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w MARII sărbători
CIFRE GRĂ ITOARE Realizările sportivilor

anuluiMarea competiție a 
<X“ — Spartach’iada republica
tă, a creat și în raionul Cara
cal condiții favorabile pentru 
mpulsionarea activității sporti
ve. In aceasiă privință se cuvin 
i fi subliniate cîteva din reali- 
ările consiliului raional UCFS, 
ibținute în cinstea aniversării 
liberării patriei noastre.

Numărul sportivilor legitimați 
■ste, în prezent, de 120, cifră 
are depășește cu 40 de sportivi 
ingajamentul consiliului raional, 
n ceea ce privește sportivii 
lasificați, activiștii sportivi din 
cest raion își propuseseră să 
ealizeze cifra de 60. în prezent, 
a evidența consiliului raional fi- 
; urează 200 de sportivi clasifi- 
ați, la handbal, atletism, fot- 
>al. volei, șah și tenis de masă.

De mare popularitate se bucu- 
ă întrecerile pentru obținerea

de 
în

Insignei de polisportiv. 1900 
tineri și tinere și-au trecut 
întregime normele. Cifra repre
zintă o depășire a angajamen
tului, cu 200 
fost afiliate la 
specialitate încă 
mură de sport (angajamentul 
era de 4 secții). Au fost realiza
te 22 noi recorduri raionale cu 
prilejul desfășurării fazei raio
nale a Spartachiadei republica
ne. Toate aparțin atletismului, 
dintre ele cele mai semnificati
ve fiind: 6,37 m. Ia săritura în 
lungime (performanță aparținînd 
tînărului Nicolae Ștefănescu, e- 
lev la școala medie nr. I Ca
racal; 11,5 sec. pe suta de me
tri (Gh. Simion, asociația Avîn- 
tul Devesel); 13,20 m la triplu- 
salt (Iulian Ancuț, asociația A- 
vîntul Devesel).

de sportivi. Au 
federațiile de 

8 secții pe ra-
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Moș Ion Căliman povestește...
Am stat 

lă. între
multă vreme la îndo- 

a cere unui om vîrst- 
ic să depene amintiri triste, a- 
esea dureroase și necesitatea de 
reaminti generațiilor mai tinere 

acrificiile din vremuri apuse, 
ire au precedat zorile luminoa- 
i de azi.
Nu-i ușor să ai în față un om 

șțenit de deceniile de muncă grea 
i atelierele din trecut, dar în- 
iorat acum, sufletește, de bucu- 
a de a trăi o viață liniștită, în- 
-o lume nouă, și să-i ceri să se 
Toarcă din nou — cu gîndul— 

lucruri și fapte cu gust amar, 
-am îndemnat totuși pe moș 
>n Căliman în căsuța sa bă- 
înească din Curtea de Argeș, 
i povestească, așa ca pentru 
piii, nepoții și strănepoții lui:
— La grea încercare mă pu- 
t(i. Nu că aș fi uitat. Cine a 
st, ca mine, in trecut, muncitor

patroni, nu va uita niciodată 
lele acelea clnd cuțitul ne ajun
se la os. Dar la îndemnul par
iului, ne-am arătat voința și 
'terea, sperînd în zile mai bune, 
tr-o viață nouă, fericită. Iar 
i, am a/uns s-o trăim.
— Dar pentru că sîntem vechi 
varăși de drumeție, poți să ne 
vestești ceva despre turiștii 
1 trecut ai Argeșului. Vechi și 
sionat turist, moș Ion Căli- 
in ne spune:
— Erau cîțiva turiști, puțini 
-atunci, în Argeș, care iubeau 
imusețile țării. Dar mai mult

ploieșteni
Sportivii din regiunea Ploiești 

obțin succese însemnate în în
făptuirea angajamentelor luate 
în cinstea celei de a XX-a ani
versări a eliberării patriei.

Pe terenurile șl stadioanele re
giunii pulsează o vie activitate. 
Etapa de mase a Spartachiadei 
republicane a adus pe terenurile 
de sport mii și mii de tineri. 
Toți, dornici să se întreacă. A- 
cest aflux uriaș spre pista de 
alergări sau sectorul de sărituri, 
spre porțile de handbal și pla
sele voleiului, spre porticul de 
gimnastică, a făcut posibilă de
pășirea angajamentului luat de 
a angrena în prima etapă a 
Spartachiadei 300.000 de spor
tivi. La sfîrșitul etapei a fost 
consemnată cifra de 326.000 de 
participant!.

Pînă la 30 iunie, pe cuprinsul 
regiunii Ploiești, 30.848 de ti
neri și tinere și-au trecut nor
mele Insignei de polisportiv. 
Angajamentul luat în cinstea lui 
23 August, ca 30.000 de sportivi 
să-și treacă normele Insignei de 
polisportiv, va îi mult depășit.

din auzite sau citite le știau, 
căci de văzut era mai greu... Ie
șirile la iarbă verde, la munte, 
nu ne erau la îndemină, nu a- 
veam bani destui ca să ni le § 
permitem pe măsura dorințelor 
noastre. La cabanele boierilor 
nici nu eram primiți cînd auzeau, 
sau vedeau de pe hainele noastre, 
că sintem muncitori. Parcă mă

(Continuare în pag. a 2-a)
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„Cupa R. P. R.“ la fotbal

