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ACTUALITATEA
REPUBLICANA

PESTE 1000 DE CONCUR ENȚI IN FINALĂ

ECHIPA R. P. ROMÎNE 
PARTICIPĂ LA CAMPIO

NATUL MONDIAL
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Presiunea la poarta echipei 
Dinamo Tirana se întețește. 
Rapidiștii inițiază atac după 
atac, în m. 25 apărarea oaspe 
cedează : Ionescu driblează pe 
portarul Qoshja și înscrie 
splendid în aplauzele specta
torilor (1—0). ~

(Citiți în pag. a 3-a cronica 
meciului).

rj°âra.n

'Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R.P.Romînă*
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SPARTACHIADA

ostașul ne aduce zilnic zeci de scrisori 
purtînd mențiunea „Pentru concurs".

arespondenții noștri voluntari sau diverși 
ari răspund invitației lansate de ziarul 
ru, trimițîndu-ne materiale din cele mai 

□ te în cadrul „Concursului nostru pentru 
mai bună corespondență", organizat în

CINSTEA CELEI DE-A XX-A ANIVERSĂRI A 
ELIBERĂRII ROMTNIEI.

O parte din materialele primite vor fi publi
cate în coloanele noastre, fără ca aceasta pu
blicare sâ însemne vreun... pronostic asupra 
rezultatului final al concursului.

în 
mele

ară ca această pu- 
pronostic asupra

numărul de azi, facem loc uneia din pri- 
corespondente primite.

DUPĂ 20 DE ANI

Stadionul „1 Mai“ din orașul 
Rîmnicu Vîlcea a cunoscut, în 
ultimele zile, pasionante între
ceri ale tinereții. Aci s-au des
fășurat finalele etapei a H-a a 
Spartachiadei republicane, la 
care au participat peste 1000 
de concttrenți, reprezentând 85 
de asociații sportive din raionul 
Rm. Vîlcea. Erau cei mai buni 
conctlrenți din aproape 34 000 
de tineri care au participat la 
prima etapă a acestei importan-

te competiții sportive. întrecerile 
pentru desemnarea campionilor 
pe raion au prilejuit dispute pa
sionante și s-au încheiat cu o 
serie de rezultate bune.

lată un aspect de la concursu
rile gimnaștilor. In fotografie 
componentele echipei Avîntitl — 
Școala medie Rm. Vîlcea, cla
sată pe primul loc.

Foto : C. Mirea—coresp.

va fi re- 
următoa-

1 lorin 
campion 
juniori, 

Miron

PE PLAIURI VIL CENE
ne, Oltule, spune, 

:răini in. astă lume** 
tr-nin oîntec popular)

In 1950 
agricolă 

altă via- 
înfiin-

cuvinte emoționante poetul 
lim se adresează rîului drag. 
udia-I să vestească tuturor 
n vremurile astea pe plaiu- 
vîlcene a înflorit bujorul 

i noi. Acolo undo Oltul de- 
mai lin, parcă dorind să se 

nească după atîta zbucium, 
ind cu nesaț aroma îmbătă- 
e a dealurilor vîlcene, este 
ată comuna Rîureni.
Vremuri grele, tristețe ama- 
toate, toate acestea le întîl- 

altă dată în satele Rîure- 
r. Sărăcia se cuibărise în 
ire casă. Despre sport nu se 
a vorbi. Nici prin minte nu-i 
îa cuiva că poate să facă 
t. Copiii,, cîud aveau o „bru- 

de răgaz, „încropeau" la 
zeală o minge din cîrpe și 
izlazul din „Licura" sau în 

pe marginea drumului, 
jucau fotbal. Doar aseme- 
imagini avem despre spor- 

de altă dată. Așa făceau 
rt“ oamenii care munceau 
greu, zi șl noapte, pentru a 
a trăi. Făceau chiar... mara- 
străbătînd distanța de la 

eni la Rm. Vîlcea. pentru a 
a un loc de muncă la oraș, 
ir vremurile acestea au 
. Pe meleagurile Rîiurcnilor

ÎĂTORII NOȘTRI PARTICIPĂ 
LA MAI MULTE

CURSURI INTERNAȚIONALE 
tre 18 și 
atori din 
mai multe 
. în zilele 
Lesfășoara, 
eu de 
miori (întocinindu-se și 
iment pe echipe), la

Pătrașcu, P.

i

22 iulie, tinerii 
țara noastră sus- 
întîlniri peste bo
de 18 și 19 iulie 
în Iugoslavia, un 

„libere" pe categorii 
un 

care 
icipă T. Pătrașcu, P. Cer- 

P. Venter, P. Coman, Gh. 
stantin, N. Ene, T. Balaș, Gh. 
ianu ș.a.
i aceleași zile, în R.P. Po- 
, se desfășoară un măre 
teu de lupte clasice (tineret) 
tare au fost invitați să par- 
>e sportivi din R.P. Bulgaria, 
emarca, R.P. Ungara, Iran, 
. Germană, Suedia. R.S. Ce- 
ovacă, U.R.S.S, R.S.F. 
a'via și R P. Romînă. 
t turneu țara noastră va 
ezentată de Gh. Stoiciu, 
iu, S. Popescu, I. Gabor 
Bușoiu.
g zileje de 21 și 22, 
msk (R.P. Polonă), se 
»ară, de asemenea, tin.
3 internațional la care
. invitate opt țari. La între- 

iau parte următorii spor- 
romîni: I. Radu, P. Poale- 

gi, C. Uibar și A. Balog.

a înflorit o viață nouă, 
a luat ființă gospodăria 
colectivă. Alte vremuri, 
ță. Tot în acești ani se 
țează și asociația sportivă. Se or
ganizează primele concursuri. De 
multe ori colectiviștii din Rîu
reni au parteneri de întrecere 
pe muncitorii de la salina Oc
nele Mari, sau pe cei de la I.I.S. 
Rîureni. Vremuri noi, vremuri 
ce dau aripi muncii sportive. 
Asociația sportivă Recolta Rîu
reni se întărește an de an. 
Acum asociația numără 176 de 
membri. Tinerii din Rîureni se 
remarcă în întrecerile sportive. 
Astfel. Gheorghe Udubașa și 
Gheorghe Pîrcioagă s-au dovedit 
meșteri pe regiune la lupte. 
Anul trecut, în „Cupa Agricul
turii", echipele de gimnastica 
ale asociației sportive au ocu
pat locuri fruntașe pe țară. La 
faza finală, atît fetele cît și 
băieții s-au clasat pe locurile II 
și respectiv III. Tot în cadrul 
„Cupei Agriculturii" echipa de 
fotbal a ajuns pînă în faza in
terregională. Alături de gimnas
tică, fotbal, volei, în Rîureni se 
dezvoltă tenisnl de masă și at
letismul. Sportul este iubit de 
colectiviști. în orele libere ei 
se îndreaptă cu nerăbdare spre 
terenul de sport. De curîrid, 
și-au amenajat un teren de 
fotbal, de volei, groapă de să
rituri.

Organizarea „duminicilor cul
tural-sportive" a intrat în tradi
ția localnicilor. Sportivi ca Gh. 
Gogiu, Ion Dumitrașcu (fotbal), 
Angela Iftimie și Lucia Mari
nescu (gimnastică), C-tin Radu, 
Ileana Constantinescu, Angela 
Statie, Angela Negoiță (atletism),

C. Udubașa (ciclism) sînt foarte 
cunoseuți în comună. Trebuie 
să amintim și de miunca pe care 
o depun tov. Hie Popescu, pre
ședintele asociației și tov. Du
mitru Statie, tehnician, vrednici 
și ueobosiți activiști sportivi.

în aceste zile, sportivii din 
Rîureni întîmpină marea noastră 
sărbătoare, ziua de 23 August, 
cu noi succese 
sport.

COSTEA

în muncă și în

satul Valea 
Rîureni,

MARINOIU 
profesor — 
Răii, comuna 

raionul Rm. Vîlcea

A XVII-a ediție a „Cursei Scinteii“
niurfirmiiiniuriTiiuiuiiiiiiiimtLLiiiHiiHHiuiiiiuHLHiiiiHiHniiiiiiiiHminiiiiuuiui

I. Ardeleanu (Steaua)
M. CIUC (prin telefon de la 

trimisul nostru). — Etapa de 
marți, a tre<ia, a „Cursei Seîn- 
teii“ din acest an. ne-a reliefat 
încă o dată — dacă mai era ne
voie — frumusețea -curselor ci
cliste 
că a

<le fond. Cineva spunea 
fost un adevărat festival 

ciclist și vă rog să credeți că 
n-a exagerat cu nimic. De la 
Onești Ia Miercurea Giuie, de-a 
lungul a 192 km ai traseului de 
munte, presărat tu peisaje de o 
frumusețe neasemuită, am asis
tat la o cursă deosebit de inte
resantă, cu evadări surprinză
toare, regrupări neașteptate și 
cu un final dramatic. Cele cinci

un nou și merituos lider
ore ale cuirsei au trecut parcă 
mai repede deeît o repriză de 
fotbal...

După o serie de tentative de 
evadare spectaculoase, la Malnaș 
(km 140) se produce acțiunea 
decisivă : fuge Moiccanu, imediat 
sc „repede" și Ardeleanu, în 
roata căruia se află Zanoni. Cei 
trei se înțeleg o vreme, apoi 
Zanoni nil își mai adaiugă for
țele și se acționează în două... 
pistoane. Km 144: 35 sec. avans; 
km 143: 1 minut! Dar 
nile nu s-au încheiat. 
Dumitrescu ripostează 
oare acest mare ciclist
numai să recupereze ?). îl invită

refuză, 
unul singur. N. Ciu- 
însă... neinvitat. îl 
pornesc să-i ajungă 
Ciumete (de la care

operați u- 
Din nou 
(de ce 
e dispus

A XVlI-a ediție a „Cursei Scinteii : pe serpentine, spre pasul Oituz.

