestei facultăți. Atașat clubului 
orașului Cluj, Pavel Marcu este 
sportiv ce se bucură de stimă 

.respect în orașul de pe Someș.

In fiecare dimineață o poți întîlni 
grăbită, îndreptîndu-se spre fabrica

DOMNICA COSTÎC

Știința în slujba sportului 
și sănătății tineretului

în urmă cu ani, ilustrul profesor 
Iulitt Hațieganu a creat societatea 
medicală de educație fizică, care a 
funcționat timp de zece ani pe lingă 
clinica medicală». 1 din Cluj. Cu preo
cupări limitate la început la consulta
rea medicală a sportivilor din cadrul 
Universității clujene, societatea și-a 
lărgit permanent sfera activității, de
venind în anii puterii populare o uni
tate medicală complexă, un dispensar 
modern în care ponderea principală re
vine azi controlului și asistenței me
dico-sportive, precum și cercetărilor le
gate de cultura fizică medicală ca 
mijloc terapeutic.

Anii de după eliberarea țării noastre 
îi găsesc la lucru în cadrul dispensa
rului, străduindu-se să utilizeze reali
zările științei pentru îmbunătățirea 
performanțelor sportive, pe academicie
nii Iuliu Hațieganu, Grigore Benetatto 
și _ Aurel Moga, pe profesorii Viorel 
Gligore, Aurel Nana, Ion Fazekas, ca 
și pe alți sîrguincioși doctori și pe
dagogi.

O dată cu dezvoltarea activității 
sportive de mase, dispensarul și-a în
dreptat tot mai mult atenția spre asis
tența medicală la competiții, iar una 
din cele mai vaste acțiuni din perioa
da anilor 1950—1951 este vizitarea șco
lilor din întreaga regiune, cu care 
prilej au fost cercetați 16 000 de copii 
pentru depistarea și tratarea ceior cu 
deficiențe fizice. Tot de această pe
rioadă este legată introducerea gim
nasticii medicale în creșele de copii, 
în căminele de zi și în clinîcile de pe
diatre — acțiune organizată pentru 
prima oară în țara noastră. în anii 
următori, munca cadrelor de speciali
tate și a colaboratorilor dispensaru- . 
lui este tot mai mult canalizată spre

un nume
consacratn sportive proprtu-zise, 

oblicului spectator.

fundamentarea științifică a metodologi
ei educației fizice.

O latură principală a activității dis
pensarului o constituie sportul de per
formanță. Ochiul atent al doctorilor 
urmărește sportivul în multitudinea 
preocupărilor sale: pe terenul de sport 
în activitatea profesională, în timpul 
odihnei. Colaborarea permanentă cu 
antrenorii ca și specializarea medicilor 
pe discipline sportive e o garanție 
certă a înaltei competențe în abor
darea diferitelor probleme privind cer
cetarea științifică, în fundamentarea 
metodologiei antrenamentelor la unele 
discipline. cu prezență activă în orașul 
Cluj (tenis de masă, gimnastică, scri
mă, atletism, natație). Doctorii Ono- 
riu Chețeanu, Grigore Pașca, Victor 
Pop, Mircea Ioanette, Gomel Obrașcu 
sînt doar cîțiva dintre aceia care au 
obținut realizări însemnate pe acest 
tărîm.

Colectivul nostru de specialiști a 
elaborat circa 300 de lucrări științi
fice — prezentate în tară și străinătate 
— care au fost mult apreciate, iar 
munca pasionată, sîrguincioasă a 
personalului medical al Dispensarului 
e ilustrată de două cifre concludente: 
în 1952 fișele de control consemnau 
10 000 de consultații și tratamente, iar 
la finele anului 1963 numărul acestora 
atinsese impresionanta cifră de 96 000. 
Bucurîndu-ne de sprijinul multilateral 
al statului, ne vom strădui să obținem 
noi și importante succese, puse în 
slujba dezvoltării mișcării de cultură 
fizică și a sănătății tineretului din re
giunea Cluj.

dr. TITUS CRIȘAN 
directorul Dispensarului regional 
pentru cultură fizică și sport Cluj

î

$

de 
ca 
ea 
în

țigarete din Cluj, unde lucrează 
muncitoare. De mai mulți ani, 
este o voleibalistă fruntașă, sport 
care în ultimul timp a obținut

satisfacții deosebite. In cadrul echi
pei C.S.M. Cluj ea este una din cele 
mai bune jucătoare. De altfel, a fost 
selecționată în lotul reprezentativ al 
țării.

O a doua^pasiune a Domnicăi 
Costîc o constituie... învățătura, ea 
urmînd în prezent cursurile fără 
frecvență pentru absolvirea școlii 
medii.

HORIA DEMIAN

Maestrul
se numără 
sportivi clujeni. El a parcurs trep-

sportului Horia Demian 
printre cei mai buni

$

„Hai Știința? ! Un îndemn care este auzit nu numai pe 
stadionul din Cluj, ci și pe terenurile de sport din București, 
Galați, Iași, Timișoara sau Brașov, sportivii acestui club 
bucurîndu-se pretutindeni de simpatii.

Clubul Știința Cluj are în campionatele categoriei A nu 
mai puțin de 11 echipe, la următoarele discipline: volei (mas
culin și feminin), handbal (m.f), baschet (m,f), fotbal, ho
chei pe gheață, polo pe apă, rugbi, tenis de cîmp. Știința 
este considerat cel mai puternic club al regiunii, sportivii 
lui (423 legitimați și clasificați) desfășurînd o rodnică acti
vitate. Numai în acest an 30 dintre ei au fost selecționați în 
loturile olimpic și republican. Sub îndrumarea celor 30 de 
antrenori, studenții sportivi au realizat numeroase recorduri 
republicane, au cucerit titluri de campioni ai țării. La multe 
sporturi de echipă, studenții clujeni s-au clasat nu o dată pe 
lacuri fruntașe: baschet, polo pe apă, rugbi. De cîtva timp,

bei de 100 m din cadrul jocurilor 
sportive ale Festivalului mondial al 
tineretului și studenților de la Hel
sinki (12,4), atleta Ana Beșuan este 
în prezent o autentică speranță a 
atletismului nostru feminin. Tenaci
tatea, perseverența, seriozitatea — 
iată trăsături care se asociază nu
melui său. Antrenorul Ion Arnăutu 
este convins că sportiva clujeană 
va realiza în anii viitori rezultate 
de valoare mondială în probele de 
viteză.

In această primăvară Ana Beșuan 
a susținut cu succes examenul de 
maturitate, pregătindu-se în prezent 
să devină studentă a facultății de 
științe juridice.

CORNEL PORUMB

Recordman al țării la săritura In 
Înălțime, Cornel Porumb nu e nu-

!

sportiv excelent, ci și un 
bun student. Perseverența și migala 
care îl caracterizează în lupta pen
tru „înălțimi" (tinde a atins cifra 
record de 2,11 m), le întîlnești la 
Cornel și atunci cînd verificarea 
pregătirii o face nu ștacheta ci... 
asistenții sau profesorii de la Uni
versitate. Conștiinciozitatea și serio
zitatea de la antrenamente se ma
nifestă deopotrivă și în viața per
sonală a atletului clujean, el bucu- 
rîndu-se de unanime aprecieri atît 
printre sportivi, cît și printre co
legii de facultate.