O finală de mare atracție: 
Dinamo București-Steaua

ANTRENORI] AU CUVINTUb

Desen dc^Neagu Radulescu 

succesul „premierei", care se 
va desfășura mîine pe scena 
verde de la „23 August".Gabriel Moiceanu (Dinamo) 

noul lider al „Cursei Scinteii
GH. BĂDĂRĂ (Dinamo) a cîștigat etapa a V-a Tg. Mureș-Sibiu

SIBIU, 17 (prin telefon de 
la trimisul nostru). — La sprin
tul final al etapei de azi lide
rul „Cursei Scînteii" s-a schim
bat din nou. Obținînd bonifi
cația acordată locului 2 (15 sec.) 
G. Moiceanu a preluat de la 
Ion Ardeleana tricoul galben. 
Și acum, despre etapă.

După o zi de odihnă petre
cută la Tg. Mureș cei 44 de ci
cliști rămași in cursă au luat 
azi la ora 14,40 startul în e- 
tapa a 5-a Tg. Mureș —- Tîrnă-

ÎNTR-O DUPĂ-AMIAZĂ
E TERENURILE „VOINȚA"...
te de tineri în frumoase costume de sport, participant* 
imele finale ale etapei raionale a ~ 
după defilare

-epe demonstrațiile de gimnastica și box, iar apoi finalele de 
fotbal și volei (Citiți reportajul din pag. a 2-a) 

Foto : T. Roîbu
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Spartachiadei s-au aliniat 

în fața tribunelor. Peste cîteva minute vor
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veni -— Mediaș — Sibiu (127 
km). S-a pornit tare și pe pri
mii kilometri asistăm la un a- 
devărat semifond cu sprinturi 
repetate. La km 12, barieră. 
Plutonul e încă compact, așa 
că aproape 12 minute de aștep
tare nu influențează cu nimic 
asupra cursei. Alergătorii au 
tricourile ude, ceea ce ne con
firmă că au muncit foarte mult 
chiar din start. Se ridică, în 
sfîrșit, bariera și plecăm. 13 
rutieri se desprind și iau avans. 
Pe serpentinele urcușului de la 
Tîrnăveni rezistă în frunte doar 
doi alergători cehoslovaci. Ei 
cîștigă sprintul de cățărare 
(Vencel, Volf, urmați la 35 sec. 
de Rusul) și apoi, după o cobo- 
rîre scurtă, și pe acela cu pre
mii din orașul Tîrnăveni : (Ven
cel, Volf și Ia 30 sec. Ciocan). 
La ieșirea din oraș cei doi aler
gători din R.S.C. sînt prinși. 
Acum, în față se află un plu-

ton numeros cu toți cicliștii 
fruntași ai cursei. înainte de 
Mediaș asistăm la sprintul de 
cățărare de la Hula (km 62) 
pe care îl oîștigă Gh. Moldo- 
veanu, urmat de Suciiu și Patek. 
Apoi se coboară spre oraș 
spre... sprintul cu premii,

Și 
pe 

care îl oîștigă Suciu, urmat de 
Moldoveanu și Ciocan. La Cop- 
șa Mică (km 81) evadează Rusu, 
Niculescu și Neacșu. E o ac
țiune la care plutonul nu ripos
tează pentru un moment, dar 
cînd aceștia fac 5—600 m avans 
grupul masiv forțează și în 4 
km îi prinde. La km 90 încear
că Ciobanu. El ia 15 sec. avans. 
Dar bariera de la km 95 îi a- 
nulează șansele. în cele 5 mi
nute cît sînt reținuți vin din 
urmă și cicliștii rămași la ur-

Iată-ne și în preziua finalei 
„Cupei R. P. Romine": din 
cele 3180 de echipe, prezente la 
startul acestei pasionante între
ceri, au rămas două: DINAMO 
BUCUREȘTI și STEAUA; 
două 
mâții 
zale, 
tiției, 
tuala 
lor...

Mai este necesar să subli
niem interesul pe care îl tre
zește această finală ? Să ne 
reamintim de pasionantele 
jocuri furnizate de aceste două 
echipe fruntașe ale fotbalului 
nostru, să reamintim cititoru
lui că Dinamo și Steaua nu 
s-au mai întâlnit niciodată în 
finală și vom putea anticipa

. ?i 
dintre cele mai bune for
ate țării, întrucît surpri- 

care fac farmecul compe- 
nau mai depășit în ac- 
ediție stadiul semifinale-

Dornice să lase o bună im
presie — în acest sfîrșit de sta
giune fotbalistică 
și Steaua s-au 
cursul săptămînii, 
ten ț ie.

Dinamovișiii au 
tru antrenamente în 
urmărit îmbunătățirea pregătirii 
fizice și a elementelor tehnico- 
tactice încadrate în sistemul 
cu patru fundași. Referitor la 
primul obiectiv, marți și joi s-a 
lucrat la .,capitolul" viteză da

— Dinamo 
pregătit, în 
cu mare a-

efectuat pa- 
,j care s-a

(Continuare in pag. a 3-a)

Azi și mîine, la Reșița:

Se întrec echipele de gimnastică (tineret) 
ale R. P. Romine și R. S. F. Iugoslavia
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Orașul Reșița găzduiește as
tăzi și mîine întîlnirea interna
țională dintre echipele de gim
nastică (tineret) ale R.P. Romi
ne și R.S.F. Iugoslavia. Devenită 
tradițională, această întrecere 
constituie un bun prilej ca tine
rii gimnaști din cele două țări 
să învețe unii din experiența ce
lorlalți. In anii din urmă succe
sul a fost de cele mai multe ori 
de partea echipelor noastre, atît 
în concursurile disputate în R.P.