Foto: A. Cartojaa
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pe Grigore, dar acesta 
Pleacă de 
mete vine 
acceptă și 
pe fugari.
avem oarecari pretenții) nu con
simte însă să contribuie la reu
șita acțiunii. El stă în plasă și 
îl lasă pe Dumitrescu să duca 
tot timpul trena. E desigur un 
gest nesportiv.

La Tmșnad ne așteaptă mii de 
oameni ai muncii veniți la odih
nă. Ardeleanu cîștigă sprintul, 
dar Moiccanu se detașează. De
sigur vrea să-și asigure victoria 
în etapă și avans. După 2 km 
se răzgîndește, mai ales că. îu 
spate, Dumitrescu (cu Ciumele 
bineînțeles) sosise lîngă Ardelea
nu și Zanoni. Lucrurile nu so 
liniștesc. în timp ce dinam oviștii 
rămîn în espectativă, Dumitres
cu și Ardeleanu muncesc din 
răsputeri. Plutonul se apropie 
și se depărtează de fugari în 
funcție de forța cu care trag 
acești doi rutieri. La sosire mai 
există peste 1 minut diferență 
de pluton și el e — subliniem 
încă o dată — rodul muncii lui 
Dumitrescu și Ardeleanu.

Intrăm în Miercurea Ciuc. Cu 
300 m înainte de 
trescu încearcă să 
are un avans de o 
îi sare baieul de 
sosește pe geantă.
că sosirea a avut loc pe coborîre 
și deci viteza efa foarte mare. 
A cîștigat Moțceany, iar Arde
leana a sosit pe locul 2 obți- 
nînd tricoul galben. Ciumele —• 
deși s-a clasat pe locul 4 — a

sosire Duml- 
fugă și cînd 
lunginie-două 
pe roată. El 
Imaginați-vă

HRISTACHE NAUM

(Continuare in pag. a 4-a)

Sîmbătă începe la Cra
covia (R. P. Polonă) a 
Xl-a ediție a campiona
tului mondial studențesc 
de șah pe echipe. Parti
cipă’ reprezentative din 
23 de țări.

R. P. Romînă 
prezentată de 
rea echipă: 
Gheorghiu — 
mondial de 
Mircea Pavlov,
Nacu, Vasile Georgescu, 
Paul foița, Ervin Mazes. 
Conducător tehnic al de
legației romîne este prof, 
univ. emerit Ion Gudju, 
președintele secției _ de 
șah a clubului Știința 
București. întrecerile
coincid’cu sărbătorirea a 
600 de ani de la fonda
rea Universității din 
Cracovia.

TURNEUL SELECȚIONA- 
TE1 DE HANDBAL A O-

RASULUI SARAJEVO

Am anunțat că în curind 
reprezentativa de handbal a 
orașului Sarajevo (RJ3.T. 
Iugoslavia) va inire-ptiiA^o 
un turneu în țara naasika. 
Programul echipei iugosiav o 
a lost asiietl alcătuit : 23
iulie la Reșița, 25 iulie la 
Sf. Gheorghe (cu selecționata 
taberei de juniori), 27 iulie 
la Mediaș (cu reprezenla&iva 
regiunii Brașov), 29 iulie la 
Bacău (cu selecționata re
giunii), 31 iulie ia Ploiești 
și 2 august la București. 
Jocurile suit așteptate cu an 
viu interes, dată iiind valoa
rea jucătorilor iugoslavi. A- 
ceștîa iac parte din cel® 
două echipe de club din 
Sarajevo, Basna și Mlada 
Bosna, caro activează în 
prima cate-gorie a campio
natului Iugoslaviei.

REUNIUNE DE BOX, ÎN 
CADRUL SPARTACHIA-

DE1 REPUBLICANE

Astă-seară, da la ora 19, 
Ia arena Voința din calea 
Moșilor nr. 263 va avea ioc 
o nouă gală de box în ca
drul Spartachiadei republi
cane.

La această reuniune, spec
tatorii vor avea prilejui să 
urmărească evoluția tineri
lor pugiliști, neînviași pînă 
în prezent în cadrul acestei 
competiții, precum și star
tul boxerilor de categoria 1 
și a II-a de clasificare. Ia 
concluzie, o reuniune inte
resantă.

ETAPA A H-A A CAM
PIONATULUI REPUDU-
CAN DE OBSTACOLE

Incepînd de raîine (pină 
duminică) cei mai buni că
lăreți de obstacole sa vor 
reîniîlni la startul probelor 
cuprinse în programul celei 
de a II-a etape a campiona
tului republican. Concursu
rile vor avea loc la iași. 
Participă sportivi ai clubu
rilor și asociațiilor sportiva 
Steaua, Daam, Știința 
București, C.S.M. Sibiu, 
C.S.M.S. Iași, Progresul C.a- 
iova, A.S.A. Cluj și Recolta 
Mangalia. .

întrecerile de la Iași con
stituie totodată un bun pri
lej de pregătire a călăreților 
fruntași în vederea întîlniru 
internaționale cu echipele 
R.S.F. iugoslavia (seniori și. 
juniori) care va avea loc Ia 
sfîrșitul săptămînii vjitoara 
la Lugoj,

SPORTIVA



Finalele campionatului 
republican de caiac-canoe

Din nou, întreceri pe lacul Snagov : 
cei mai buni caiaciști și canoiști își 
vor disputa (mîine și sîmbătă) titlurile 
de campioni ai țării pe acest an. Pro
gramul finalelor de seniori cuprinde a- 
tît probe de fond cît și probe de vi
teză. Ca in fiecare an, este de așteptat 
ca întrecerile să se ridice la un nivel 
tehnic superior, să consemneze noi 
progrese realizate de acești sportivi 
în rîndul cărora întîlnim mulți meda- 
liați olimpici, mondiali și europeni.

Vineri se vor disputa „seriile" și 
finalele la K 2—10 000, K 1 — 10 000, 
C 2—10 000 și C 1—10 000, iar sîmbătă 
va avea loc finala probei de fond la K 
4 și la toate probele de viteză.

i„CUPA METALUL" LA CANOTAJ

Duminică dimineața, pe lacul Herăs
trău, schifiștii din cluburile și asocia
țiile bucureștene se vor întîlni în cadrul 
concursului dotat cu „Cupa Metalul". 
Este un prilej de utilă verificare a sta
diului de pregătire a sportivilor frun
tași în această ramură a sporturilor 
nautice și este de dorit ca la startul 
probelor să consemnăm o cît mai bo
gată participare.

După un an de muncă rodnică, acum 
a venit rîndul studenților să se 
bucure de zilele de vacanță.

Desigur că vacanța nu înseamnă o 
încetare totală a preocupărilor profe
sionale, însă ea face loc și altor forme 
de activitate care vin să completeze 
cunoștințele studenților, să le îmbogă
țească orizontul.

Aceste considerente au stat la baza 
preocupării Comitetului executiv al 
U.A.S.R. cînd a întocmit „itinerariul" 
vacanței, care cuprinde diverse forme 
de recreare, de odihnă-activă și instruc
tivă totodată.

Una din aceste forme o constituie 
excursiile care ■ vor cuprinde pe plan 
central un număr de 4 500 participanți 
din rîndurile studenților, iar pe plan 
reaional peste 15 000.

Ca și anul trecut, excursiile în 
cuit vor purta prin țară peste 3 500 
denți (numărul este dublu față 
1963). Timp de 8—10 zile, studenții 
toate cele 15 centre universitare
străbate pitoreștile meleaguri ale țării. 
Și cîte episoade plăcute nu vor ii în-

cir- 
stu- 
de 

din 
vor

Itinerarii turistice studențești, 1964
scrise în jurnalele de excursie în acest 
timp ? Studenții se vor opri în lața 
mărețelor obiective industriale de la 
Hunedoara, Brașov, București, Brazi, 
Galați, Onești și Bicaz, vor vizita între
prinderi apărute recent pe harta țării, 
rod al muncii neobosite a poporului no
stru condus de partid. Ei vor iace po
pas în locuri istorice legate de lupta 
eroică a clasei muncitoare (Dottana, 
Grivița Roșie, Valea Jiului, Nicolina lași 
etc.), la muzeul de artă al R.P.R., Bru- 
kenthal-Sibiu, Casa memorială „M. E- 
minescu" din Ipotești ș. a.

Iată însă că apar și cîteva forme ine
dite, care desigur vor fi deosebit de a- 
preciate de studenți.

Astfel, mai mult de 500 studenți vor 
căuta — ca în decursul unei săptămîni 
— să... dezlege unele din tainele fru-

A început vacanța și o dată cu ea și drumețiile. Fotografia de față este 
o invitație la vizitarea frumuseților patriei. Foto: T. Roibu

moașei Delte a Dunării. Programul celor 
șapte zile — bogat și variat — va ii 
pe placul tuturor. Cu acest prilej vor ii 
vizitate orașul Tulcea, satul pescăresc 
de la mila 23, lacul Matița, cherhanale 
pescărești, porturile Sulina și Sf. Gheor- 
ghe. Foarte interesant se anunță a fi 
și concursul de pescuit...

... Indrăgostiții peisajului alpin, 
peste 300, vor străbate timp de 10 zile, 
potecile pline de farmec ale munților 
Apuseni, Ciucaș și Retezat admirînd 
frumusețile cetăților Ponorului, ale ghe
țarilor Scărișoara și Focul Viu, ale Văii 
Arieșului și Berii, ale Tigăilor Ciuca- 
șului, ale ,,Sfinxului" Bratocea. Studenții 
vor fi însoțiți de ghizi competenți care 
vor da explicațiile necesare despre im
portanța economică, bogăția naturală, 
flora și fauna masivilor respectivi, des
pre obiceiurile și munca oamenilor 
de pe aceste meleaguri.

... Două grupuri de temerari — de 
data aceasta prieteni ai sportului cu 
vîsle — își vor încerca puterile de-a 
lungul a sute de kilometri pe căi de 
ape. Sînt studenți ai Univr ’tații și 
Institutului de Construcții din oucurești, 
care pornind de la ștrandul studențesc

Tei vor trece pe cursul Colentinei, de 
acolo vor străbate Dîmbovița, Argeșul 
și Dunărea. Continuîndu-și' drumul pe 
albia bătrînului Danubiu, ei vor avea 
ca punct terminus Delta și Marea. Locul 
de cazare — în traseu — corturile in
stalate în mod special.