5
o nouă disciplină sportivă a intrat în „actualitatea* clubu
lui: este vorba de handbalul în 7. Au promovat mai întîi în 
prima categorie a țării fetele (în 1962), iar anul acesta —? 
și băieții. Interesul și pasiunea cu care lucrează cei doi an
trenori sînt o garanție că handbaliștii clujeni vor avea în cu- 
rînd un cuvînt greu de spus în întrecerea supremă a țării»

Dar nu numai membrii clubului Știința fac sport. Face 
sport imensa majoritate a celor peste 12 000 de studenți clu
jeni, la întrecerile din cadrul Spartachiadei republicane înre- 
gistrîndu-se peste 10 000 de participanți. Atletismul, turismul, 
handbalul și gimnastica sînt cele mai îndrăgite dintre disci
plinele sportive. Concursul pentru Insigna de polisportiv a 
fost primit cu mult interes de către studenții clujeni, aproa
pe 1 000 dintre cei 4 500 de participanți trecîndu-și țoatj 
normele.
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O săptăminâ bogată 
in competiții

Înotătorii, săritorii de la tram- 
bulină și poloiștii vor avea săp-i 
tămina aceasta o bogată acti

vitate competițională cu caracter re
publican. Pe prim plan se situează 
întrecerile celei de a Il-a ediții a con
cursului republican al selecționatelor 
de regiuni, competiție care va întru
ni la startul probelor pe cei mai buni 
înotători din regiunile Banat, Cluj. 
Cri.șana, Mureș-Autonomă Maghiară 
și din orașul București. Această primă 
etapă va fi găzduită sîmbătă și du
minică de bazinul din păduricea din 
Arad, urmînd ca a doua etapă să 
aibă loc în zilele de 8 și 9 august 
la Tg. Mureș.

Tot sîmbătă și duminică va a- 
vea loc o importantă întrecere 
a săritorilor de la trambulină 

și de la platformă: „Cupa F.R.N.". 
Competiția va reuni la Sibiu pe cei 
mai buni săritori din București, O- 
radea și Sibiu

Dintre echipele de polo, primele 
care îșî vor relua activitatea 

vor fi cele participante la cam
pionatul republican. Mai precis, este 
vorba de cele șase formații care își 
vor disputa locurile 5—10 în cam
pionatul categoriei A și anume: Știin
ța București, I.C. Arad, C.S.M. Cluj, 
Industria lînîi Timișoara, Mureșul Tg. 
Mureș și Voința Cluj. Aceste șase 
echipe se vor întrece, de mîine pînă 
duminică la Lugoj în prima parte a 
turneului final, urmînd ca returul să 
aibă loc la Baia Mare între 23—27 
septembrie. Ultima clasată va retro
grada în campionatul de calificare.

Noi maeștri 
ai sportului

Ieri a fost decernat titlul de maestru 
al sportului unora din jucătorii noștri 
fruntași de polo. Au primit titlul de 
maestru al sportului: Mircea Ștefă- 
nescti, Anatol Grințescu, Nicolae Fi- 
roiu, losif Culineac și Cornel Mărcu- 
lescu.

Aflate în plin sezon, centrele de 
învățare a înotului desfășoară 
o vie activitate. La Oradea, de 

pildă, comisia orășenească de înot de 
pe lîngă clubul sportiv orășenesc Cri- 
șul a luat din vreme măsurile nece
sare funcționării centrelor în condiții 
cit mai bune. In munca de instruire 
au fost angrenați o serie de antre
nori și sportivi fruntași printre care 
antrenorul Emeric Freund, prof. Flo- 
rica Zaboischi și poloiștii Nicolae 
Rujinschi și Eugen Csordas

De ieri și-a deschis porțile în 
Capitală un nou centru de ini
țiere. Este vorba de cel de la 

ștrandul S.S.E. nr. 2 (fost Obor) care 
a fost reamenajat și poate găzdui 
în condiții bune munca de instruire a 
copiilor, La acțiunea de reamenajare 
a ștrandului un aport considerabil l-au 
dat membrii tuturor secțiilor S.S.E. 
nr. 2, prin miile de ore de muncă 
patriotică prestate.

LA MA: S. Cazan 
a totalizat 445 kg. 
(nou record R. P. R.)
Cu ocazia concursului internațional 

organizat de ziarul „Volksstimme“ din 
Vi-ena, sportivul romîn Silviu Cazan a 
obținut două recorduri republicane la 
categoria grea : El a totalizat 445 kg 
și a împins 155 kg. S. Cazan a ocupat 
locul al treilea (din șase concurenți), 
după Poliakov (U.R.S.S.) 500 kg. și 
Querch (Austria) 447,5 kg. în acest 
concurs, Gh. Mincu (R.P.R.) a ocupat 
locul VI cu 405 kg.★

în campionatul orașului București 
(categoria B): MĂTASEA POPULARĂ 
—COMBINATUL POLIGRAFIC 4—3. 
Rezultatele în ordinea categoriilor : 
Gh. Radu (C.P.) 17.5 kg, Surdeanu 
(C.P.) 190 kg, I. Roman (M.P.) 220 
kg. Kendi (C.P.) 222,5 kg, Comănescu 
(M.P.) 262,5 kg., Costiuc (M.P.) 255 
kg, M'ihăesou (M.P.) 225 kg.

PROGRESUL—SIRENA 4—3: P. 
Apostol (P.) 1873 kg, D. Stoica (P.)
247.5 kg, V. Vintilă (S.) 235 kg, Gh. 
Muscalu (S.) 232,5 kg, I. Tănase (P.)
242.5 kg, cat. grea : S. Isac (P.) 320 
kg.

De vineri, la Brașov

Finalele campionatelor juniorilor
După zeci și zeci de întreceri din 

cadrul diferitelor etape cu caracter de 
mase, iată că cei mai buni dintre ju
niorii și junioarele „promoției 1964“ 
se pregătesc acum să participe la ul
timul act al campionatelor lor re
publicane : întrecerile finale.

Competiția se va desfășura la sfîr
șitul acestei săptămîni, începînd de 
vineri, la Brașov. întrecerile sînt aș
teptate cu legitim interes. Ele trebuie 
să ne arate care este stadiul actual de 
dezvoltare a atletismului nostru, va
loarea tinerilor participanți din în
treaga țară și mai ales a acelora care 
vor fi chemați, peste puțină vreme, 
să participe la diferite competiții in
ternaționale și, în special, la prima

ediție a campionatelor europene d 
juniori de la Varșovia.

In vederea acestor importante îr 
treceri ale campionatelor a avut lc 
recent, la Brașov, un concurs de ver 
ficare. Iată cîteva din rezultatele îi 
registrate: 100 m: V. Tocilă 12,6, I 
Ursache 12,8, A. Vitalios 12,8, C. L; 
zăr 12,8; 60 m: G. Rădulescu 7,8 (1 
0,1 sec de recordul de senioare), Ă 
Bolea 7,9, M. Imecs 8,0; 60 mg: ■ 
Anghelescu 9,4, M. Imecs 9,5; 4xlL 
m: lotul republican (Bufanu, Răd 
lescu, Bolea, Caragea) 49,6, S.S.i 
Viitorul Buc. (Stănescu, Aleeu, U 
sache, Pretorîan) 50,0 — nou recoi 
republican jun. cat. II (v.r. 51,3), L> 
ceafărul Brașov 51,2

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

CRAI pe șoseaua internațională Oradea—Cluj
Vă oferă :

un sortiment bogat de mîncăruri calde și reci

S PORTURI nautitf
„Examene de admitere" în finalele concursului republican

de tineret la caiac-canoe
La sfîrșitul săptămînîL trecute au avut 

loc întrecerile fazei de zonă a con
cursului republican de tineret la caiac- 
canoe. La majoritatea probelor au par
ticipat mulți concurenți care și-au a- 
părat cu deosebită dîrzenie șansele la 
calificare în finalele de la 2 august.

Sîmbătă s-au desfășurat probele zo
nei de la Snagov, unde au luat star
tul tinerii reprezentanți ai cluburilor 
Dinamo și Steaua. Iată care sînt cele 
mai bune rezultate: feminin: caiac 
simplu 500 m: 1. Hilde Lauer (S) 
2:24,5, 2. Adriana Calinin (D) 2:29,0, 
3. Sofia Conțolenco (S) 2:30,0; caiac 
dublu 500 m: 1. Dinamo (Sanda lor- 
gulescu, Maria Sersea) 2:15,0, 2. Di
namo (Anca Olivier, Viorica Stoica) 
2:18,0; masculin: caiac simplu 1000 m: 
1. Marian Ioniță (D) 4:24,5, 2. Mănăilă 
Milicin (D) 4:26,0, 3. Petru Stark (D) 
4:27,0; caiac dublu 1000 m: Dinamo 
(Gh. Butnaru, Radu Matei); caiac 4— 
1000 m: 1. Steaua (Popovici, Eremia,

Numerele cupoanelor cîștigătoare 
la concursul special Pronosport din 5 iulie

Cupoanele cu numerele de mai jos 
cîștigă :

1 autoturism „Trabant - Combi'": 
4307Ș22

5 călătorii la Tokio: 4387061; 4443666; 
47720QP; 4628449; 4584130.