Romînă cît și în cele care au 
avut loc în Iugoslavia.

Concursul prevede numai e- 
xerciții liber alese, sîmbătă con- 
curînd băieții, iar duminică fe
tele.. Selecționatele noastre vor 
fi alcătuite din următoarele lo
turi i Apăteanu, Chiriță, Florian, 
Ionescu, Pleavă (feminin), Con- 
dovici, Cadar, Simion, Miclăuș, 
Silaghi, Gruin. Ca arbitri neutri 
vor conduce Leona Horvat și 
Iosef Dobai (R.P. Ungară). .

*

Primii campioni din acest an 
la caiac-canoe

Ieri, pe apele lacului Snagov, au început finalele campionatului 
republican de caiac-canoe, la care participă peste 250 de sportivi 
din 21 de cluburi șl asociații sportive. Primele probe ale campio
natelor — desfășurate pe un timp frumos — au prilejuit întreceri 
spectaculoase. La caiac 1 — 10 090 m primul loc a revenit lui T. 
Bazaracai (Dinamo) cu 48:57,5 urmat de Ivanov (Steaua) cu 50:14,0 
și Svoboda (Olimpia) cu 52:06,7. Titlul de campioni în proba de’ du
blu fond a fost cîștigat de echipajul dinamovist format din Zaha- 
renco și Andrei Ichim care au terminat proba cu 43:18,0. In proba 
de canoe simplu fond victoria a fost cucerita de Lean Ratman (Di
namo) cu 53:30,0, iar la canoe dublu 10 000 m de Ichim Lipalit—Ca- 
linov cu 47:25,0. Finalele campionatelor continua astdzi cu proba 
de K 4 10 000 m și cu probele de viteza.



ÎN CINSTEA MAM SĂRBĂTORI Spartacliiada republicană
(Urmare din pag. 1)

Crește mimării! sportivilor legitimați și 
al celor clasificați, iau ființă noi echipe 
ce vor ac^'va în sezonul viitor în cam
pionatele orășenești sau raionale.

Creșterea numărului de sportivi par- 
ticipanți la întrecerile de mase a creat 
necesitatea amenajării unor noi tere
nuri simple de sport. Angajamentele 
luate de asociațiile sportive ploieșteoe, 
de a amenaja terenuri sportive simple, 
au început să prindă viață încă din zi
lele cînd se desfășura etapa pe aso
ciații a Spartachiadei republicane. La 
bilanțul bogat de participant la Spar- 
tachiada republicană la asociația spor
tivă Locomotiva Ploiești se adaugă și 
Cel obținut în amena jarea de terenuri 
sportive simple. Tinerii de aci au mun
cit cu entuziasm și au realizat la sta
ția Ploiești-Sud un teren de baschet, 
unul de volei și o pistă simplă de po
pice, la statia Brazi un teren de hand
bal, iar la Ghighiu unul de volei. Din 
orașul petroliștilor mai trebuie să a-

GIMNASTICA
Au cuvintul specialiștii

Pe marginea concursului republican al copiilor
Zilele trecute s-a desfășurat la Re

șița a doua ediție a concursului repu
blican pentru copii, competiție la care 
8-au întrecut aproape 200 de copii din 
toate regiunile țării. Față de ediția de 
acum un an, ana remarcat un impor
tant salt calitativ, mai ales la exerci
țiile liber alese la sol. Conținutul „so
lurilor*4 atît Ia băieți cît și la fete 8-a 
îmbogățit în mod evident cu elemente 
(acrobatice și artistice din cele mai 
grele : torente acrobatice executate cu 
înaltă măiestrie. Nivelul artistic al exe
cuțiilor a crescut numai în parte. în- 
ftîietatea echipelor dinamoviste se da
torează mai ales siguranței cu care au 

Cei doi antrenori de /« Dinamo cu cei mai buni dintre elevii lor, după suc
cesele înregis brute în concursul republican al copiilor

evoluat toți componenți-i formațiilor și 
stilului artistic în execuții.

în privința solurilor cu conținut a- 
erobatio greu pentru virata copiilor, 
părerea noastră este că ele sînt adec
vate posibilităților copiilor, pot fi uti
lizate fără a dăuna cu nimic sănătății, 
eu condiția respectării riguroase a ce
rințelor tehnicii. La fete se impune de
limitarea timpului de luciu la sol, că-ci 
în prea multe cazuri am văzut cum 
unii antrenori au întocmit „soluri44 
foarte lungi, solicitând prea mult re
zistența micuțelor gimnaste. Or, la a- 
ceastă vîrstă, nu e bine să fie forțată 
capacitatea de rezistență a copiilor.