Programul va fi completat cu o serie 
de întreceri . ” _ ’ *
parcurs. Cu această ocazie, majoritatea 
participanților • ■ 
de norme din 
sportiv.

Iată o parte
din această vară... Ele vor fi comple
tate cu taberele de odihnă la munte 
și mare, care vor cuprinde peste 10 000 
de studenți. Sînt acțiuni multiple șl 
frumoase care reflectă grija deosebită 
de care se bucură studenții patriei noa
stre, condițiile de viață și de odihnă 
tot mai bune ce le sînt create prin 
grija părintească a partidului.

sportive organizate pe

își vor trece și o serie 
cadrul Insignei de poli-

a lunerarillor studențești

prof. DAN LĂZÂRESCU
din Comisia sportivă a Co

mitetului executiv al U.A.S.R.

DUPĂ ULTIMELE MECIURI INTERNAȚIONALE
din lotul olimpic
ficat 
unele

GHEORGHE NEGREA ne-a dovedit 
din nou că mai are de spus un cuvînt 
În categoria semigrea. In perioada care 
urmează, Negrea trebuie să mai lu
creze pentru a-și recăpăta forța lovitu
rilor — calitate hotărîtoare, în special, 
la categoriile mari.

VAS1LE MARIUȚAN a atins o formă 
excelentă, Încă de la finala campio
natului individual. „Retușul" stilului 
său (folosește mai mult loviturile di
recte) i-a permis lui Mariuțan o nouă 
creștere în valoare. Pe viitor, Mariuțan 
va trebui să renunțe complet la lovitu
rile largi, laterale. Numai mergînd pe 
această linie, el va putea obține succese 
de prestigiu.

Nu putem trece la concluzii înainte 
de a aminti despre comportarea excep
țională, de la Constanța, a tînărului 
CAROL POP — 19 ani — pe care-1 
recomandăm cu multă încredere selec
ționerilor pentru lotul olimpic.

Așadar, se poate spune că „exame- 
nele“ internaționale susținute de bo
xerii noștri au scos în evidență un real 
progres in pregătirea lotului p- 
limpic, dar în același timp și o serie 
de lipsuri care trebuie, neîntîrziat, eli
minate.

In timp ce la unele categorii există 
doi candidați olimpici cu valori apro
piate — ușoară și muscă — alte cate
gorii sînt „descoperite", în ciuda fap
tului că în pregătire au fost menținuți 
cîte 2—3 oameni — mijlocie mică, se- 
miușoară și chiar pană.

Trei luni — timpul care ne mai des
parte de data la care se va da startul 
în marea întrecere de la Tokio — sînt 
suficiente pentru a se putea realiza în 
întregime obiectivele propuse. Este ne
cesară o atenție și o exigență sporită, o 
mai intensă mobilizare a sportivilor, 
o dăruire totală a acestora și o mai 
strinsă conlucrare între metodiști, antre
nori și sportivi. Numai astfel putem asi
gura succesul boxului romînesc la 
Tokio J

Unele concluzii privind comportarea pugiliștilor
In ultimul timp, pugiliștii noștri fruntași au avut o bogată activitate 

competițională (meciul de la Zagreb și cele două întîlniri cu echipa R. F. 
Germane) care a prilejuit o 
limpicii" noștri.
Referindu-ne în special la 

boxerilor romîni în cele două 
cu reprezentativa R. F. Germane, în 
cele ce urmează ne vom ocupa de com
portarea fiecăruia dintre componenții 
lotului olimpic în ordinea categoriilor.

CONSTANTIN CIUCA, după o pe
rioadă în care n-a dat satisfacție an
trenorilor și suporterilor săi (nu a atins 
vîrful formei sportive în perioada cam
pionatului) și-a încheiat activitatea 
competițională din primul ciclu de 
pregătire cu., foarte bine.

El a obținut două frumoase vic
torii : prima, în fața iugoslavului Mir- 
covici (care cu 5 zile înainte învin
sese pe campionul european Bîstrov) 
și cea de a doua asupra lui Freistadt 
(campionul R. F. Germane). O dată 
cu aceste victorii am înregistrat un 
fapt deosebit de îmbucurător, maniera 
în care Ciucă s-a „mișcat" în ring. 
L-am revăzut pe Ciucă din „zilele 
bu-ne". Dispoziția de luptă, viteza de 
execuție, precizia în lovituri și mai ales 
ritmul susținut de luptă în ultima re
priză s-au împletit armonios în evolu
ția lui Ciucă.

N1COLAE PUIU a fost de-a lungul 
acestei perioade boxerul care a avut 
comportarea cea mai constantă. Serio
zitatea cu care a muncit la antrena-, 
mente, i-a permis să capete o formă 
remarcabilă. Pentru ca eficacitatea o- 
fensivității sale să devină maximă, 
el trebuie să-și pregătească mai bine 
iatacurile și să fie mai calm în momen
tele decisive.

CONSTANTIN CRUDU n-a dat ma
ximum de randament în partida cu 
Meess. Totuși, felul în care Crudu a 
boxat în repriza a 11-a, și mai ales me
ciul cu Kulesza (Gwardia Varșovia) au 
iscos în evidență faptul că el este o 
„pană" cu reale posibilități. Crudu tre
buie să acorde însă mai multă atenție 
Idozării efortului pentru ca să poată 
mări ritmul de luptă în finalul fiecărei 
reprize și în specia) în ultima. Pentru 
aceasta, antrenorii lotului vor trebui să 
se. preocupe mai serios de pregătirea 
lui Crudu — element de bază, care 
poate face față într-o competiție ca J.O 
de la Tokio.

MIHAI CIRCIUMARU este foarte 
bine pregătit fizic, are mare putere de

utilă veri ficare a formei sportive atinsă de „o-

moralul său atît de scăzut 
situații.

în

evoluția 
meciuri

luptă dar este încă insuficient de ex-
—•--------i.i —1_.. —i...r j.---------, rgs_perimentat pentru meciuri de mare 
pundere.

Cei do! „ușori", ION DINU și 
SIF M1HALIC, au demonstrat în 
mele meciuri de la București și, 
pectiv, Constanța o formă foarte bună. 
Sperăm ca disputa dintre cei doi can
didați olimpici să ducă, în continuare, 
la creșterea valorii lor. „Semimijlociuil" 
CONSTANTIN N1CULESCU, deși deți
ne o pregătire fizică corespunzătoare, 
a boxat prea reținut în meciul cu H. 
Dieter. Este adevărat că Dieter este 
un „puncheur" dar aceasta nu consti
tuie o scuză pentru pugilistul nostru. 
Niculescu are posibilități mult mai mari 
decît a reușit să arate în acest meci. 
Lupta ofensivă este o armă foarte mult 
apreciată în marile confruntări interna
ționale. De aceasta trebuie să țină cont 
Niculescu în viitoarele sale meciuri.

Cei doi boxeri de la categoria mij
locie mică, VIRGIL BADEA și HARD- 
MUDT LEOV, n-au dat satis
facție. La București, Badea a boxat 
slab iar la Constanța, Leov... ceva mai 
bine. Amîndoi, boxeri de „forță", mici 
de statură, nu și-au folosit principala 
armă — „seriile" în lupta de aproape.

La această categorie, considerăm că 
antrenorii lotului trebuie să-și îndrepte 
atenția către VAS1LE M1RZA.

Actualul turneu internațional de la 
Viena este un bun prilej pentru verifi
carea potențialului lui Mîrza — singu
rul învingător al coreanului PAC MIEN 
HUAN — (boxer de valoare, care i-a 
învins categoric pe Badea și Leov).

Nesatisfăcătoare a fost comportarea 
lui ION MONEA în partida cu Schultz. 
După o perioadă îndelungată în care 
Monea ne-a dat mari speranțe pentru 
Tokio ne-a deziluzionat, prin frica sa 
inexplicabilă. Monea are mari posibi
lități, calități fizice excepționale și toc
mai din aceste motive nu este justi-

IO- 
ulti- 
res-

MIHAI TRANCA

Agențiile O. N. T. Carpați
ou pus în vînzare

LOCURI LA CAMPINGUL DE LA MAMAIA.

De la I. E. B. S
Biletele

ȘTIINȚA
(juniori) 
București, _ r____ ____ ___
R.P.R., care va avea loc duminică 19 
iulie a.c. pe stadionul 23 August, s-au 
puș în vînzare începînd de âzj joi 16 
iulie a.c. la casele de bilete obișnuite.

pentru cuplajul de fotbal 
GALAȚI — C.S.M. CLUJ 
și STEAUA — DINAMO 
contînd pentru finala Cupei

Se organizează serii de odihnă și excursii, în grupuri și individuale, cu 
cazarea în corturi de cîte 2 locuri și în căsuțe special construite, de 

4 camere cu cîte 2 locuri, fiecare cu intrare separată.

Campingul de la Mamaia este prevăzut cu iluminat electric, cu apă 
curentă și instalații sanitare.

TARIFUL PENTRU CORTURI 12 LEI DE PERSOANĂ, PE ZI, IAR PEN- 
JRU CĂSUȚE, 16 LEI DE PERSOANA, PE ZI.