1 motocicletă „K“ 175: 4176899; 1 mo
toretă „Carpați": 4563023; 1 motoretă 
„Jawa-Stadion" 4862689; 1 combină
muzicală „Țesla-Viola"; 4474735; 1 te- 

, levizor „Temp 6“; 4356312; 1 mașină 
aragaz „Someș" cu 3 ochiuri: 4920815; 
4 frigidere „Fratri": 4982342; 4592682; 
4414738; 4696308; 2 frigidere „Alka": 
4594464; 4186569; 2 biciclete „Favorit" 
F II:. 44X23218; 4669704; 3 biciclete
„Diamant": 4806974; 4846027; 4931524; 
IC Biciclete „Carpati": 4664189; 4288580; 
47'5622; 4494660; *-4012973; 4228405; 
4025099; 4794057; 4841073; 4264532; 
£> biciglete de damă „Carpați": 4625141; 
4677031: .4156257; 4005130; 4601330;
1 aparat de radio „Spatzbaby" cu tran- 
zisforî: 4133443; 1 aparat de radio 
„Minsk" 'cu trarrzistori: 4760294; 10
ceasornice -deșteptătoare „U.M.F.": 
■4179531; 4617551; 4281703; 4376207;
4887836; 4126770; 4420295; 490861Q;
4424657; 4013920; 1 trusă „Lucky" (sti
lou cu peniță de aur-și creion mecanic): 
4377062; 1 stilou „Barclay 1.805"; 
4902726; 1 stilou „Pelilcan Ăl. 140“ cu 
peniță de aur: 4941482.

Partîcîpanții vor depune cupoanele 
'cîștigatoare împreună cu taloanele II 
ale buletinelor Pronosport pînă sîmbătă, 
18 iulie a.-c., ora 13, in orașele de re
ședință regională, iar în celelalte loca
lități pînă vineri 17 iulie a.c. în ca
zul cînd talonul II a fost depus ante
rior, fiind cîșfigător la premiile obiș
nuite în bani, participants vor depune 
o declarație în care vor menționa în 
afara datelor personale și datele falo-
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nul ui II pe care le cunosc din adeve
rința Pronosport primită la depunere.

• Iată programul concursului Prono
sport de duminică 19 iulie:

I Steaua—Dinamo București (fi
nala Cupei R.P.R.)

II Uipest — Ferencvaros (camp. 
R.P.U. cat. A)

III Diosgyor—-Komlo (camp. R.P.U. 
cat. A)

IV Pecs—Gyor (camp. R.P.U. cat. A)
V Debrecen —- Tatabanya (camp. 

R.P.U. cat A)
VI Horjved—Vasas (camp. R.P.U. 

cat.' A)
VII Szallitok — Budafok (cupa de 

vară R.P.U.)
VIII Borsodi — Lang (cupa de vară 

R.P.U.)
IX Dunaujvaros — Egyetertes (cupa

de vară R.P.U.)
X Papa — Kaposvari LI. (camp. 

R.P.U. cat B)
XI Szekesf. MAV — Pecsi VSC 

(camp. R.P.U. cat. B)
XII Veszprem—-Pecsi Banvasz (camp. 

R.P.U. cat B)
« Tragerea concursului Pronoexpres 

de mîine, miercuri 15 iulie, va avea loc 
pe stadionul Republicii, în pauza me
ciului Rapid — Dihamo Tirana

108.935 LE! PE UN BULETIN ZECIMAL 
LA PRONOEXPRES

Premiile concursului Pronoexpres nr. 28 
din 8 iulie a. c. Categoria I 0,10 variante a 
100.000 lei ; Categoria a Il-a 4,80 variante 
a 11.853 lei : Categoria a III-a 43,30 va
riante a 1.415 lei ; Categoria a IV-a 295,80 
variante a 266 lei ; Categoria a V-a 981,80 
variante a 80 lei ; Categoria a VI-a 
4.444,70 variante a 24 lei.

Report la categoria’ I pentru concursul de 
miercuri 15 iulie a. c. 5.756 lei.

Premiul de categoria I a fost obținut de 
Trifan Nicolaie din Focșani, care a jucat 
pe un buletin zecimal de 10 numere și a 
obținut 155 premii în valoare totala de 
108.935 lei.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport:

Raicu, Coșniță) 3:35,2, 2. Dinamo (Ca- 
lenic, Terente, Zână, Perijoc) 3:35,6.

întrecerile din București au fost găz
duite de lacul Herăstrău, duminică di
mineață. Cea mai bună comportare au 
avut-o reprezentanții clubului sportiv 
Olimpia. Trebuie remarcată lipsa din 
acest concurs a caiaciștilor și canoiști- 
lor de la Școala sportivă de elevi nr. 2 
din Capitală, fapt care a... sărăcit unele 
starturi ale probelor. Cele mai bune 
rezultate: feminin: caiac simplu 500 m: 
1. Cresa Spiță (Voința) 2:37,2, 2.
Mihaela Seceleanu (Olimpia) 2:50,2; 
caiac dublu 500 m: 1. Clubul sportiv 
școlar (Georgeta Nicolescu, Maria Do- 
mocoș) 2:30,4, 2. Voința (Luminița 
Eremia, Rodica Andrian) 2:58,2; mas
culin: caiac simplu 800 m: 1. Dorin Mi- 
trea (Olimpia) 3:57,0, 2. Mihai Doară 
(Olimpia) 3:59,2; caiac dublu 800 m: 
1. Olimpia (C. Butnaru, Gh. Galan) 
3:34,6; 2. Olimpia (G. Gherlan, R. Iva- 
chiu) 3:39,4, 3. Voința (I. Albu, N. 
Tăbăcaru) 3:40,8; caiac 4—800 m: 1. 
Olimpia (V. Cocorescu, D. Galan, A. 
Lazaridi, M. Mușat) 3:07,6, 2. Voința 
(Crîngulescu, Pălăngeanu, Petre Ștefan, 
P. lonescu) 3:15,5; canoe simp'u 800 m:
1. Ion Anastasescu (Olimpia) 4:48,4,
2. P. Geambașu (Olimpia) 5:06,2; canoe 
dublu 800 m: 1. Olimpia (A. Răduț, C. 
Iftode) 4:31,5, 2. C.S.S. (I. Ghițttlescu, 
C. Nicolau) 4:54.5. Conform regulamen
tului, primele două echipaje din cadrul 
fiecărei probe s-au calificat pentru fi
nale.

minuturi
prăjituri 
produse zaharoase 
răcoritoare 
și băuturi alese

Deservirea promptă și la prețuri convenabile. Cazarea in corturi în li
mita locurilor. In zilele de simbâtă și duminică se pot organiza excursii 
colective pe întreprinderi, plata cazării și consumației putindu-se efectua 
și prin virament, în limita plafonului alocat
informații, la restaurant, lelelon 13 Borod, raionul Aleșd.

ANUNȚ
UZINA DE ANVELOPE .DANUBIANA", șos. Olteniței nr. 181, organi
zează începînd cu data de 1 august 1964, un curs de specializare cu 
scoaterea din producție, durata 6 luni, în meseria de : MECANIC' 

APARATE DE MĂSURĂ Șl AUTOMATIZĂRI.
CONDIȚII DE ADMITERE :

— muncitori calificați în meseria de lăcătuș mecanic, ajusfor, electri
cian, încadrați în categoria 5, 6, 7 de salarizare ;

— absolvenți ai școlii profesionale
— domiciliul stabil în București
— Pe durata școlarizării se va plăti

Se mai angajează :
— mecanic,
— lăcătuș,
— electricieni,
— mecanici aparate de măsură,
— instalator de gaze posedînd carnet 

Informații suplimentare se obțin de 
23.65.41.
Rețineți : UZINA DE ANVELOPE .DANUBIANA' autobuz 44 direct 
de la Piața Unirii,

cîștigul mediu.

categoria ,C".
Ia serviciul Personal la telefon



„Cursa Scîiiteii"

N. Gri gore (Steaua), câștigătorul primei etape, trecînd linia de sosire in 
aplauzele spectatorilor din Buzău.

(Urmare din pag. 1)

unește și desface plutoanele... Deși 
este individuală, în această cursă 
dinamoviștii folosesc tactica de club.