Cîteva cuvinte despre celelalte pro
be, la care s-a concurat numai cu 
exerciții impuse. Cred că bîrna fetelor 
poate fi ușor îngreuiată întrucât față 
de nivelul solurilor a devenit prea 
simplă ; săriturile, atît la băieți cît și 
ia fete, pot rămînc în continuare la 
nivelul actual, ele fiind sărituri de 
bază, a căror însușire bună asigură 
premise solide pentru învățarea majo
rității săriturilor din gimnastica de 
performanță. I

O problemă care a preocupat mai 
puțin pe antrenori a fost cea a omoge
nității în cadrul echipelor. Din acest 
punct de vedere, dinamovistele Ecate- 
rinta Minculescu, Silvia Cășaru, Anca 
Coman, Ileana Sederieși, Constanța 
Pavel, ca și dinamoviștii Dezideriu 
Torok, Paiul Marianciuc, Valentin Me- 
zei, Puiu Neagu, Victor Casali, care 
au cucerit primele locuri atît la indi
vidual compus cît și pe echipe, pol 
constitui exemple elocvente. La fete, 
patru dintre gimnaste s-au clasai pe

SPORTUL POPULAR
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mintim și pe harnicii gospodari de la 
Rafinăria Ploiești, grupul școlar pe- 
trol-chimie, rafinăria Teleajen și I.C.M. 
Nefieroase. Și în celelalte orașe din 
regiune au fost amenajate terenuri 
sportive simple. La Buzău, la Uzina 
metalurgică, la Trustul de construcții, 
la Întreprinderea de mase plastice, 
s-au amenajat terenuri de volei, hand
bal, baschet, piste de popice. Pe zi ce 
trece se schimbă fața stadionului din 
Crîng.

In multe școli au apărut noi terenuri 
sportive simple. Printre școlile frunta
șe în amenajarea de terenuri simple 
se numără școala medie nr. 2 Ploiești, 
școala medie nr. 1 Tirgoviște, școala 
medie nr. 1 Ploiești, școala medie Si
naia etc.

Sportivii regiunii Ploiești sînt hotă- 
rîți să îndeplinească toate, angajamen
tele luate în cinstea zilei de 23 Au
gust, pentru a se prezenta la data 
măreței aniversări cu noi și noi rea
lizări în activitatea sportivă.

C. ALEXE

primele 6 locuri din 85 participante, 
iar la băieți pe primele 4 din 90.

Concursul republican pentru copii 
«e integrează în concepția modernă de 
antrenament adoptată 'în ultimii ani 
de secțiile noastre de gimnastică : 
specializarea timpurie. Prin prisma re
zultatelor celor două ediții desfășurate 
pînă acum, patern afirma că în orașele 
țării noastre există în prezent garni
turi de gimnaști și gimnaste cu per
spective le a se afirma în mod serios 
în următorii ani.

Deficitar este, însă, faptul că ase
menea campionate nu există decât pen
tru prima etapă de pregătire, adică 

pentru copiii în vîrstă de 10—*12 ani. 
Pentru asigurarea continuității în pre
gătire și a controlului pe plan repu
blican, ar fi foarte util să se creeze 
concursuri republicane pentru juniorii 
II (12—14 ani) ca și pentru juniorii 
I (14—16 ani). în acest fel, treptele 
pregătirii vor fi continue și fiecare 
categorie își va avea examenul su
prem : finala campionatului R.P.R., 
competiție cu o mare forță stimula
toare, incomparabil mai mare decît 
concursurile pe plan orășenesc sau re
gional la care se limitează în prezent 
juniorii II și I.

prof. PETRE DUNGACIU
antrenor

Q CICLISMț

(Urmare din pag. 1)

cușuri. în acest fel întregul pluton e 
refăcut. Km 100 e marcat de o nouă 
acțiune la care participă Dumitrescu, 
Volf, Moiceanui, Bădără, Ardeleanu, 
Zanoni, Ciobanu, Niculescu și Văsîi. 
Ei reușesc să-și asigure un avans de 
30 sec. dar Cosma le ad-uce plutonul 
în spate. De aici pînă în apropiere 
de sosire lucrurile se liniștesc, aler
gătorii se pregătesc pentru sprintul fi
nal care poate aduce și el modificări 
în clasament. Cu 2 km înainte de so
sire, din pluton futge Bădără. E'l nu 
mai poate fi prins, așa că e] câștigă

ÎNTR-O DUPĂ-AMIAZĂ,
PE TERENURILE „VOINȚA"...

încordare1 Lupta pentru fiecare punct a fost deosebit de dîrză. Ambele echipe au dovedit <o buna, pregătire. Fază 
din finala de volei.

Ne-am obișnuit ca pe terenurile clu
bului Voința din apropierea lacului 
Floreasca să vizionăm în după amie
zele acestei veri capricioase — cînd 
soare torid, cînd ploi torențiale — 
frumoase și atractive întreceri spor
tive în cadrul Spartachiadei republi
cane. Joi, în același decor familiar, 
am întâlnit însă debutanți ai marilor 
competiții de mase, sportivi ai tinere
lor asociații din cadrul Comitetului 
sportiv local din construcții. Erau pre- 
zeu ți pe stadion muncitori zidari, 
maeștri ai schelelor înalte, ingineri 
constructori, tineri tehnicieni. Și 
multe, multe fete. Din sectoarele de 
construcții, de pe șantiere, din sălile 