întreceri regionale în cadri 
Spartachiadei republicane

ÎN REGIUNEA BANAT, campiona
tul republican de juniori din cadrul 
Spartachiadei republicane a fost găz
duit de orașul Lugoj. Datorită organi
zării excelente și bunei pregătiri a con- 
curenților, întrecerile s-au bucurat de 
un frumos succes. Dintre rezultate tre
buie să remarcăm recordul republican 
pentru copii de 10—12 ani înregistrat 
la 100 m spate de Dorina Mezinca de 
la S.S.E. Reșița : 1:30,2, precum și re
cordul regional reahzat la 100 m spate 
de Anca Andrei (S.S.E. Reșița) : 
1:25,4. Performanța constituie record 
regional pentru senioare, junioare și 
fetițe categoria I. Alte rezultate: L. 
Coste (S.S.E. Timișoara) 2:51,4 la 
200 m bras și 1:16,8 la 100 m bras 
(ambele performanțe sînt recorduri re
gionale de seniori și juniori 1), Ni- 
cotae Tat (Olimpia) 5:13,5 la 400 m 
liber, 2:48,0 la 200 m fluture și 5:55,5 
la 400 m mixt Individual, Zeno Giu- 
rasa (S.S.E. Reșița) 2:47,3 la 200 m 
spate, 1:13,4 la 100 m spate, 2:52,4 
la 200 m mixt individual. (I. LEȘ și 
F. GRADL — coresp.).

SĂRITORII DE LA TRAMBULINA 
DIN REGIUNEA BRAȘOV și-au dis
putat faza regională a campionatului 
republican de juniori din cadrul Spar
tachiadei republicane la ștrandul 
popular din Sibiu. Rezultate: tram
bulină seniori: 1. 1. Ganea (S.S.E.

Sibiu) 123,04 p; 2. Gh. Banu (C.J 
Sibiu) 117,37 p; juniori I: 1. C. L 
goi (S.S.E.) 106,23 p; 2. V. Co 
ciuc (S.S.E.) 91,49; 3. D. Pop< 
(S.S.E.) 90,71 p; copii: 1. A.
vozdea (S.S.E.) 37,77; 2. O. Boz 
(S.S.E.) 37,46; junioare I: 1. Mai 
reta Vereș (S.S.E.) 54,96; juni< 
II : 1. Maria Aronescu (S.S.E.) 67, 
2. Anelize Kestner (S.S.E.) 58,71 
platformă seniori: 1.1. Ganea 124,2 
juniori 1: 1. D. Popoaie 101,21 
juniori II : 1. M'. Bodea (S.S
58,51 p; junioare II: 1. Anelize K 
ner 33,90 
cores©.1

p. (ILIE IONESCU

Au început înscrierile 
pentru ciclul IV al centrului de iniț 

de la ștrandul Tineretului
De marți se fac înscrieri pentru 

de-al IV-lea ciclu al centrului de 
vățare a înotului de la ștrandul T 
retului, care va începe joi 23 ii 
Direcțiunea centrului invită pe dori 
să se înscrie din vreme, pentri 
evita astfel aglomerația.

€
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Discuri .ELECTRECORD" cu noi înregistrări de muzică populai 
romînească, arii din operă și operetă, muzică simfonică de compo; 
tori romîni și străini, muzică ușoară și de dans, instrumentală și V 

cală, schițe, piese de teatru de autori romîni, basme populare etc 

se pot procura cu noile prețuri de vînzare care au fost reduse astfe 
>— discurile „MICROSION" de 30 cm., preț nou 36 lei, preț vechi 46 l< 
f— discurile „MICROSION" 
r- discurile „MICROSION" 

— discurile standard de

de 25 cm., pref nou 28 lei, preț vechi 36 I< 

de 19 cm., pref nou 14 lei, preț vechi 19 h 

25 cm., preț nou 7 lei, preț vechi 8 lei.



RAPID A ÎNVINS Șl PE DINAMO TIRANA: 2-1 (1-0)
Invingînd ieri și pe Dinamo Tirana, 

după ce cu o săptămînă înainte între- 
cuse fără drept de apel pe Levski So
fia, Rapid și-a asigurat șefia seriei sale, 
din Turneul Balcanic intercluburi și 
are acum... cale liberă spre meciul fi
nal, spre titlu.

Și în acest joc — deși a avut un 
adversar evident superior celui de săp- 
tămîna trecută — Rapid a făcut dovada, 
așa cum am mai scris, că știe să joace 
în meciurile internaționale, apărîndu-și 
Cu succes culorile sale, culorile spor
tului romînesc. Partida a plăcut, a pa
sionat chiar, prin ritmul viu în care s-a 
jucat, prin dîrzenia cu care și-au dis
putat întîietatea ambele echipe, prin 
fazele frumos „lucrate" de multe ori 
de înaintarea Rapidului și în special de 
spiridușii lonescu și Dumitriu II. De 
data aceasta, ei au driblat cum tre
buie și mai ales CIND trebuie, pu- 
nîndu-și astfel echipa în situații favo
rabile, deriitînd apărarea adversă, si
lind-o să-și retragă interii și extremele 
pe ultimele redute din fața porții.

De la începutul meciului s-a văzut că 
giuleștenii sînt puși, cum se spune, pe 
fapte mari, iar oaspeții că nu se vor 
lăsa ușor întrecuți. Meciul a debutat fără 
obișnuitele tatonări, ambele echipe avîn- 
tîndu-se în luptă fără rezervă și încer- 
cînd să deschidă scorul. Rapid a fost 
mai aproape de această ispravă, de
oarece în minutul 8, la un corner, lo
nescu a trecut mingea lui Codreanu, 
care însă n-a tras decisiv. Albanezii 
nu rămîn datori cu răspunsul: în min. 
10, Buzi, aflat în poziție ideală în fața 
porții,yeia cu capul ...alături. Tribunele 
răsuflă ușurate și apoi încep să frea
măte pe măsură ce atacurile rapidiste 
se întețesc. O splendidă acțiune este 
aceea din min. 20. Lupescu intercep
tează o minge la jumătatea terenului, 
și sprintează cu ea pînă în careul... 
advers, unde pasează balonul lui Dumi
triu care îl înapoiază „printre" lui Lu- 
,oesci«, aflat în plină viteză. Șut puter- 
ofc, dar, din păcate, alături de poartă! 
Presiunea în „cazane" crește. Pistonul 
Dumitriu II—lonescu acționează în 
plin,^ producînd derută în apărarea ad
versă. Golul plutește în aer. Și dacă 
în min. 24, la un „un-doi“ al lui Du
mitriu II—-lonescu, apărarea lui Di
namo Tirana reușește — în ultima cli
pă — să salveze situația, un minut 
mai tîrziu, la o fază identică, lui lo
nescu nu-i mai rămîne decît să dri
bleze și pe portarul Qoshja, care-i ieșise 
în întîmpinare, și să înscrie în aplau
zele întregului stadion, cucerit de fru
musețea fazei și de... rezultatul ci.

Rapid controlează jocul, deși întîm- 
pină o rezistență serioasă. La mijlo-

FINALA „CUPEI R. P. R/3 
VA FI CONDUSĂ DE ARBITRUL 
olandez a. van den leeuwen

Partida Dinamo București — 
Steaua din finala „Cupei 
R. P. R.“ va fi condusă, la in
vitația Federației romîne de fot
bal, de cunoscutul arbitru interna
țional A. Van Leeuwen (Olanda).

După cum se știe, A. Van Leeu
wen a condus la 31 mai a.c. parti
da de la Sofia dintre selecționa
tele olimpice ale R. P. Romîne și 
R. P. Bulgaria.

________________  

cui terenului, Jamaischi, în vervă de 
joc, „culege" toate mingile, este peste 
tot terenul, sprijină deopotrivă apăra
rea și înaintarea. Alături de el mun
cește mult și Georgescu.

Dar iată, pe neașteptate, un adversar 
al ambelor echipe: ploaia. Dintr-un 
cer pe jumătate senin au început să 
cadă stropi tot mai deși de ploaie, ne- 
luați în seamă pentru moment nici de 
jucători și nici de spectatori. „Tribu
nele" sînt mai de grabă atente la 
poarta Rapidului, unde Andrei, care să
rind după o minge, se accidentase. Jo
cul se întrerupe pentru două-trei mi

Dumitriu: înainte, Ionescule !

nute, după care el se reia în prezența 
unui nou portar: Urziceanu, care a 
luat locul lui Andrei.

Se joacă pe ploaie. Dar norii se 
scutură din ce în ce mai tare, deșer- 
tînd deasupra terenului întreaga lor 
încărcătură, așa că în min. 38 arbitrul 
se vede nevoit să întrerupă partida. 
După ce a stat ploaia, echipele reapar 
pe teren, încercînd să facă față noilor 
condiții de joc: băltoace, teren alune
cos...

Pauză scurtă între reprize. (Pauza 
mare fusese înainte). Cu tot terenul 
greu, albanezii se mișcă destul de ușor, 
evidențiindu-se în special Vorfi, Bus- 
hati și Buzi. După o greșeală a lui 
Greavu, în min. 50, ei obțin golul ega
lizator prin Buzi. La acest gol, un 
larg concurs și-a dat .și portarul Urzi
ceanu, care a avut o intervenție stîn- 
gace. Satisfacția oaspeților este de 
scurtă durată. In min. 52, lonescu, 
scăpat singur spre poartă, este oprit 
prin fault la marginea careului. Al
banezii fac „zid", dar șutul puternic 
al lui Georgescu găsește culoarul ne
cesar, prin care mingea trece ca un 
bolid pînă în fundul plasei Iui Qoshja, 
care n-a putut schița nici un gest l 
2-1.

Farul Constanța învingătoare in R. D. Germană
Farul Constanța, care se află în tur

neu în R.D. Germană, a susținut du
minică al doilea joc în localitatea Ei- 
senhutenstadt, în compania formației 
Stahl. Victoria a revenit fotbaliștilor 
romîni cu scorul de 4—3 (2—1). Sco
rul a fost deschis de constănțeni prin 
Ologu (min. 5) pentru ca un sfert de 
oră mai tîrziu, Bukdssi să marcheze 
al doilea gol. în min. 82, gazdele au

Minutele următoare se scurg în avan
tajul Rapidului și în aplauzele specta
torilor. Dar oaspeții revin în atac, for- 
țî-nd din nou egalarea. Ei nu găsesc 
însă poziții de șut și multe dintre a- 
tacurile lor sînt destrămate de jocul 
la intercepție practicat de giuleșteni. 
Finalul meciului este echilibrat. Rapid 
are totuși ocazia să marcheze din nou, 
după un „triunghi" uriaș, desfășurat 
pe jumătate de teren (Dumitriu II—lo
nescu — Codreanu), aripa stingă a 
Rapidului., căzînd tocmai în clipa cînd 
trebuia să șuteze la poartă.