Sprintul cu premii de la Focșani e 
cîștigat de E. Rusu, urmat în ordine 
de Milan Volf și C. Ciocan. Apoi se 
petrec noi ruperi și reuniri de gru
puri, astfel că la km 100 (Mărășești) 
în față se află 17 cicliști (pe care îi 
aveți în clasamentul etapei). Sprintul 
cu premii de la Adjud revine alergă
torului I. Ardeleanu. Pe locurile urmă
toare se clasează Cosma și Șelaru. 
Două bariere, în interval de 3 km, 
rețin grupul avansat pentru 2:25. Dar 
urmăritorii sînt la peste 12 minute de
părtare, astfel îneît nu le folosește cu 
nimic acest ajutor neașteptat. De alt- 
"*îl, considerăm că ei au rulat neper- 
mis de încet față de ritmul general 
al acestei etape. Ultimii 15 km sînt 
caracterizați de ofensiva cicliștilor dina- 
moviști. Purtătorul tricoului galben, N. 
Grigore, rezistă bine 10 km, dar cu 
4 km înainte de sosire nu mai poate 
face față tentativei lansată de Gh. Bă- 
dară, pe care l-a urmat N. Niculescu. 
Cei doi „evadați" își dispută astfel 
sprintul final pe care îl cîștigă Gh. 
Bădără. Dinamovistul cucerește cu a-, 
ceastă victorie (grație celor 30 de se
cunde bonificație) tricoul galben.

CLASAMENTUL ETAPEI s 1. Gh. Bâdârâ 
(Dinamo) 4 h 14:20 ; 2. N. Niculescu (Steaua) 
același timp ; 3. I. Cosma (Dinamo) 4 h 
14:34 ; 4. C. Dumitrescu (Olimpia); 5. L. 
Zanoni (Dinamo); 6. I. Ardeleanu (Steaua); 
7. N. Ciumele (Dinamo); 8. Milan Volf (M. 
V. Bratislava); 9. Carol Patek (M. V. Bra
tislava); 10. C. Ci&can (Dinamo), 11. Gh. 
Calcișcâ (Dinamo); 12. A. Șelaru (Dinamo); 
13. G. Moiceanu (Dinamo); 14. Jan Vencel 
(M. V. Bratislava); 15. N. Grigore (Steaua); 
I®. E. Rusu (Dinamo); 17. Gh. Neagoe 
(Steaua) același timp.

CLASAMENT GENERAL INDIVIDUAL : 1.
Gh. Bâdârâ 7 h 48:32 ; 2. N. Grigore 7 h 
48:46 ; 3 .N. Niculescu 7 h 48:47 ; 4. I. Ar
deleanu 7 h 49:01; 5. L. Zanoni 7 h 49:16; 
6. A. Șelaru 7 h 49:16; 7. J. Vencel 7 h 
49:16; 8. I. Cosma 7 h 49:28; Urmeazâ, în

H LUPTE
Lotul nostru olimpic de lupte clasice 

și libere a încheiat recent o importantă 
etapă de pregătire. După vizita spor
tivilor japonezi și In urma marelui 
concurs internațional de la București, 
este firesc să facem cîteva observații 
care să reliefeze părțile pozitive și ne
gative în pregătirea luptătorilor romîni.

Ultima verificare de la București ne-a 
dat satisfacții. Luptătorii romîni au cu
cerit majoritatea locurilor fruntașe. O 
parte dintre ei s-au comportat însă sub 
posibilități. In rîndurile care urmează 
vom analiza, pe scurt, comportarea uno
ra dintre luptătorii noștri.

I. Alionescu, de pildă, a luptat ner
vos, n-a folosit acțiunea lui preferată 
„aruncarea peste umăr“, de foarte mul
te ori a prins „centura" adversarului 
dar i-a dat drumul. M. Cristea este do
tat cu calități fizice deosebite, are vi
teză de reacție dar nu încearcă acțiuni 
așteptînd să fie atacat de adversar și 
de aceea pierde unele meciuri. La ca
tegoria 63 kg Simion Popescu, deși are 
calități deosebite nu aplică tehnica pe 
care o cunoaște și îndeosebi „aruncarea 
peste spate*. în recentele meciuri el 
n-a avut inițiativă, a făcut luptă de 
uzură. Inexplicabilă ni s-a părut com
portarea lui M. Bolocan, care a dove
dit insuficientă rezistență specifică. La 
categoria 70 kg, V. Bularca a pierdut 
inexplicabil în fața luptătorului 
Sudnikov din R. S. S. Bielorusă și 
a terminat la egalitate eu Martinovici 
(R. S. F. Iugoslavia). Ne-am mirat de 

ordine, cu timpul lui Cosma, C. Dumitrescu, 
N. Ciumete, M. Volf, C. Patek, C. Ciocan, 
Gh. Calcișcâ și E. Rusu.

Marți se desfășoară etapa Onești—Miercu
rea Ciuc, iar miercuri etapa a IV-a pe rufa 
Miercurea Ciuc—Tg. Mureș.

HRISTACHE NAUM
ERATĂ, Din vina tipografiei, în 

cronica noastră de ieri a „Cursei Scîn- 
teiiu s-a inversat un rînd. Fraza a 
doua din paragraful întîi se va citi :

La ora 15,30, 51 de cicliști (printre 
care trei alergători din R. S. Ceho
slovacă) s-au prezentat la start în fața 
Casei Scânteii.

BASCHET

Echipa studenților de la I.C.F.
campioană

Campionatele de calificare — din 
cadrul Spartachiadei republicane — se 
află în plină desfășurare. Actualmen
te, comisiile de specialitate au ca 
principală preocupare organizarea în
trecerilor raionale și orășenești care 
se vor încheia la sfîrșitul acestei săptă- 
mîni. In unele orașe însă, comisiile de 
baschet au fost mai harnice și, datorită 
măsurilor luate pentru desfășurarea 
competijiei în bune condiții, campioa
nele au putut fi cunoscute mai devreme.

Așa, de pildă, în Capitală, ultimele 
meciuri la băieți au avut loc la sfîrși
tul săptămînii trecute cînd s-au întîl
nit echipa Institutului de cultură fizi
că și Voința. I.C.F. cîștigase seria 
formațiilor studențești, iar Voința pe 
cea rezervată echipelor de club și aso
ciații. Conform regulamentului, I.C.F. 
și Voința au susținut o dublă partidă 
de baraj pentru desemnarea campioa
nei Capitalei. In primul meci, I.C.F. a 
jucat excelent, în vreme ce Voința s-a

Cîteva concluzii pe marginea concursului 
internațional de la București

ce V. Bularca n-a folosit acțiunea lui 
preferată, „aruncarea peste piept", și 
mai ales de ce s-a dedat la brutalități 
pentru care juriul l-a și sancționat. Și 
o altă remarcă: în repriza a doua V. 
Bularca dă semne de oboseală. La a- 
ceeași categorie, I. Gabor, un tînăr cu 
calități deosebite a avut în toate me
ciurile o gardă defectuoasă și a... „tele
fonat" adversarului procedeele pe care 
a vrut să le execute. I. Țăranu, la ca
tegoria 78 kg, merită felicitări. A avut 
cei mai puternici adversari și a trecut 
de ei cu ușurință. Procedeul preferat a 
fost „aruncarea peste umăr". Este ne
cesar însă ca el să-și îmbunătățească 
rezistența specifică, să facă antrena
ment ou adversari mai grei. Ne-am aș
teptat la mai mult de la G. Regleanu, 
dotat cu calități fizice deosebite, dar pe 
care nu le folosește în concurs. 
La categoria 87 kg, Gh. Popovici, 
deși a început pregătirea mai tîr- 
ziu, a făcut progrese serioase. A luptat 
curajos, a dovedit mobilitate și forță. 
Totuși, Gh. Popovici nu s-a desobiș- 
nuit de vechiul obicei de a se mulțumi 
cu un punct ta loc să. încerce să-și 
învingă adversarul prin tuș.