! de proiectări.
Participau ți pentru prima dată la 

astfel de mari competiții, finali știi
etapei raionale s-au prezentat în gene
ral la un nivel tehnic bun, fapt care 
a reliefat preocuparea consiliului și a 
instructorilor pentru pregătirea temei
nică a cbncurenților. Dacă am vorbi 
numai de finala de fotbal dintre „Gra- 

i nitul44 și „Drumuri și Poduri44, la care 
• au asistat peste 2000 de spectatori, 
j tovarăși de muncă, prieteni și... su- 
I porteri ai celor două echipe, sau des- 
| pre finala de volei feminin, ar trebui 
l să facem adevărate cronici de specia- 
i litate în care să evidențiem și buna 

pregătire, dar mai ales entuziasmul, 
i dîrzenia cu care s-a luptat pentru cu- 
' cer ir ea titlului de campion raional.
. Dar, pînă cînd fotbaliștii de la 
j „Granitul'* au înscris cel de al 6-lea 

gol în poarta celor de la „Drumuri 
și Poduri", noi am consemnat — și 
am făcut-o cu multă bucurie — nume
roase alte aspecte ale concursurilor din 
această după amiază. Mai întâi, să 
amintim frumoasa festivitate de des
chidere pe care, în semn de apreciere, 
spectatorii au aplaudat-o îndelung, ri- 
dieîndu-se în picioare. A impresionat 
ținuta, pasul cadențat al tinerilor din 
grupul compact al stegarilor, coloritul 
viu al echipamentului tinerelor fete 
și, mai ales, frumusețea costumelor na
ționale ale grupului folcloric care a 
încheiat defilarea.

Tinerii și tinerele care au defilat în 
acordurile marșului sportiv executat 
de o fanfară tot atât de entuziastă ca 
și ei, au primit cu căldură cuvintele 
tov. Gheorghe Săbiescu, secretar al 
comitetului raional P.M.R. din Con
strucții care a subliniat faptul că 
aceste întreceri la care au participat 
peste 18 800 de muncitori și munci
toare din întreprinderile de construc
ții din Capitală reprezintă un frumos 
început al muncii sportive în cadrul 

„Cursa Scînteii"
cu avans această etapă. Asistăm la o 
interesantă luptă pentru locul 2. 
Cosma îi favorizează lui Moiceanu ie
șirea la sprint, astfel că acesta obține 
locul 2 și bonificația, cu care preia 
primul lo© în cursă.

Clasamentul etapei : 1. Gh. Bădără 
(Dinamo) 3h26;26 ; 2. G. Moice-anu 
3h26:29 ; 3. I. Ardeleanu (Steaua) ; 4. 
Vencel (M. V. Bratislava) ; 5. C-tin 
Dumitrescu (Olimpia) ; 6. I. Cosma
(Dinamo) ; 7. Volf (M. V. Bratislava); 
8. C. Ciobanu (Voința Ploiești) ; 9. 
N. Gnigore (Steaua) ; 10. Gh. Caleișcă 
(Dinamo), toți în același timp cu G. 
Moiecanu.

Comitetului local al asociațiilor spor
tive din construcții, un imbold deose
bit pentru realizarea de noi succese 
în marea întrecere sportivă a acestui 
an, organizată în cinstea celei de a 
XX-a aniversări a eliberării patriei 
noastre.

...Pe terenuri, ultimele finale. Ele 
urmează după frumoasele demonstrații 
de gimnastică artistică și box reali
zate de sportivi fruntași din cluburile 
Olimpia și Voința : Ana Vilan, Mioara 
Georgescu, Adriana Ciută, Elena Nen- 
ciu — componentă a lotului republi
can, Constantin Ghiță, Dumitru Mi
ron, Victor Pițigoi etc. A fost un a- 
predat prolog la concursurile care au 
urni at după aceea pe terenurile fru
moasei baze a clubului Voința.

între timp, la masa secretariatului 
se completează diplomele de campioni 
ai Spartachiadei republicane — faza 
raională. Ne-am completat și noi a- 
genda cu rezultate : Dumitru Roia, 
ciștigător la 100 m plat, Arpad Ma- 
teiaș la lungime, Mill iade Chivu la 
greutate și la 1500 rri. Eugen Cim- 
poeru la 5000 m, echipa „Proiect44 
București — pe primul loc la baschet, 
„Granitul44 la fotbal și handbal, I.C.M. 
2 la volei (masculin și feminin)... No
tăm și asociațiile sportive fruntașe în 
munca de angrenare a tinerilor con
structori în întrecerile Spartachiadei : 
I.C.M. 1 (instructor E. Cimpoeru), 
I.C.M. 3 (instructor llie Zamfir), 
1LT (președinte I. Seinescu), DGCM 
(președinte D, Boțea).

Moș Ion Călim an povestește
(Urmare din pag. 1)

văd plecind cu timplarii Gheorghe 
Hristea și Ion Crucit, cu fierarii Nae 
Băngescu și Vasite Zatiarică spre Valea 
Prahovei. Ne urcam in tren simbătă 
seara. îmbucam ceva, in zori așezați 
pe trotuarele din Sinaia și o porneam 
spre Bucegi. Apoi, ne apuca noaptea 
gonind înapoi spre gară, cu frica să 
nu pierdem trenul și astfel să întir- 
ziem de la lucru și să fim concediați. 
Așa făceam noi turism...