Partida de ieri de pe stadionul Re
publicii a satisfăcut pe spectatori. Me-

Drumul spre Cupă e liber!
Desen de Neagu Rădulescu 

ritele revin în primul rînd Rapidului, 
dar și replica oaspeților a fost la înăl
țime. Fotbaliștii noștri au meritat pe 
deplin victoria. Ei au acționat mai 
clar, pe spații mai lar<ri, creîndu-și 
mai multe ocazii de a înscrie. Față 
de meciul anterior, cu Levski, echi
pa a apărut mult mai legată, mai o- 
mogenă, bazîndu-se pe toate compar
timentele. Totuși, remarci speciale se 
pot face pentru Dumitriu II — ieri 
cel mai bun de pe teren — lonescu, 
Codreanu, Jamaischi, Motroc și C. 
Dan. De la oaspeți, care au dovedit 
o tehnică remarcabilă și un bun con
trol al balonului, ne-au plăcut Buzi, 
Vorfi, Bushati, Gyoci și Jareci.

Arbitrul grec Alex. Anagnostopou- 
los a condus cu competență următoa
rele formații:

RAPID: Andrei (din min. 33 Ur
ziceanu) — Lupescu, Motroc, tj. Dan, 
Greavu — Jamaischi, Georgescu (min. 
84 Dinu) — Năsturescu, Dumitriu II, 
lonescu, Codreanu (min. 76 Kraus).

DINAMO TIRANA: Qoshja (min. 
77 Rama) — Gyoci, Haitii, Jareci, 
Halluni — Mema, Buzi — Vorfi, 
Ceco, Bushati, Duro.

V. GRADINARU

redus scorul la 2—1 prin Gărner, iar 
în min. 54, ele au egalat prin Nitze. 
Farul joacă bine în continuare și în
scrie prin Neacșu (min. 61) printr-o 
„bombă" de la 18 m. In min. 68, Bu
kdssi marchează al patrulea gol pen
tru Farul, după ce a driblat toată apă
rarea — inclusiv portarul. în ultimele 
minute, Hilbert reduce scorul la 4—3.

„Cupa F.R.L.“ pentru juniori
MEDIAȘ 15 (prin telefon). — In- 

cepînd de marți, orașul nostru este 
gazda celei de a doua ediții a „Cu
pei F.R.F." pentru juniori, competiție 
la care și-au dat întîlnire 15 reprezen
tative de regiuni împreună cu repre
zentativa orașului București. Forma
țiile au fost împărțite în patru serii 
în cadrul cărora jocurile se vor des
fășura sistem turneu.

Partidele primei zile au fost dina
mice, disputate în limitele sportivi
tății. O caracteristică generală : toate 
echipele folosesc așezarea cu 4 fun
dași.

Un aspect negativ: Consiliul regio
nal UCFS Hunedoara nu a respectat 
regulamentul de desfășurare a „Cu
pei F.R.F." In regulament se prevede 
că la această competiție au dreptul 
să ia parte juniorii născuți în 1946 și 
mai tineri. Or, regiunea Hunedoara 
a prezentat la Mediaș o formație în 
care activează jucători născuți în 
1944 și 1945, fapt pentru care această 
echipă participă în afară de concurs.

Iată rezultatele tehnice :

începe campionatul interstrăzi,
rezervat copiilor și pionierilor

O veste bună pentru copiii și pio
nierii din Capitală care îndrăgesc fot
balul. Pe perioada vacanței, care a 
mai... rămas — mai precis între 16 
iulie și 30 august — ei vor putea prac
tica sportul lor preferat în mod orga
nizat, participînd la CAMPIONATUL 
INTERSTRĂZI.

întrecerea este organizată de comite
tul orășenesc U.T.M. și consiliul oră
șenesc UCFS București (prin comisia 
de specialitate) și se desfășoară în trei 
etape după cum urmează :

Etapa I (interstrăzi și pe tabără) 
între 16 iulie — 10 august; etapa a H-a 
(pe raion) între 10—20 august; etapa 
a 111-a (pe oraș), între 20—30 august, 
pentru locurile 1—8.

Spicuim din regulament: în campio
nat pot participa copiii născuți între 
anii 1950—1955. Jucătorii se vor legiti

NOI CÎȘTIGĂTORI LA
Pe lista câștigătorilor marilor premii 

la Sportexpres olimpic, premii con- 
stînd în călătorii la Jocurile Olimpice 
de la Tokio și în autoturisme, s-au 
adăugat nume noi. Zilnic alți și alți 
cîștigători se prezintă la Direcția ge
nerală Loto-Pronosport cu bilete cîș- 
tigătoare de autoturisme sau excursii 
la Tokio.

La premiile constînd în călătorii la 
Tokio, pînă acum și-au anunțat cîști- 
gul următorii: Elena Stoenescu din 
București, Nicolae Tecu din corn. 
Uiești raionul Videle, Ion Bălan din 
București, Nicolae Brădescu din Bucu
rești, Grigore Pop din corn. Răscruci 
reg. Cluj, Constantin Florea din Bucu
rești, Gheorghe Ardeleanu din Baia 
Mare. Elena Popescu din București, 
Ion Gheorghiu din Galați.

Printre cei care au intrat pînă în 
prezent în posesia a cîte unui auto
turism la Sportexpres olimpic amin
tim pe : Banabic Constantin din Bucu
rești, Borș Grigore din București, Popa

SERIA I : Cluj—Hunedoara 2—0 
(1—0). Au înscris: Uiiăleanu și 
Tatu. Ploiești—Maramureș 2—1 (0 — 1), 
Au înscris: Dragomir și loniță cen
tru Ploiești, respectiv Traier.

SERIA A Il-A: Banat—Oltenia 
1—0 (0—0). A înscris Pantea. 
R.M.A.M.—Bacău 3—0 (1—0). Auto
rul golurilor : Miko.

SERIA A III-A : Brașov —Iași 4—2 
(2—1). Au marcat: Susceag (3) și 
Hiriș pentru Brașov, Rădulescu și Cos- 
tăchescu pentru lași. Argeș—Ga lati 
0—0.

SERIA A 1V-A: Crișana—Reg. 
București 5—0 (3—0). Autorii goluri
lor : Vigh (2), Kun. Cociș, Ketves. 
Orașul București—Dobrogea 7—1 
(2—0). Au marcat: Dinu (4), Băluță 
(2), Strîmbeanu pentru echipa orașului 
București și Melencu pentru Dobrogea.

Jocurile continuă joi și sîmbătă cu 
meciurile din serii. Marți 21 iulie au 
loc semifinalele iar joi 23 iulie par
tidele pentru locurile 1—2 și 3—4.

DAN VINTILA — coresp.

ma la teren cu actul de naștere. Nu 
sînt admiși în competiție copiii legiti
mați la cluburi și asociații sportive. 
Ei nu pot reprezenta decît echipa ra
ionului în raza căruia se află școala din 
care fac parte.

Jocurile primelor două etape se vor 
desfășura pe terenurile stabilite de 
cluburile raionale UCFS și de comitetele 
raionale U.T.M. Pentru etapa a lll-a 
meciurile se vor disputa pe terenurile 
cele mai reprezentative din Capitală. In 
toate cele trei etape jocurile se vor 
desfășura după sistemul eliminatoriu. 
In caz de egalitate — la toate etapele 
— se vor executa 5 lovituri de la 11 
m și dacă egalitatea persistă va ciști- 
ga echipa- mai tînără.

înscrierile se fac prin organizațiile 
U.T.M. de cartier și conducerile tabe
relor.

SPORTfMS OLIMPIC
Ion din București, Baba Constantin 
din _ Calafat, Ceteraș Simion din Lu- 
peni, Blaj Arghir din Tg. Lăpuș, Truță 
Ion din Călan, Huszt Ileana din Cluj.

• Astăzi este ultima zi în care vă 
mai puteți procura bilete pentru tra
gerea Loto Central de mîine, vineri 
17 iulie, tragere care ca și cele pre
cedente se anunță bogată în cîstiguri 
de valoare.

PRONOEXPRES

La tragerea Pronoexpres nr. 29 din 
15 iulie 1964 au fost extrase din urnă 
următoarele numere de bază :

22 10 1 6 14 43
Numere de rezervă: 37 19.
Fond de premii: 457 242 lei.
Report la categoria I lei 5 756 de 

la concursul nr. 28.
Tragerea următoare va avea loc .la 

Predeal în ziua de 22 iulie a.c.

PREMIILE ÎNTREGI ȘI SFERTURI

120 DE MINUTE CU ARBITRUL TLRC HAKKI GURUZ
Duminică, la Constanța, arbitrul 

Hakki Gilrilz (Turcia) a fost aplau
dat cu căldură de spectatori și de 
sportivi pentru modul admirabil in 
care a condus partida Dinamo Bucu
rești — Crișul Oradea.

Vecinătatea locului unde Federația 
noastră de fotbal organizează vara 
„tabăra arbitrilor" ne-a sugerat ideea 
prezentării, cit de sumare, a manie
rei in care arbitrul oaspe a „dirijat" 
un meci important.

Hakki Gilrilz nu este — ca să 
zicem așa — avantajat de fizic. Dim
potrivă, e mărunțel și... plinuț, dar 
nu greoi, cum te-ai aștepta. O pre
gătire fizică excepțională se vădește 
în ușurința cu care se deplasează 
pe teren (nu uitați, a- arbitrat 120 
de minute I), ceea ce ii îngăduie să 
apară ca din pămlnt tocmai la locul 
unde... se îniimplă ceva! Circulă de 

j» preferință pe diagonală, „simțind" de 
fiecare dată încotro se îndreaptă 
jocul.