De la N. Martinescu am așteptat re
zultate mult mai bune, datorită posibi
lităților lui (forță, viteză, curai). 
Procedeul tehnic, intrarea cu capul sub 
braț, nu a dat rezultate în fața tuturor 
adversarilor. De aceea, menționăm că 
N. Martinescu a fost lipsit de orientare

IMA

CEI MARI ȘI CEI MICI IN ÎNTRECERE'
Campionatul republican de oină pe 

anul 1964 se află în plină desfășurare. 
Au loc jocuri în cadrul fazei regio
nale. Astfel, pe stadionul din Oltenița 
s-au disputat întrecerile care au desem
nat echipa din regiunea București pen
tru faza de zonă a acestei importante 
competiții.

DIN NOU IN CURSA PENTRU 
TITLU

La ediția de anul trecut, fosta cam
pioană a țării, Avîntul Curcani, a fost 
6topată din dnamul spre titlu încă de 
la faza regională, unde a părăsit te
renul învinsă de formația colectiviștilor 
din comuna Radu Negru, raionul Călă
rași. „Dușul rece“ de anul trecut le-a 
folosit jucătorilor din Curcani. Anul 
acesta ei s-au prezentat mult mal 
bine și împreună cu vechii lor „rivali", 
sportivii din comuna Radu Negru și 
cei de Ia „Viața nouă“ Olteni, s-au 
detașat categoric de celelalte echipe 
De altfel, disputa pentru cucerirea pri
mului loc s-a dat între aceste trei 
formații, care s-au întîlnit în meciuri 
tuir-retur. In primul, Avîntul Curcani 
a trecut ușor de „Viață Nouă* Olteni 
(13—7), dar în retur echipele au pri
lejuit un joc aprig disputat, terminal 
— cum rareori se întîmplă — cu un 
rezultat de egalitate: 18—18. Tn finală, 
Avîntml Curcani a înfruntat ca și anul 
trecut echipa „Drum nou" Radu Negru. 
Aceste două formații au oferit întâlniri 
extrem de echilibrate: în primul joc

a Capitalei
comportat surprinzător de slab, fiind 
învinsă cu un scor concludent: 76—49 
(31—-17). Era evident că Voința nu 
va mai putea reface o diferență de 
27 de puncte... ceea ce s-a și întîmplat.

In a doua întîlnire, Voința a condus 
majoritatea timpului, dar la diferențe 
care nu creau nici un fel de emoții 
studenților de la I.C.F. Ba, mai mult, 
în finalul partidei, aceștia din urmă 
au realizat șase contraatacuri consecu
tive, obținînd și de astă dată victoria 
(66 — 58). AstfeL I.C.F. (antrenor prof. 
Mihai Nedef), a cucerit titlul de cam
pioană a Capitalei. Pe locul 2, Voința 
(antrenor George Chiraleu).

Studenții vor reprezenta Capitala ta 
etapele următoare ale campionatului 
de calificare. Deocamdată ei se pregă
tesc pentru etapa interregională pro 
gramată pentru jumătatea a doua a 
lunii august.

A. BERGER

tactică. De asemenea, considerăm că 
rezultatele obținute sînt necorespunză
toare, deoarece nu a avut adversari de 
talia lui. El trebuie să-și schimbe unele 
procedee întrucît marea lor majoritate 
sînt de acum cunoscute de luptătorii de 
la categoria lui.

La lupte libere am făcut progrese 
deosebite. Adversarii noștri ne-au fost 
superiori la acest concurs doar din 
punct de vedere al forței. Este necesar 
să se pună accent pe creșterea rezisten
ței și vitezei, pe însușirea procedeelor 
înșelătoare, finalizarea acțiunilor, pe 
lupta prin surprindere și ruperea po
dului. Gh. Tăpălagă are calități fizice 
deosebite, s-a comportat bine în pri
mele meciuri și a scăzut către sfîrșit. 
Palmaresul întîlnirilor lui internațio
nale din ultima vreme este bun. Din 
zece meciuri el a pierdut numai două, 
dar are prea puține victorii prin tuș. La 
categoria 63 kg am avut trei luptători 
buni (Geantă, Poalelungi, Radu). Ne-a 
surprins însă faptul că Geantă n-a mai 
dovedit o forță corespunzătoare, iar 
Radu nu a mai luptat în viteză. La I. 
Chirilă am observat o tehnică încă ne
corespunzătoare. De asemenea, I. Po
pescu trebuie să insiste asupra perfec
ționării vitezei în acțiuni și să-și con
solideze procedeele preferate.

St. Tampa, am putea spune că este 
luptătorul cel mai dotat din toate punc
tele de vedere. Și de data aceasta însă 
el a dovedit lipsă de orientare pe sal
tea. n-a știut să-și păstreze întotdeauna 

au învins sportivii din Curcani cu 
11—10, iar în al doilea rezultatul a 
fost egal : 8—8. Deci, punctul din pri- 
nnul meci a fost hotărîtor pentru de
semnarea echipei care va reprezenta 
regiunea București în faza de zonă a 
campionatului. Formația din Curcani a 
obținut acest drept datorită superiori
tății în „bătaia<; mingii. De la învingă
tori s-au remarcat Marin Gruianu, 
Constantin Dan, Gheorghe Drăghici și 
Ilie Grigore, iar de la Radu Negru am 
reținut pe A'. Fundățeanu, Le on Clinei 
și Pândele Feldoreanu.

COPIII ÎN ÎNTRECERE

„Nu-i nimic nou** — vor exclama 
mulți dintre iubitorii sportului nostru 
național. Intr-adevăr, deseori întîlnești 
prin sate copii care încing pasionante 
jocuri de oină. Dar pînă acum nu am 
văzut copii angrenați într-o competiție 
organizată. Acest lucru l-a făcut con-

DUPĂ FINALĂ

Echipa de copii Avintul Curcani, ciștigătoarea campionatului regiunii 
București.

Foto: L’. Mirea 
siliul regional UCFS București care a 
inițiat un campionat regional, iar cele 
mai bune echipe au jucat, concomitent 
cu seniorii, ne stadionul din Oltenița. 
Despre confruntările celor șase formații 
de copii se pot spune multe lucruri 
frumoase. Considerăm însă că este su
ficient să consemnăm scurta dar con
cludenta declarație a antrenorului echi
pei Dinamo București, I. Popescu- 
Buftea, prezent la jocuri pe stadionul 
S.N.O. „Au fost mai spectaculoase de- 
cît unele din jocurile seniorilor".

Urmînd exemplul colegilor lor mai 
mari, școlarii din Curcani au învins în 
finală, însă mult mai clar, echipa din 
Radu Negru cu 17—0 și 8—3, cîștigînd 
titlul de campioană a regiunii Bucu
rești.

Merită să subliniem munca depusă de 
învățătorii Gr. Bădărău (Curcani) și 
I. Deculescu (Radu Negru) pentru con
tinua dezvoltare a sportului nostru 
național în comunele lor. De asemenea,

avantajul pe care îl avea. (Uneori a 
condus chiar cu cîte zece puncte dife
rență). De asemenea, el are un „pod* 
necorespunzător. De-a dreptul surprin
zătoare a fost
Boia, om de 
tru olimpic, 
corespunzătoare 
de la București. Șt. Stîngu are calități 
fizice „cu carul", este un luptător bun, 
îndemînatic, dar nu se mobilizează sufi

comportarea lui Fr. 
bază în lotul 
Apreciem ca 

evoluția lui în turneul

nos-
ne-

cient în timpul întrecerilor. I. Balog 
și Ureianu nu au făcut totul pentru a 
obține rezultate pe măsura posibilități
lor lor. Ambii sportivi au obținut per
formanțe mediocre, s-au dovedit defici
tari la capitolul forță și rezistență. In 
aceeași situație se află și P. Coman, 
Marmara și Kiss.

Am făcut aceste cîteva observații pe 
marginea comportării luptătorilor noștri 
la turneul de la București pentru ca 
în timpul cel mai scurt lipsurile sem
nalate să fie remediate. Avem luptători 
talentați, bine dotați din toate punctele 
de vedere, avem antrenori cu îndelun
gată experiență și în timpul care a mai 
rămas pînă la Jocurile Olimpice defi
ciențele semnalate pot fi lichidate.