— Dar azi ?
— Mai este nevoie să povestesc eu ? 

Suie și sute de muncitori de la fabrica

Clasamentul general : 1. G. Moicea- 
nu (Dinamo) 20:54,21 ; 2. I. Ardeleanu 
(Steaua) 20:54,24; 3. Gh. Bădără (Di
namo) 20:54,46 ; 4. C. Dumitrescu
(Olimpia) 20:5431 ; 5. L. Z an o ni (Di
namo) 20:54,54; 6. N. Ciumete (Di
namo) 20:55,06; 7. N. Grigore (Steaua) 
20:55,33 ; 8. I. Cosma (Dinamo)
20:55,45 ; 9. I. .Vencel (M. V. Brati
slava) 20:56,03 ; 10. A. Șelaru (Di
namo) 20:56,03.

Sîmbălă se desfășoară etapa a 6-a 
Sibiu—Pitești âar duminică ultima e- 
tapă Pitești—București.

HR1STACHE NAUM

...De la terenul de volei se aud < 
plauze pentru învingători : sportivei 
de la ICM 2. în curînd se termină - 
spre regretul spectatorilor — și final 
de fotbal. Acum sînt cunoscuți to 
cei care vor reprezenta Comiteti 
sportiv local din construcții la faz 
orășenească a Spartachiadei republ 
cane. Ne încheiem vizita cu un scut 
interviu luat tov. Haralambie Zâhari 
secretarul Comitetului sportiv local p 
tema Ce șanse au sportivii din^jcor 
strucții la etapa următoare - A7 
bucură optimismul dar și modestia 
cretarului : „Cred că avem șanse d 
afirmare la baschet masculin, volt 
masculin, la fotbal și la unele prob 
atletice — 100 m plat și 5000 m. Dai 
va trebui să muncim mai mult pentr 
pregătirea concurenților Ia un nivt 
cît mai ridicat4*.

Seara, după ce sutele de tineri • 
tinere au părăsit stadionul, ar 
continuat să discutăm cu cî^tv 
dintre activiștii sportivi ai Comiteti 
lui sportiv local din construcții. Si an 
înțeles că această frumoasă după c 
miază sportivă reprezintă numai în 
ce putui, eă mîine toți acești tineri { 
tinere vor reveni pe stadion, că vo 
continua acest început de prietenie c 
sportul. Este un motiv în plus pentr 
ca tovarășii din Comitetul sportiv lc 
cal din construcții' să fie stimulați d 
succesul acestor prime acțiuni, să as, 
gure tinerilor constructori bucițreșten 
o cît mai bogată activitate spoFțivi

DAN PADURARU

...

noastră, pleacă duminică de dumirtîc 
spre munți. Să-l întrebați numai pe b- 
trinul mecanic llie Neacșu, care mer^ 
acum in excursii ca utemiștii, ba i 
Făgăraș, ba ne Valea Oltului, ba i 
Deltă, ba pe litoral. Fabrica are acui 
și o comisie care se ocupă de organ 
zarea activității turistice. Printre c 
mai vrednici, vreau să amintesc pe i 
nărui tehnician Cristian Popescu, ele< 
tricianul Marin Rizoiu, tîmplarul Ic 
Stanciu și iacă multi alții. Astăzi 
organizează concursuri de orientare ti 
ristică in pădurile din apropiere, aii 
pleacă In excursii în țară și chiar 
peste hotare, la Moscova, la Praga, S< 
fia, Budapesta și mai știu eu unde. I 
ce nu mai sînt și eu tânăr ?...

— Așa-i, aș-a-i, completează și bt 
trînul pensionar Gheorghe Mi hă iese 
aflat de față la discuția noastr 
Iar dacă în ziua de azi putem s-ptu 
cu mîndrie că turismul este, în țai 
noastră un bun obștesc, o avere n 
tăgăduită a întregului popor, este mi 
țumită faptului că acum 20 de ani 
răsărit în Romînia soarele libeftăț 
Patria, cu toate frumusețile ei, < 
munții, cu apele, cu toate bogății 
ei, a fost restituită poporului. Iată < 
ce în al douăzecilea an de liberty 
pășim cu fruntea sus, ca într-un urc 
tineresc spre piscuri și cu inimile p 
ne de bucuria victoriilor care v 
veni.

EMANOIL STERESCl
, profesor de educație fizi

t—• .Curtea de Argeș



A L
D finală de mare atracție:
Dinamo București—Steaua

(Urmare din pag. I)

rcție, iar miercuri și vineri pentru 
piețe.
Iată ce ne-a declarat antrenorul 
aian Ionescu în legătură cu meciul 

mîine: „Partidele dintre Steaua și 
mamo au oferit întotdeauna jocuri 
hilibrate, de bună factură tehnică, 
tpă părerea mea, finala este deschi- 

oricărui rezultat. Apreciez însă că 
tărîtori în obținerea victoriei vor 
factorii fizic și tactic. Un singur 

mn de întrebare legat de formația 
care o vom alinia: Petru Emil. în 

st, aceeași echipă, care a evoluat 
minică la Constanța".
Specialiști în meciurile (șl finale- 
..) de cupă, jucătorii de la Steaua 