Este impresionantă discreția cu care 
conduce partida. Guruz nu se im
pune printr-un fluierat strident, prin 
gesturi largi, „autoritare", cum 

fac îndeobște unii arbitri. Putem 
spune că minute întregi nici nu i-am 
bănuit prezența pe teren, iar cînd 
s-a comis o infracțiune de joc l-arh 
căutat instinctiv din ochi undeva în 
altă parte. Dar fluieratul scurt, 
„pizzicatto" ne-a atras atenția că 
el se afla chiar la doi pași de locul 
cu pricina. Zîmbind din toată fața, 
arată că l-a văzut pe cel care —• 
spre exemplu — a împins la o să
ritură la cap, oricît de „subtil" fu
sese gestul.

Așadar, zimbea. Da, Gurilz nu are 
nimic din grimasa voit sacramenta
lă a unor arbitri. El zîmbește, men- 
ținînd între fotbaliști, și parcă și în 
tibune, o atmosferă de bună dispozi
ție, calmantă, dar mobilizatoare, în- 
ir-o partidă care îndemna la luptă 
acerbă pentru rezultat. Mustra șu
gubăț cu degetul pe cei care „jucau 
teatru" in careu, spunindu-le parcă: 
„ — Pe mine nu mă păcălești. Fii 
băiat serios, ce naiba! Hai, copăcel, 
și vezi de joacă cumsecade I". Dacă 
se întîmpla să se mai lovească vre
unul îl cerceta cu luare aminte, îl 

îmbărbăta, bătîndu-l prietenește pe 
umăr și... jocul continua.

Hakki Gilrilz s-a dovedit un cu
noscător fin al regulamentului de 
joc. Să dăm numai un exemplu, după 
ce vom sublinia că nu a știrbit cu 
nimic cursivitatea meciului ci dim
potrivă. Ați ghicit, desigur că este 
vorba de mult și diferit interpretata 
lege a avantajului. Apărarea dina- 
movistă respinsese un atac masiv și 
mingea fusese trimisă spre Pircălab. 
Ca să evite contraatacul, cînd pro
pria echipă era departe de poarta lui 
Weichelt, Szakacs HI a prins balo
nul cu ambele mîini pentru a forța 
oprirea jocului, în scopul replierii in 
apărare. De regulă, arbitrul oprește 
jocul, acordă lovitură liberă, ba îl 
mai și dojenește pe cel care comite 
ceea ce se cheamă henț anti-joc. 
între timp, apărarea se instalează la 
posturi, astfel că scopul este atins. 
Ei bine, Gurilz a făcut semn să se 
continue jocul și contraatacul imi
nent ar fi putut duce la marcarea u- 
nui gol, mai ales că orădenii se opri
seră din fugă, convinși că... au su
ficient timp să ajungă în propriul 

careu. Asta ar fi fost cea mai straș
nică sancțiune pentru Crișul. Păcat 
insă că jucătorul de la Dinamo, obiș
nuit și el cu un fel de arbitraj, nu 
a privit spre conducătorul jocului, 
astfel că a luat mingea pentru a 
executa presupusa lovitură liberă. 
Deci... henț, sancționat (oricît ar 
părea de paradoxal) cu o lovitură 
liberă în favoarea... Crișului.

Colaborarea cu tușierii a fost ire
proșabilă, arbitrul de centru necon- 
siderîndu-se nici un moment singu
rul răspunzător de soarta meciului. 
La un moment dat, intr-o învălmă
șeală, Guruz nu a putut observa o 
poziție de ofsaid, dar a sancționat-o 
la semnalizarea tușierului. Și chiar 
dacă a părut puțin teatral, salutul 
pe care i l-a trimis colegului de pe 
dreapta, în semn de mulțumire, 
spunea mult.

Este foarte adevărat că și jucă
torii celor două echipe l-au ajutat 
printr-o comportare disciplinată în 
pofida faptului că doreau deopotri
vă victoria. îl vom revedea cu plă
cere, orictnd, pe arbitrul turc Hakki 
Guruz, de la care arbitrii noștri — 
mai ales cei tineri — au cite ceva 
de învățat.

MIRCEA COSTEA

de la tragerea Loto-Central din
10 iulie 1964

Premiul suplimentar 1: 3 variante
a cîte 39.735 lei și 1 variantă a
9.933 lei; premiul suplimentar II: 11 
variante a cîte 967 lei și 11 variante 
a cîte 241 lei; Categoria 1: 4 variante 
a cîte 12.720 lei și 7 variante a cîte 
3.180 lei; Categoria a Il-a i 17 va
riante a cîte 3.483 lei și 16 variante a 
cîte 870 lei; Categoria a IlI-a i 25 
variante a cîte 2.378 lei și 23 variante 
a cîte 594 lei; Categoria a IV-a : 39 
variante a cîte 1.462 lei și 44 variante 
a cîte 365 lei; Categoria a V-a : 90 
variante a cîte 669 lei și 77 variante 
a cîte 167 lei; Categoria a Vl-a : 66 
variante a cîte 774 lei și 114 variante 
a cîte 193 lei; Categoria a Vil-a: 147 
variante a cîte 405 lei și 134 variante 
a cîte 101 lei; Categoria a Vlll-a: 
181 variante a cîte 314 lei și 205 va
riante a cîte 78 lei.

Premiile suplimentare I au revenit 
■următorilor participanți s

1. Zigmund loan din Bistrița
2. Miosici Toma din Tulcea
3. Ganea Cornelia din Ploiești.

Rubrică redactată de Loto-Prono* 
sport.



A XVII-a ediție a „Cursei Scinteii“

I. Ârdeleanu (Steaua) un nou și merituos lider ACTUALITATEA^ Mimbwoba
(Urmare din pag. 1)

pentru 
în ac-

1. G.

fost retrogradat pe locul 5 
lipsă de combativitate dovedită 
țiuinea cu Dumitrescu.

CLASAMENTUL ETAPEI : 
Moiceanu (Dinamo) 51110:00; 2. I. Ar-
ideleanu (Steaua); 3. L. Zanoni (Dina
mo), 4. C. Dumitrescu (Olimpia), 5. 
N. Ci mmete (Dinamo) același timp.

CLASAMENT GENERAL: 1. I. Ar- 
cleleanu 12h58:46; 
12h58:58; 3. L.

Dumitrescu 
mele 121159:28.

2. G. Moiceanu 
Zanoni 12h59:16; 4. 

121159:28; 5. N. Ciu-

★

15 (prin telefon de laTG. MUREȘ 
trimisul nostru). Etapa a 4-a desfășu
rată pe ruta Miercurea Ciuc — Tg. 
Mureș (169 km) a fost și ea foarte 
agitată. Remarcăm îndeosebi modul în 
care Ion Ârdeleanu și-a apărat tricoul 
galben, deși a fost lipsit de aportul 
colegilor lui de club.

Startul s-a dat la ora 14,40. Chiar de 
la piecare a început urcușul spre 
punctul de cățarare Harghita (km 12) 
pe care-1 trec, în ordine. Stoica, Veti
cei și Melcioc. La coborîre se des
prinde Melcioc însă nefiind ajutat de 
nimeni este în curînd „înghițit" de 
pluton. La km 20, încearcă să se des
prindă Bădără și Cosma, dar nici ei 
n-au mai multe șanse de succes. Trec 
încă cițiva kilometri și alergătorul 
ploieștean Văsîi întreprinde o acțiune 
curajoasă. El reușește să evadeze, mer
ge un timp singur, iar apoi vin să 
colaboreze cu el Melcioc, Ciocan, Stoi
ca, Vencel și Gurgui. Ciocan este a- 
vantajat de această evadare, așa că 
muncește serios. Dar spre surprinderea 
tuturor, cel care duce greul acestei 
acțiuni este Văsîi. Sprintul de la Odor- 
hei (km 53) este cîștigat de Ciocan, 
urmat in ordine de Stoica 
In curînd, Vencel sparge și 
urmă. La km 60 fugarii au 
de 1:45. Văzînd că acțiunea 
periculoasă, plutonul se agită. Din el

pleacă Ion Ardeleana, care își vede 
tricoul galben atacat de Ciocan aflat 
în grupul fruntaș. După Ârdeleanu fuge 
Zanoni.

Urmează un nou sprint de cățarare 
(km 72) cîștigat de Stoica secondat 
de Vdsw. Cei doi urmăritori, Ârdeleanu 
și Zanoni, se află la un minut de 
fugari, iar plutonul la 2 minute.

La Sovata (km 101) sprintul e cîști
gat de Stoica. La ieșirea din localita
te, după 45 km de urmărire, Ardelea- 
nu și Zanoni prind grupul fruntaș care, 
la km 110 are un avans de 4 minute. 
Dar, în timp ce în pluton dinamoviștii 
(îndeosebi Moiceanu, Rusu și Cosma) 
trag puternic, în grupul fugarilor cei 
trei alergători de la Steaua (Ardelea- 
nu, Stoica și Gurgui) n-au suficientă 
forță să contracareze acțiunea urmărito-. 
rilor, mai ales ca principalul pion, 
/. Ârdeleanu, este în mod firesc obosit. 
Așa se face că îa km 135 distanța se 
micșorează la 1:25 iar pe urcușul de 
la Bălăușeri (km 144) se produce jonc
țiunea — după peste 100 km de eva
dare — între fugari și pluton. Sprintul 
de cățarare din acest punct este cîști
gat de Stoica, Pînă la sosirea în ora/ 
șui Tg. Mureș, care a avut loc în piața 
trandafirilor, nu mai înregistrăm ni-; 
mic deosebit.

CLASAMENTUL ETAPEI: 1. I. 
Cosma 4h29:09; 2. C. Dumitrescu 3.
I. Ârdeleanu 4. G. Moiceanu 5. N. Ciu- 
mete 6. L. Zanoni 7. J. Vencel 8. C. Gon- 
țea 9. C. Ciocan 10. Gh. Neagoe ș.a. 
în același timp cu învingătorul.