VAS1LE GODESCU 

se cuvinC să evidențiem brigada de ar
bitri C. Ț one (Drăgănești-Vlașca) la 
centru, M. Lerescu și D. Păun (Bucu
rești) la tușe, care au trebuit să con
ducă nin mare număr de meciuri, în
locuind pe unii din colegii lor, care 
au absentat de la competiție.

DINAMO I BĂNEASA ÎN FAZA 
DE ZONA

Cele patru echipe din seria a 11-a a 
campionatului Capitalei și-au desem
nat, la capătul unor întreceri viu dis
putate desfășurate tur-retur, reprezen
tanta pentru faza de zonă a campio
natului republican. Aceasta este Dinamo 
I Băneasa, care a cîștigat toate meciu
rile susținute totalized 36 de puncte.

TR. IOANIȚESCU

La sfîrșitul săptămînii trecute s-au 
Întors în Capitală protagoniștii finalei 
campionatului republican pe echipe, 
în frunte cu noii campioni, șahiștii de 
la Electronica București. Pentru a sub
linia unele aspecte ale întrecerii, ne-am 
adresat antrenorului echipei campioa
ne, maestrul sportului Emanoil 
Reicher care ne-a făcut următoarea 
declarație :

„Turneul desfășurat la Bacău a re
prezentat cea mai echilibrată finală 
de campionat republican pe echipe 
din ultimii ani. Aceasta este caracte
ristica actualei ediții, ciștigată după 
o luptă foarte strînsă de echipierii 
Electronicii.

Toate echipele s-au prezentat bine 
pregătite, echipa noastră dovedind, 
insă, un plus de omogenitate și com
bativitate, ceea ce i-a și adus titlul 
de campioană. Trebuie să notez că 
principalii noștri adversari au fost 
lipsiți de titularii de la prima masă. 
Constructorul jucind fără Ciociltea, 
iar Spart ac fără Ghițescu. Totuși, 
aceste echipe au fost prezente in per
manență in lupta pentru primul loc, 
alături de formația Progresul.

Toți componența echipei noastre au 
jucat cu deosebită însuflețire și au 
dat un randament ridicat. Iată rezul
tatele individuale, in ordinea meselor, 
ale componenților echipei Electro
nica : Mircea Pavlov 4 puncte (din 
7 posibile). Emanoil Reicher 4 p., Mi
ron Nacu 5l/2 p„ Borel Menas 5 p.. 
Rodica Reicher 3’/2 p. și Sanda Fiii- 
pe seu 4l/2 p. N-am operat nici o 
schimbare in formație, in tot decursul 
celor 7 runde.

Dintre adversarii noștri, am rrnar- 
cat forma bună a lui Florin Gheor
ghiu, VI. Bondoc, dr. O. Troia- 
nescu, C. Botez, E. Nacht. V. Ursea- 
nu, iar din riadul fetelor in special 
pe Suzana Makai, învingătoare asupra 
maestrelor internaționale Margareta 
Teodor eseu și Elisabeta Polihroniade.

4? vrea să remarc, de asemenea, 
buna organizare a concursului și in
teresul deosebit stirnit în mijlocul iubi
torilor de sport băcăoani, care au asis
tat in număr mare la intîlniriie finale".
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Scrisoare din Belgrad

Tcnismcnii iugoslavi se prcgătcsi 
pentru a-șl apăra titlul balcanic

PREGĂTIRI OLIMPICE PE TOATE MERIDIANELE
ATLETISM

IN LOCALITATEA HANFORD 
(California) s-au desfășurat campio-, 
natele feminine de atletism ale S.U.A., 
criteriu de selecție în vederea Jocuri
lor Olimpice și a întîlnirii cu echipa 
U.R.S.S. programată la 25 și 26 iulie 
la Los Angeles. Tn proba de săritură 
în lungime, Willye White a obținui 
un rezultat valoros: 6,41 m. In pro
ba de 80 m garduri, Rosie Bonds 
a fost cronometrată cu timpul de 10,8 
(nou record al S.U.A. — vechiul re
cord era de 11,0 și aparținea lui 
Tammy Davis). Cea de a doua cla
sată, Cherrie Sherrard a realizat de 
asemenea, 10,8. Iată alte rezultate: 
100 m: Wyoma Tyus 11,5: 200 m:
Eddith Meguire 23,6; 400 m: Ja-
nelle Smith 54,7 (record american): 
800 m: Sandra Knott 2:10,4; greu
tate: Darlene Brown 14,30 m; disc: 
Olga Connolly 48,26 m.

PE STADIONUL central, din Zu
rich s-a disputat meciul internatio
nal dintre echipele masculine ale El
veției și Belgiei. Gazdele au_ obți
nut victoria cu scorul de 105—104 
puncte. Semifondistul belgian Alonș- 
sius a cîștigat proba de 1 500 m în 
3:42.7.

LA JENA au luat sfîrșit campio
natele de atletism ale R.D. Germane. 
In ultima zi Joachim Singer a stabi
lit un nou record al R.D. Germa
ne în proba de 400 m garduri cu

Propuneri interesante făcute 
de Liga europeană de natație

Comisia Tehnică din cadrul Ligii euro
pene de natație s-a întrunit recent la Roma 
și a examinat proiectele care vor fi pre
zentate spre aprobare adunării generale a 
Federației Internaționale de Natație 
(FINA).

Una din propunerile care au reținut a- 
tenția este aceea privitoare la limitarea 
la 15 metri a înotului sub apă în proba de 
bras. {Actualmente, regulamentul permite 
o mișcare completă sub apă și la a doua 
mișcare a brațelor, înotătorul trebuie să 
iasă ia suprafață ceea ce a dat loc întot
deauna la discuții).

Comisia a primit favorabil șl o altă pro
punere privind modificarea întoarcerii în 
probele de liber. Potrivit propunerii înotă
torul va putea să atingă peretele bazinu
lui cu oricare parte a corpului, și nu o- 
bligatoriu cu mîna cum prevedea actualul 
regulament.

Chiar dacă F.I.N.A. va aproba aceste pro
puneri în Congresul de la Tokio, ele nu 
vor intra în vigoare decît după Jocurile 
Olimpice.

„Zona" a lll-a
a „Cupei Galea" la tenis

(Urmare din pag. 1)

duite din nou de capitala R.P. Romîne 
între 21 și 26 iulie. Vor lua parte 
reprezentativele U.R.S.S., R.P. Bulga
ria, Greciei, Monaco și R.P. Romine. 
Invingătoarea „zonei" se va califica 
pentru faza finală care se va juca 
la Vichy în luna august.

După cum se știe o întrecere înier- 
echipe în „Cupa Galea" cuprinde 
cinci partide : patru de simplu și una 
de dublu. Meciurile de simplu se dis
pută după sistemul „cel mai bun din 
trei seturi", iar partida de dublu se 
desfășoară după formula „cel mai 
bun din cinci seturi".

Forurile de specialitate din U.R.S.S. 
și Monaco și-au anunțat loturile care 
vor face deplasarea. Ele sint urmă
toarele : A. Metreveli, A. Ivanov, P. 
Lamp, V. Korotkov (U.R.S.S.) și 
P. Landau, A. Trutin (Monaco). Sînt 
așteptate și înscrierile nominale ale 
selecționatelor R.P. Bulgaria și Gre
ciei. In orice caz, din ultima forma
ție nu va lipsi cunoscutul tenisman 
■Kalogheropoulos, cîștigătorul unor con
cursuri de juniori de la Wimbledon și 
Rolland Garros din 1963. Cît privește 
reprezentativa noastră, ea va fi alcă
tuită din tineri de o bană valoare 
ca llie Năstase, Constantin Popovici, 
Sever Dron, Gheorghe Boaghe.