dat atenția cuvenită acestei parti
de încheiere a sezonului: antrena

nte (scurte, dar de intensitate 
are), ședințe de pregătire teoretică, 
:uri de verificare. „Toate au fost 
rute cu multă seriozitate, ne-a spus 
trenorul Gh. Ola, pentru că întîl- 
ca se anunță foarte grea. Dinamo 
te o formație cu multă maturitate, 
e să joace meciurile de mare im- 
rtanță și are o apărare foarte bine 
ganizată. De aceea, dorim să ne 
■mportăm la înălțimea pretențiilor 
porterilor noștri. Cred că finala va 
veni echipei care va da dovadă de 
ai multă stăpînire de sine, de gîn- 
re tactică și putere de luptă. Sînt 
litățile care, după părerea mea, vor 
noura la cucerirea victoriei în acest 
eci, repet, foarte greu".
Fosmația va fi alcătuită din urmă- 
rul lot: Suciu, Eremia, Georgescu, 
rtescu, Koszka, Cojocaru, D. Nicolae, 
avlovici, Raksi, Jenei, S. Avram, 
tnstantin, FI. Voinea, Creiniceanu, 
oldoveanu. Joi, la antrenamentul 
rmației Steaua au fost prezenți sute 
: suporteri. Ei au urmărit cu atenție 
■egătirile echipei lor favorite, aștep
tă cu emoție alături de jucători fi- 
da de mîine.

Răspuns 
a o întrebare
Tov. MIHAI NICOLAESCU din 
ucurești ne întreabă: „Ce se întîm- 
ă dacă și după consumarea prelun- 
rilor scorul finalei „Cupei R.P.R." se 
enține egal ?“.
Răspuns: conform regulamentului, fi- 
ila „Cupei R.P.R." trebuie să dea un 
știgățor pe teren. Astfel, dacă după 
!0 minute de joc scorul rămîne egal, 
eciul se va rejuca de atîtea ori pînă 
nd una din echipe va termina învin- 
itoare.

GOLGETERII CAMPIO
NATULUI — FAȚA IN 

FAȚA

Cu cite 19 goluri mar
cate, Pavlovici (Steaua) și 
Frățilă (Dinamo) s-au 
dovedit atacanții cu șu
tul cel mai precis și cel 
mai puternic. „Rivalitatea" 
sportivă dintre cei doi 
golgeteri ai campionatului 
va fi — probabil — tran
șată cu prilejul finalei 
când se vor afla față în 
față. Cu deosebirea că 
Pavlovici acționează în li
nia mediană la Steaua, 
iar Frățilă e vîrf de atac 
la Dinamo.

Așadar, acest nou as
pect al partidei de mîine 
de pe stadionul „23 Au
gust" mărește și mai mult 
interesul cu care este pri
vită finala. Ea va răspun
de și la întrebarea: cine 
este cel mai eficace jucă
tor ?

21 de pronosticuri...
„Cine va ciștiga ? Steaua sau Dinamo ?" Am adresat această întrebare 

în cursul zilei de ieri unor cunoscuți (și... mai puțin cunoscuți) iubitori ai 
fotbalului. In urma sondajului, reporterii noștri au primit următoarele răs
punsuri :

GR. VASILIU —BIRLIC, artist al 
poporului : „îmi plac surprizele : 1—0 
pentru Steaua".

EUGEN BARBU, scriitor : „Puk ml-a 
șoptit că după prelungiri va fi 3—2 
pentru Dinamo".

DUMITRU GHEORGHE, manipulant 
I.T.B. : „Cine va ciștiga ? Dinamo. 
Scorul : 3—2".

RADU ȘERBAN, compozitor : „îmi
pare rău că n-am să fiu pe stadion să 
văd finala. Plec la festivalul de muzică 
ușoară de la Mamaia, Va ciștiga Steaua 
cu 3—2. după prelungiri".

NICUȚĂ TĂNASE, scriitor : „Stau în 
cartierul Ștefan cel Mare, așa că... 2-1 
pentru Dinamo.

DAN NICUȚĂ, fiul scriitorului : „Nu 
prea le vezi la fotbal, tăticule. Bate 
Steaua cu 2—1".

COLEA RĂUTU, artist emerit: „Di
namo este acum o echipă cu multă ma
turitate și nu poate pierde. Scor : 2—1'.

PAULA DAN, asistentă medicală la 
Spitalul de urgență : „îmi place fotbalul 
lipsit de durități. Sper că și finala cu
pei se va desfășura într-o ambianță plă
cută. De altfel, anul acesta printre pa- 
cienții noștri, n-am întîlnit nici un 
fotbalist. Așa că... 3—0 pentru „vecinii 
noștri" pe care îi văd mereu antrenîn- 
du-se pe stadionul Dinamo".

AUREL RUSU, electrician la fabrica 
de mașini electrice : „Cred că nu vor 
fi suficiente 90 de minute pentru a tran
șa această rivalitate. Cîștigă Dinamo, 
după prelungiri, cu 2—1".

OCTAV NICULESCU, secretar gene
ral al I.S.E. „V. I. Lenin": „După toate 
calculele mele, victoria nu poate scăpa 
dinamoviștilor. Ii văd învingători cu 
3—2".

Ing. GH. GEORGESCU, I.P.C.T. : „2—1 
pentru Dinamo. Dacă era Rapidul în 
finală, vă indicam șl rezultatul la 
pauză...”