CLASAMENTUL GENERAL DUPĂ 
4 ETAPE: 1. I. Ardeleana (Steaua) 
17h27:55 ; 2. G. 'Moiceanu (Dinamo)
17h28:07; 3. C. Dumitrescu (Olimpia), 
17h28,22 ; 4. L. Zanoni (Dinamo) 
28:25 ; 5. 
mează, în
namo), N. Grigore (Steaua), N. 
culescu (Steaua), I. Cosma (Dinamo),
J. Vencel (M. V. Bratislava), A. Șelaru 
(Dinamo), E. Rusu (Dinamo) etc.

Joi este zi de odihnă la Tg. Mureș, 
iar vineri se desfășoară etapa a 5-a pe 
ruta Tg. Mureș—-Sibiu.

N. Ciumele 17h28:37; 
ordine, Gh. Bădără

17h
Ur- 

(Di-
Ni-

și Vencel. 
rămîne îu 
un avans 
lor devine

Pregătiri olimpice pe toate meridianele
CAMP1ONUL OLIMPIC și recordma

nul mondial in proba de triplu salt, 
polonezul Jozef Szmidt, a suferit o 
intervenție chirurgicală la genunchi, 
astfel că este problematică participa
rea sa la J.O. de la Tokio. Medicii con
sideră totuși că Szmidt iși va putea 
relua antrenamentele la începutul lu
nii august.

Szmidt este recordman mondial al 
probei cu o performanță de 17,03 m. 
El este singurul atlet din lume care 
a trecut granița celor 17 m. Pe lista 
celor mai bune performanțe mondiale 
ale sezonului actual figurează Ozka- 
zaki (Japonia) — 16,48 m. Kreer
(U.R.S.S.) — 16,37 m, ȘERBAN CIO
CHINĂ (R.P. Romînă) și Tomlison 
(Austria) ambii cu 16,23 m.

TRIUNGHIULARUL ATLETIC des-

fășurat la Stockholm între echipele o- 
limpice ale Suediei, Finlandei și Nor
vegiei a fost cîștigat de atleții norve
gieni cu 154 puncte. Pe locul doi s-a 
clasat Finlanda — 136 puncte, iar pe 
locul 3 Suedia cu 132 puncte. Iată 
cele nrai bune rezultate înregistrate ; 
suliță: Pedersen (Norvegia) 81,24 m; 
400 m. garduri: Tuominen (Finlanda) 
51,0; 3 000 m obstacole: Person (Sue
dia) 8:39,6; disc: Haglund (Suedia) 
56.49 m.

AU LUAT SFIRȘIT la Bydgoszcz 
campionatele de box ale R.P. Polone la 
care au participat peste 400 de pugiliști. 
Pentru a 10-a oară consecutiv titlul 
de campion la cat. semigrea .a revenit 
lui Zbigniev Pietrzykowski, de nenu
mărate ori campion al Europei. După 
o absență de doi ani, fostul campion

european la cat. ușoară Lesek Drogosz 
și-a făcut o promițătoare reintrare la 
cat. semimijlocie, lată lista celor 10 
campioni polonezi care vor participa 
la J.O. de la Tokio: Z. Elech, Ben- 
dig, Adamski, Petek, Kulej, Drogosz, 
Gjesiak, Walasek, Pietrzykowski, Ku- 
bacik. Dintre ceilalți campioni o formă 
excelentă au demonstrat Kulej, actua
lul campion european la cat. ușoară și 
Walasek (mijlocie).

COMITETUL OLIMPIC austriac 
a anunțat oficial că sportivii austrieci 
vor participa la J.O. la 14 discipline: 
box, scrimă, pentatlon modern, halte
re, tir, judo,

PROFILURI

Bernard Laidebeur
Este interesant de știut că Ber

nard Laidebeur, unul din liderii 
sprintului francez, și-a realizat cea 
mai bună performanță personală la 
București, pe Stadionul Republicii. 
Anul trecut, la a XV-a ediție a 
campionatelor internaționale de at
letism ale R.P. Romîne, Laidebeur 
a alergat „suta** în 10,3 —> record 
francez egalat și, de asemenea, re
cord egalat al stadionului nostru.

Suplu și viguros, Bernard Laide
beur are silueta tipică a sprinteru
lui de clasă. La 22 de ani ai săi, 
metrul indică 1,73 înălțime, iar cân
tarul 67 kg. Corecordman al Fran
ței la 100 ni, el a fost cronometrat 
cu 21,5 pe 200 m. Firește, este om 
de bază al ștafetei de 4x100, una 
din speranțele Franței pentru J.O. 
de la Tokio, ștafetă în care în ul
tima vreme, se conturează formula:

Brugier — Laidebeur — Piquemal 
•— Delecour. Aceștia patru și-au 
propus doborîrea recordului Fran
ței, echivalent la începutul sezonu
lui cu 39,6. Și au reușit mai mult 
chiar. în cursul lunii iunie, ștafeta 
franceză a adus bățul de schimb 
pe linia de sosire după 39,3 secun
de, ceea ce constituie nu numai un 
nou record al tării, ci și al Europei.

Și, bineînțeles, cunoștința noas
tră, Bernard Laidebeur, și-a adus 
din plin contribuția la realizarea 
performanței.

— V. —

„JEUNB AFRIQUE“: AFRICA LA JOCURILE OLIMPICE
Săptămînalul tunisian „JEUNE 

AFR1QUE” consacră un articol per
spectivelor sportivilor de pe continen
tul african la apropiata ediție a Jocu
rilor Olimpice, din care spicuim ur
mătoarele :

„Fără îndoială, o afirmare a spor
tului african va putea fi consemnată 
la Jocurile Olimpice din 1968, de la 
Mexico City, cu condițiu să fie con
tinuate actualele eforturi, iar impro
vizația să cedeze peste tot locul unei 
pregătiri metodice.

Desigur, Africa va fi prezentă și la 
cea de a XVIII-a ediție a Jocurilor 
Olimpice de la Tokio, cu sportivi care 
nu sînt totuși de neglijat. In afara 
sprinterului marocan Bouchaib. credi
tat cu 10,3 pe 100 m, Maghrebul (ță
rile Africii de Nord de limba arabă 
n.r.) va prezenta în primul rînd aler
gători de fond și semi fond : Ameur și 
'Addeche. care vor îmbrăca tricoul 
geriun : experiența acumulată de 
sub culorile franceze îi va ajuta,
siguranță, într-o comportare meritorie 
Tunisianul Gamoudi va fi un concis 
reni redutabil, pronosticat printre ciș 
tigălorii posibili ai maratonului. Cele 
mai bune performanțe ale sale au fost 
înregistrate la ultima ediție a Jocuri 
lor Mediteraneene, cînd a terminat pe 
primul loc îu probele de 5 000 și 
10 000 m. Pe aceleași distanțe va aler

ga, probabil, și marocanul Rhadi, însă 
cu mai puține șanse de succes.

Despre Gaousson Kone, învingător în 
fața lui Piquemal, s-a vorbit mai pu 
țin în ultima vreme, dar există spe 
ranțe că el se va prezenta la Tokio 
în cea mai bună formă, aceleași impre
sii existînd și despre 
sirou, care realizează

DIN PRESA

senegalezul Bas- 
cu o regularitate

STRĂINĂ

al
ei
cu

impresionantă rezultate în jurul lui 
10,3 pe 100 m. De la Antao (Kenial 
se așteaptă și mai mult, deoarece pe 
această distanță el a „mers** 10,1, la 
Jocurile Commenwealthului. în ultimii 
doi ani senegalezul Kakou Amadou a 
fost cel mai bun atlet african pe dis
tanța de 400 m. De două ori, la Dakar 
și Abidjan, el a sosit alături de cei 
mai buni specialiști francezi ai distan
ței. De aceea, ne punem mari spe
ranțe în el. Tot de la un sportiv se- 
negalez așteptăm o comportare buna 
în proba de 400 m.g. : este vorba de

Sarr, care a impresionat îndeosebi la 
jocurile sportive de la Dakar.

Printre săritori, ghanezul Auey, 
dacă și va regăsi forma care i-a permis 
să realizeze la Acera o performanță de 
8,11 m, va reuși să ne aducă satisfac
ții, cu atît mai mult cu cît el este și 
un remarcabil sprinter (10,3 pe 100 
m). Sîntem liniștiți în legătură cu 
comportarea lui Mahamat Idriss. Re
cent el a concurat la Fort Lamy, ob- 
țînînd un rezultat 
țime“, una dintre 
formai ițe mondiale

Deși în sportul 
se fac abia primii pași, 
tele noastre nu vor fi absente la Tokio. 
Ghaneza Hart o va succeda oare pe 
Wilma Rudolph ? Acest lucru nu paie 
cu totul imposibil pentru cei care au 
constatat ușurința cu care ea și-a do
minat concurentele la ultimele jocuri 
africane. Okoli, o sportivă nigeriana, 
poate aspira la un rezultat onorabil 
îu proba de săritură în înălțime, cea 
mai bună performanță a sa fiind de 
1,64 m.

Sîntem de acord că la Tokio Africa 
nu va realiza oarecari surprize. Dar nu 
este exclus ca peste cițiva ani să vină 
și marile realizări'*.

FOTBAL PE GLOB
• Echipa bulgară Spartak Pleven 

și-a continuat turneul în R.S. Ceho
slovacă, jucînd la Praga cu echipa 
olimpică a țării. .Tinerii fotbaliști, ceho
slovaci au obținut victoria cu scorul 
de 6—1 (1—1). Cele 6 puncte au fost 
realizate de Vojta, Vaîoșek, Masnyi, 
Mr a? și Lichtnegl (2). Unicul punct 
echipei bulgare a fost marcat 
Zdrovkov.

S» In primul meci al turneului 
care-1 întreprinde în U.R.S.S., 
zentativa Algeriei a întîlnit la Lenin
grad selecționata R.S.F.S. Ruse. Vic
toria a revenit cu scorul de 3—1 (2—0) 
fotbaliștilor sovietici.

al 
de

pe 
repre-

1

de 2,11 m la „înăl- 
cele mai bune per- 
ale anului,

feminin în Africa 
reprezentau-

re, tir, judo, atletism, caiac-canoe? 
lupte, canotaj academic, natafie, sări
turi de la trambulină, iahting și 
gimnastică. Selecțiile lotului au fost 
făcute în baza normelor fixate de co
mitetul olimpic austriac și federațiile 
de specialitate.