Turneul de la București va fi inau
gurat de meciul R.P. Romînă—Mo
naco. In semifinalele „zoneî" a IlI-a 
se vor întrece echipele U.R.S.S. și 
R P Bulgaria, iar Grecia va primi 
replica formației cîștigătoare a par
tidei R.P Romînă—Monaco. învin

gătoarele dia semifinale vor juca me
ciul decisiv pentru desemnarea e- 
chipei participante Ia etapa finală de 
la Vichy. 

timpul de 50,9. Siegfried Valentin a 
cîștigat proba de 1 500 m în 3:41,4. 
Proba de săritură în înălțime a re
venit lui Werner Pfeil cu 2,06 m.

Capitala Japoniei începe să ia tot mai 
mult aspectul sărbătoresc de oraș-gazdă 
al celei de a XVIII-a ediții a Jocurilor O- 
limpice de vară. Pe străzile din Tokio apar 
din ce în ce mai des motive decorative, 
inspirate din temele olimpice, expuse în 
punctele cele mai frecventate. Iată o mo
numentală replică a Discobolului lui My
ron, operă a sculptorului japonez Taro O- 
kamoto, ridicată pe un piedestal în cen
trul marelui oraș.

LOTUL OLIMPIC al U.R.S.S. a 
participat recent la un concurs de ve
rificare în orașul Tartu. Iată cîteva 
din rezultatele înregistrate cu acest 
prilej: MASCULIN: înălțime: Bru

mei 2,12 m; ciocan: Niculin 67,20 m; 
disc: Trusenev 56,55 m; 200 m: Arhip- 
ciuc 21,4; 400 m: Kuklici 48,4; ștafeta

PROFILURI
LUDYIK DANEK I

activității sportive... 
1956 tînărul Danek 
în proba de anin-

Atletul cehoslovac Ludvik Danek 
se numără — în prezent — prin- 

m tre marii discoboli ai lumii, singu
ri rul care amenință recordul mondial 
'< deținut de americanul Oerter, can- 

didat principal la medalia de aur 
la Tokio.

$ Cariera sportivă a lui Danek (27 
Ă ani — 1,93 m — 105 kg) a început 

cu 10 ani în urmă. Danek a fost la 
începutul

jo schior. In 
a debutat

<< care a discului, cu o performanță 
$ de aproape 40 de metri!
$ Primul antrenor pe care l-a avut 
g — Jan Vrabel — s-a ocupat mult 
(n de elevul său, dar rezultatele 
7*) „mari" nu s-au arătat decît după 6 
<< ani. La campionatele europene de 
5) la Belgrad, din 1962, Danek s-a cla- 
z? sat pe locul IX... în același an el 
<< a aruncat 56,59 m — un prim
& „semnal de alarmă* pentru marii
y) discoboli ai lumii. într-adevăr, în 

anul 1963 Danek și-a consacrat de-
Li finitiv renumele. A aruncat de 6 
g) ori discul la peste 60 de metri, iar 
S de 10 ori peste 58 m ! în acest se-

48 DE ECHIPE 1N „CUPA 
ORAȘELOR T1RGURI“

La viitoarea ediție a „Cupei orașe
lor tîrguri" și-au anunțat prezența nu 
mai puțin de 48 de echipe. Comisia 
de organizare a alcătuit 12 grupe, 
fiecare cu cîte 4 echipe. Prima etapă 
se va desfășura între 1 și 15 octom
brie, urmînd ca formațiile învingă
toare din grupe să se întîlnească în 
turul al doilea, care va avea loc în
tre 16 și 30 noiembrie. (Meciurile se 
dispută tur-retur).

După cum am anunțat, PETRO
LUL PLOIEȘTI face parte din grupa a 
Vll-a și va întîlni în primul joc (în de
plasare) formația Smirna din Turcia. In 
aceeași grupă este programată și în- 
tîlnirea Vojvodina Novi Sad (Iugosla
via — Selecționata Plovdiv (Bulga
ria). Iată de altfel componența și 
meciurile din celelalte grupe:

GRUPA I : Eintracht Frankfurt 
(R.F.G.) — Kilmarnock (Scoția), Se
lecționata Oslo (Norvegia) — Ever
ton (Anglia);

4x100 m (Ozolin, Tuiakov, Kiusanov, 
Politiko) 40,8. FEMININ : înălțime: 
Taisia Cencik 1,75 m; ștafeta 4x100 
m: (Itkina, Late, Samotesova, Po
pova) 45,4.

CANOTAJ

PE APELE LACULUI LUCERNA 
s-a disputat sîmbătă și duminică un 
important concurs internațional preo- 
limpic de canotaj academic. Proba de 
schif simplu a revenit lui Groen 
(R.F.G.) cu timpul de 7:11,45/100, ur
mat de Kubiak (R.F.G.) — 7:14,22/100 
și Kozak (R.S. Cehoslovacă) — 
7:19,65/100. Alte rezultate: 8 plus 
1; combinata Bled-Split (Iugoslavia) 
5:52,90/100; 4 fără cîrmaci: Moto
Guzzi (Italia) 6:16,04/100; 2 plus 1. 
echipajul Wroclaw (R.P. Polonă) 
7:22,41/100; 4 plus 1; S.K. Moscova 
6:24,0.

NATAȚIE

IN ZIUA A DOUA a concursului 
de natație de la Los Angeles înotă- 
toarea Sharon Stouder a stabilit un 
nou record mondial în proba de 200 
m fluture cu timpul de 2:28,1. Ve
chiul record mondial era de 2:29,1 
și aparținea compatrioatei sale Pith

VOLEI

La Szekesfehervar s-a disputat me
ciul internațional masculin de volei 
dintre echipele selecționate ale R.P. 
Ungare și R.P. Polone. Gazdele au 
obținut victoria cu scorul de 3—1 
(15—11; 9—15; 15—2; 15—13).

zon, — în luna mai — discul a 
zburat din mîna lui Danek la 62,45 

record european. E de reținut 
că în acest an, numai în două con
cursuri el a obținut rezultate sub 
59 m! Deci, atu-ul său principal 
este constanța în performanțe valo
roase.

GRUPA a Il-a : Borussia Dortmund 
(R.F.G.) — Bordeaux (Franța), Man
chester United (Anglia) — Djurgar- 
den (Suedia);

GRUPA a IlI-a : Barcelona sau 
Espanol (Spania) — Fiorentina (Ita
lia), Porto (Portugalia) — Glasgow 
Celtic (Scoția) ;

GRUPA a IV-a : Basel (Elveția)—

Spora (Luxemburg). Strasbourg 
(Franța) — Milan (Italia).

GRUPA a V-a: Ferencvaros (Un
garia) — Spartak Brno (Cehoslova
cia), W. A. C. (Austria) — selecțio
nata Leipzig (R.D.G.)i

GRUPA a Vl-a; Belenenses (Por
tugalia) — Shelbourne (Irlanda), 
Saragossa sau Ateltico Madrid (Spa
nia) — Servette (Elveția).

GRUPA a VIII-a : Copenhaga (Da
nemarca) — Utrecht (Olanda), Va-

La începutul lunii viitoare se dispută la Istanbul cea de a V-a edi 
ție a Balcaniadei de tenis. Devenită tradițională, întrecerea celor ma 
buni tenismeni din Balcani stîrnește și în acest an un interes deosebi 
printre iubitorii „sportului alb“. Pînă acum, trofeul balcanic de tenis ; 
fost cucerit de 3 ori de echipierii R.S.F. Iugoslavia și o dată de repre 
zentativa R.P. Romîne. Publicăm o corespondență specială din Belgrad 
în care sînt prezentați actualii deținători ai titlului, tenismenii iugoslavi

De mai mulți ani tenisul iugoslav se 
mîndrește cu performanțe de ridicat ni
vel internațional. In Iugoslavia tenisul 
este din ce in ce mai mult îndrăgit, 
deși nu se poate vorbi încă de o răs- 
pindire de masă, dat fiind dificultatea 
amenajării unor terenuri de calitate și 
a numărului insuficient de antrenori 
calificați.

După retragerea din activitate a 
fostului campion Ilia Panaiotovici, ro
lurile principale în tenisul iugoslav 
le-au luat jucătorii Bora lovanovici din 
Zagreb și Nikola Pitici din Split. 
Aceștia s-au schimbat alternativ în 
fruntea tabelei campionilor in anii din 
urmă. In special datorită forței lor de 
joc, atît în proba individuală cit și la 
dublu. Iugoslavia a obținut numeroase 
succese pe tărlnr internațional.

Campionul de anul trecut, Nikola Pi
lici, este un adversar redutabil pentru 
orice jucător, în special fiindcă folo
sește mina stingă și are o lovitură de 
serviciu extrem de puternică. In sezo
nul 1963, Pilici s-a calificat in semi
finala turneului internațional de la Ro
ma (alături de Roland Garros, una 
din cele mai importante competiții mon
diale pe terenuri cu zgură), unde a 
cedat la mare luptă australianului J. 
Mulighan. Cu un an inainte, atleticul 
și mobilul Pilici a fost un factor hotă- 
rîtor în frumoasa afirmare în proba de 
dublu bărbați a turneului de la Wim

înaintea ultimei etape în „Turul Franței
Luni s-a desfășurat penultima etapă 

din Turul ciclist al Franței, atît în 
cursa rezervată profesioniștilor cît și 
în cea a amatorilor.

Participanții au parcurs etapa Cler
mont Ferrand — Orleans (311 km) — 
cea mai lungă din „Turul Franței". 
Primul a trecut linia de sosire france
zul Stablinski în 9h 29:33 urmat la o 
secundă de italianul Babini. In clasa
mentul generaL continuă să conducă 
Anquetil, urmat de Poulidor la 14 se
cunde șt Bahamontes la 1 minut și 
13 secunde.

Marți se dispută ultima etapă: Or

PE SCURT
• in runda a 3 a a turneului interna

țional de șah de la Kislovodsk fostul 
campion mondial Mihail Tal l-a învins 
cu albele pe campionul Moscovei, 
Bîkovski, Stein a cîștigat la Kluger și 
Liberson la Fichtl. Arbitrii au consem
nat remiza în partidele Fuchs—Ciocil- 
tea și Bradvarevici—Averbach. După 3 
runde în clasament conduc Tal și Stein 
cu cîte 2,5 puncte. Ciocîltea are o ju
mătate de punct din două partide.

• In mecu.il de șah U.R.S.S.—Iugo
slavia care se desfășoară la Leningrad, 
după trei ture scorul este de 16—7 în 
favoarea șahiștilor sovietici, 7 partide 
fiind întrerupte. în turul 3, Taimanov 
l-a învins pe Matanovici, iar Polu- 
gaevski a pierdut la Matulovici.

• tn Palatul sporturilor din Buda
pesta a luat sfirșit duminică seara tnr- 
neul internațional feminin de handbal

lencia (Spania) — F. C. Liege (Bel
gia):

GRUPA a lX-a : Dunfermline (Sco
ția) —- Orgryte (Suedia), Stuttgart 
(R.F.G.) — Odense (Danemarca):

GRUPA a X-a : Atletico Bilbao 
(Spania) — O.F.K. Beograd (Iugo
slavia), Hertha (Berlinul occidental) 
— Beerschot Anvers (Belgia):

GRUPA a Xl-a: Betis Sevilla (Spa
nia) — Stadp Francais (Franța), St. 
Gilloise (Belgia) — Juventus (Italia);

GRUPA a Xll-a: Alis Saloniki 
(Grecia) — A.S. Roma (Italia), Se
lecționata Zagreb (Iugoslavia) — 
Graz (Austria).

ȘTIRI REZULTATE

• In etapa a XV-a a campionatu
lui maghiar s-au înregistrat următoa
rele rezultate: Csepel—Komlo 1—1, 

bledon, unde, alături de lovanovici, , 
fost coautorul unei mari surprize, cu 
piui iugoslav calificîndu-se în final 
marelui turneu. Perechea Pilici — Ic 
vanovici a rămas vicecampioana tur 
neului, fiind întrecută de australieni 
Hewitt — Stolle.

Bora lovanovici, rivalul tradiționc 
al lui Pilici, se mindrește cu frumoas 
rezultate peste hotare. El este unu 
din puținii tenismeni europeni care ar 
scor pozitiv la primul jucător al Au 
straliei, Roy Emerson. lovanovici ar 
victorii și asupra altor tenismeni au 
stralieni, precum și asupra fostuli. 
campion al Wimbledonului, americane 
Chuck Mc Kinley. Printre învinșii sc 
de pe continent figurează și italianu 
Pietrangeli. Toate aceste rezultate a 
făcut ca numele lui Bora lovanovici s 
figureze pe tabela celor mai buni te 
nismeni din lume, în sezonul 1962.

De mai multe ori echipieri ai lugc 
slaviei pentru întrecerile zonei europe 
ne a „Cupei Davis“, Bora lovanovic 
și Nikola Pilici se pregătesc acum s 
apere culorile țării în competiția bai 
canică de tenis, unde vor întllni advet 
sari redutabili ca Ion Țiriac (Rominiaj 
Calogheropoulos (Grecia), Ciuparo 
( Bulgaria).

VOJA ALEKSICI
Belgrad, iulie 1964.

leans — Paris. De Ia Versailles, con 
curenții vor parcurge o semi-etap 
pînă la Paris (contracronometru-indi 
vidual).

In cursa rezervată amatorilor s- 
desfășurat etapa Montlucon — Orlean 
(211 km). Pe primul loc s-a clasa 
Kudra (Polonia) în 5h 24:47 urmat d 
italianul Michelotto și iugoslavul Boî 
tezar, în același timp cu învingători 
înaintea ultimei etape (Orleans — Pa 
ris) conduce spaniolul Garcia urma 
de italianul Gimondi la 9 sec., france 
zul Ainiar la 51 sec., și belgiant 
Spruyt la 1:38.

la care au participat 6 echipe. în ul 
tirna zi, echipa secundă a R.P. UngȘ,- 
a întrecut cu 9—0 echipa Steau 
Roșie Belgrad, Slovnafț Brati: 
lava a dispus cu 5—4 de Gyor. Tui 
neul a revenit echipei secunde a R.l 
Ungare urmată de Gyor și Slovnaj 
Bratislava.

• Turneul internațional de tenis d 
la Diisseldorf a fost cîștigat de austra 
Hanul Ken Fletcher. .Acesta l-a învin 
în finală cu 9—7; 1—6; 6—2 pe ila 
lianul Giuseppe Merlo.

• Tradiționala competiție intemațic 
nală de mare fond Capri—Neapole, s- 
încheiat cu victoria înotătorilor egiț 
teni Abou Heif și Mohamed Zeitour 
ambii din R.A.U., care au parcur 
cede 18 mile ale în trecerii în acela\ 
timp: lOh 43:57,0. Pe lacul trei a sosi 
iugoslavul J. Boyadji în lOh 52:06,1

Ferencvaros—Szeged 3—0, Vasas- 
Pecs 2—0, Diosgyor—Tatabanya 1—’ 
Honved—Debrețin 3—1, Dorog—Uj 

pestj Dozsa 2—1, M.T.K-—Gyor 1 — 
In clasament conduce Ferencvaros c 
27 p, urmată de Honved cu 23 p., Ta 
tabanya 20 p. etc.

• Turneul internațional de la Nei
York a programat alte două înttlnir 
Echipa austriacă Schwechat a dispu 
cu 2—1 (1—0) de formația A.E.L
Atena. Cele două puncte ale austriac 
lor au fost realizate de centrul atacar 
Ewald Zacsek. Pentru A.E.K. a mai 
cat Papaioanu. In cel de al doile 
joc Steaua Roșie Belgrad a term 
nat la egalitate (0—0) cu formați 
portugheză GUiniares Lisabona.

• Rezultate din „Cupa Rappan" 1 
fotbal : Schalke 04—Polonia Bytoi 
2—0; Degerfors (Suedia) — Len 
0—2; Tatran Presov — Spartak Pleve 
6—1; Slovnafț Bratislava — A.I.l 
Stockholm 7—1; Dinamo Zagreb • 
F.C. Toulouse 2—1; Vojvodina Nov 
sad — F. C. Vienna 5—2; Sarajevo- 
Angers 7—0; l.F.K. Norkopping 
Gwardia Varșovia 5—1; S.K. Vien 
— V.S. Kosice 1—1.
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