Jacques Anquetil învingător
în „Turul Franței"

Cel de-al 51-lea Tur ciclist a.1 Fran
ței s-a încheiat ieri la Paris cu victoria 
cunoscutului rutier francez Jacques An
quetil, oare își înscrie astfel pentru a 
5-a oară numele în palmaresul probei. 
J. Anquetil, în vîrstă de 30 ani, a reu
șit totodată să egaleze performanța 
ciclistului italian Fausto Coppi, de a 
cîștiga în același sezon Turul Italiei 
și’Turul Franței.

Ultima etapă, a 22-a, a fost împăr
țită în două fracțiuni : Orleans—Ver
sailles (118 km) cîștigată de belgianul 
Beheyt în 3h25’24" și Versailles 
Paris (27,500 km) contra cronometru 
individual —. învingător Anquetil în 
37:10,0. Clasament final: 1. Anquetil 
(Franța) a parcurs 4500 km în 127h 
09:44 ; 2. Poulidor (Franța) la 55 
sec; 3. Bahamontes (Spania) la 
4:44; 4. Anglade (Franța) la 6:42; 
5. G. Groussard (Franța) la 10:34.

Turul Franței rezervat amatorilor a 
avut un final neașteptat: spaniolul 
Garcia a pierdut tricoul galben, în 
ultima etapă, în favoarea italianului 
Felice Gimondi. Etapa a 13-a Orleans 
—Paris (129 km) a revenit belgianu
lui Karstens cu timpul de 3h 01’ 25”. 
Clasament final : 1. Gimondi (Italia); 
2. Aimar (Franța) la 42 sec ; Garcia 
(Spania) la 2:17. (Agerpres)

Știri din baschet și gimnastică
Viitorul campionat mondial masculin 

de baschet se va desfășura în 1965 la 
Moscova. Sînt calificate din oficiu pri
mele 6 clasate la campionatul european 
de la Wroclaw (U.R.S.S., R. P. Po
lonă, Iugoslavia, R. P. Ungară, R. P. 
Bulgaria și R. D. Germană). Celelalte 
10 echipe vor fi calificate în urma tur
neelor eliminatorii ce vor avea loc în 
diferite continente.

In ce privește 1. O. de la Tokio, Fe
derația internațională a hotărit ca în 
eventualitatea că R. P. Ungară nu va 
trimite echipa sa în Japonia, cea de 
a 16-a participantă să fie reprezenta
tiva R. P. Bulgaria, clasată pe locul 
4 în turneul de la Geneva.

La Ziirich s-au desfășurat lucrările 
congresului federației internaționale/a 3 
gimnastică. Printre noile membre ad
mise se numără și federațiile de gim
nastică din Siria, Filipine și Algeria, 
în prezent, numărul țărilor membre ale 
federației internaționale de gimnastică 
se ridică la 57. S-a stabilit ca viitorul 
campionat european masculin de gim
nastică să tse desfășoare anul viitor în 
organizarea forului de specialitate din 
Belgia, care-și va sărbători centena
rul. întrecerile vor avea loc în orașul 
Anvers. Campionatul mondial de gim
nastică se va disputa în 1966 în R. F. 
Germană,

(Agerpres)
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IN CADRUL prezentărilor celor mai cu

noscut?. atieți din arena mondială care vor 
concura la J.O. de la Tokio, revista fran
ceză „Sports Olympiques", editată de zia
rul „L'Equipe“, a publicat într-unul din 
ultimele sale numere un articol despre 
sprinterul rornîn Valeria Jurcă.

DUPĂ părerea antrenorilor sovietici, ur
mașul lui Vlasov și Jabotinski va fi halte
rofilul Vladimir Feoktistov, în prezent în 
vîrstă de 16 ani. Tînărul sportiv (1,90 m 
înălțime, 120 kg) a obținut recent la triat- 
lon rezultatul de 330 kg (100 + 100+130), ceea 
ce reprezintă un record mondial neoficial 
pentru categoria sa de vîrstă. Feoktistov 
a fost... depistat de Mihail Svetlicinîi, ace
lași care în urmă cu șapte ani l-a desco
perit și pe Leonid Jabotinski.

VOLEIUL este, cum se spune, de departe, 
cel mai popular sport din Japonia. Statis
ticile atestă că în țara soarelui răsare 
sportul cu mingea peste plasă este practi
cat de 4 008 000 de oameni. In toate între
prinderile, fabricile, în toate școlile se or
ganizează anual competiții care angrenează 
în concursuri un foarte mare număr de 
echipe. Se subliniază că în anul 1913 vo
leiul japonez a fost prezent la „Jocurile 
Extremului Orient".

PROBLEMA dopajului la sportivi va tl 
luată în curînd în discuție de către sena
tul belgian, care va discuta un proiect de 
lege privind interzicerea folosirii dopaju
lui. Pentru cei care se vor face vinovațl 
de încălcarea legii se prevăd pedepse 
cu închisoare de la 8 zile pînă -la o lună 
și amendă de la 10 000 pînă la 100 000 de 
franci.

BRAZILIENII, aflați pînă acum în postura 
de „exportatori" de jucători de fotbal, și-au

manifestat recent intenția de a cumpăra 
fotbaliști din Europa. Astfel, clubul Fia- 
mengo și-a exprimat dorința de a-1 legitima 
pe jucătorul suedez Roger Manusson, în 
vîrstă de 19 ani, care pînă nu de mult 
a evoluat la echipa Atvidaberjf, din divizia 
a doua suedeză.

DOI JUCĂTORI ai echipei campioane a 
Italiei, Bologna, au , fost distinși la

lume — peste 11 000 000. Procentual, stiua- 
ția fotbaliștilor legitimați în întreaga lume 
se prezintă astfel: Europa 75 la sută, Ame
rica de Sud 16 la sută, Asia 3 la sută. 
America de Noid și Centrală 4 la sută, 
iar Africa 2 la sută.

DUPĂ ce a fost gazda finalei „Cupei cam
pionilor europeni" la fotbal, dintre înterna- 
zionale și Real Madrid, orașul Viena și-a

încheierea campiQnatului cu diplome de 
onoare. Este vorba de centrul atacant 
Nielsen (de 'naționalitate danez) care . a 
marcat cele mai multe goluri și de Haller 
(R.F. Germană), cel mai bun jucător al 
diviziei italiene în cursul sezonului trecut.

UNUL din cele mai mari cotidiene japo
neze, „Mainichi Shimbun", cu un tiraj de 
5 003 000 exemplare zilnic, a hotărit să re
zolve intr-un mod deștul de original trans
portul lotograiiilor de la bazele sportive 
olimpice la redacție: ziarul va recurge la 
„ajutorul" porumbeilor postași, care vor 
transporta filmele la redacție. După încer
cările făcute, s-a constatat că porumbeii 
ating o viteză de 80 km pe oră, mergînd 
pe drumul cel mai scurt. In prezent, 250 
de porumbei efectuează un anjrenameut... 
olimpic 1

STATISTICILE arată că în Europa sînt 
8 380 000 de fotbaliști legitimați, iar în

pus candidatura în vederea organizării, in 
1385, a finalei „Cupei cupelor"-

NORVEGIANUL - Terje Petersen, noul re
cordman mondial la. aruncarea suliței, are 
21 de ani și este foarte înalt: 
concursul de la Oslo, în care

  
următoarele aruncări: 83 m. — depășit —, 
81,90 m.,--- 83,15 m., 81,30 m., 87,12 m..
82.39 m

DEȘI nu are posibilitatea să se antreneze 
decît de două ori pe săptămînă, din cauza 
timpului limitat pe i ccfre îl are la dispo
ziție (ca subsecretar de stat pentru sport 
și tițreret al Republicii Ciad, el este foarto 
ocupat), atletul Mahamat Idriss speră șă 
realizeze la Tokio 2.20 m la ' săritura în 
înălțime-. După cum se știe, - de pe acum 
el are în palmaresul său o performantă 
de 2,10 m.

LA CAMPIONATELE de atletism al© 
S.U.A., la înălțimea de 5.07 m, lui Fred

Hansen, recordmanul mondial al probei, 1 
s-a rupt prăjina în plin zbor peste ștache
tă. Hansen a ieșit însă bine din acest ac
cident, putînd să ia parte în continuare la 
concurs, pe care l-a și cîștigat de altfel 
cu o săritură de 5,18 m.

UN ZIARIST francez l-a întrebat pe Valori 
Brumei ia cit crede că va ajunge recordul 
mondial Ia săritura în înălțime peste 10 
ani. Recordmanul lumii a răspuns că este 
foarte puțin probabil ca în decenial care 
urmează să se înregistreze salturi edit de 
mari ca în ultimii 3—4 ani. Oricum, recor
dul va ajunge în jur de 2,35 m !

JAPONEZII au anunțat că vor face un 
mare film documentar cu Jocurile Olimpice 
de vară, de la Tokio.. " t . 
film pot fi întrevăzute și din suma câte 
va costă turnarea lui: 
de dolari. • ,

Proporțiile acestui 

aproximativ 1 milion

1,90 m. In
_________ _ a realizat
performanța record de 87,12 m., el a avut

LA 18 OCTOMBRIE, 
Jocurilor Olimpice, va 
tragerea „loteriei olimpice", pentru care 
s-au pus în vînzare bilete de cîte 20 de 
copeici, în valoare totală de 18 milioane 
de ruble. Cîștigurile constau în voiajuri 
internaționale, automobile, motociclete etc. 
Rețeta acestei. 
struirii de noi 
tivă<

INDONEZIA a
unei conferințe de presă ținută de M. ■ Ma- 
ladi, ministrul sporturilor, participarea sa 
la Olimpiada de la Tokio.

In ajunul deschiderii 
avea loc la Moscova

loterii este destinată con
centre de instruire spor-

confirmat oficial» in cadrul
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