ION GHIȚULESCU, crainic reporter: 
„Dragi... ascultători, pronosticul meu 
e 3—1 pentru Dinamo".

VICTORIA GÎRLEANU, telefonistă la

05 : „Aș vrea ca duminică seara să-i 
informez pe abonații noștri că pronos
ticul meu, 4—2 pentru Steaua, s-a con
firmat".

TITUS OZON, maestru al sportului : 
„Eu dau două pronosticuri, în func
ție de starea timpului și a terenu
lui : pe ploaie bate Steaua cu 3—1, 
pe teren uscat cîștigă Dinamo la același 
scor".

DOINA CARAMZULESCU, ziaristă : 
„în preocupările mele profesionale fot
balul nu-i pe primul plan. în acest en
tuziasm general, prilejuit de finala 
„Cupei R.P.R.”, nu pot însă sta deopar
te. De aceea, 1—0 pentru Steaua după 
120 de minute de joc cavaleresc1.

HORAȚIU NICOLAU, maestru emerit 
al sportului : „Aștept această partidă 
cu pasiunea unui sportiv care cunoaște 
febra marilor întreceri. „Specialistă" a 
finalelor de „Cupă**, Steaua va cîștzga 
cu 3—1.

NEAGU RADULESCU, caricaturist : 
„Sper în victoria echipei Dinamo cu 
4—3. Le-am și pregătit un desen".

GH. NEGREA, debitant, unitatea nr. 
37 din str. Maria Rosetti : „2—0 pentru 
Dinamo”.

N. CLAUDIU. caricaturist : „Pronos
ticul ? 2—1 pentru Steaua. Le-am pregă
tit o caricatură... dinamoviștilor".

ION STROE, tehnician la uzina de me
canică fină : „Îmi plac meciurile cu 
goluri multe. De aceea : 3—2 pentru 
Dinamo".

21 de pronosticuri... Care va fi rezul
tatul real ? II veți afla cu precizie du
minică seara și, cu amănunte, în ziarul 
nostru de luni,..

Programul de duminică 
de pe stadionul ,,23 August"
Ora 15: C.S.M. Cluj —• Știința Galați (finala campionatului repu

blican de juniori).
Ora 16,45 — 17,15: Festivitatea de premiere a echipei campioane 

republicane la juniori; sosirea cicliștilor din „Cursa Scînteii".
Ora" 17,15—19: Dinamo București — Steaua (finala „Cupei R.P.R.").
Ora 19: Festivitate de premiere: decernarea „Cupei R.P.R." echipei 

învingătoare, decernarea cupei și plachetelor de campioni republicani echi
pei Dinamo București; înmînarea cupelor oferite echipelor de fotbal de 
o serie de ziare și publicații centrale, precum și a numeroaselor premii 
oferite de I. S. Loto-Pronosport.

„Cupa F. R. F.“ la juniori
MEDIAȘ 17 (prin telefon). — în 

etapa a doua a competiției juniorilor 
a ieșit în evidență maturitatea în joe 
a ranor echipe ca cea a orașului Bucu
rești și a regiunilor Cluj, Ploiești, Cri- 
șana și R.M.A.M. Sub nivelul acestor 
formații se prezintă echipele regiunilor 
Bacău, Hunedoara și București.

în primele două etape s-au remar-

ȘTIRI... ȘTIRI...a u

„CUPA SPECIALA F.R.F.”

O nouă cupă va fi decernată mîine la 
stadionul ,23 August", în afara celor ofe
rite de o serie de publicații centrale. Este 
vorba de Cupa specială, dată de F.R.F. 
pentru importanta activitate de creștere 
a elementelor tinere (juniori și pitici). Tro
feul va fi atribuit antrenorului Ștefan 
Stănculescu de la Dinamo București.

ANTRENORI EVIDENȚIAȚI

Joi, la sediul F.R.F., a avut Ioc o șe
dință în cadrul căreia a fost analizată 
munca desfășurată de unii antrenori în 
pregătirea componenților loturilor repre
zentative. Au fost evidențiați pentru bu
nele rezultate în această direcție o serie 
de antrenori, printre care, Traian Ionescu 
(Dinamo Buc.), Gheorghe Ola (Steaua), Va
lentin Stănescu (Rapid), Dincă Schileru 
(Progresul). 

Cele 16 ediții ale campionatului de juniori

ii/ '

Galați, cele două formații calificate 
in finală.

Iată ci ști găt oarele celor 15 ediții 
disputate pînă acum și rezultatele 
meciurilor finale :

Duminică, pe stadionul „23 Au
gust" din Capitală, se va încheia 
cea de a 16-a ediție a campionatu
lui republican de juniori. Titlul va 
fi disputat de C.S.M. Cluj și Știința

1947/48 : RIPENSIA TIMIȘOARA—Concordia Ploiești 5—2 
1948/49: PETROLUL BUCUREȘTI—l.T.A. Arad 2—0 
1949/50 : METALUL ORADEA—Metalul Iacobeni 6—0
1951 : LOCOMOTIVA C.F.R. BUCUREȘTI—Metalul Cluj 1—0
1952 : FLACĂRA BUCUREȘTI—Locomotiva Cluj 3 —2
1953 : METALUL TÎRCOVIȘTE—Știința Timișoara 1—0
1954 : PROGRESUL BUCUREȘTI—Metalul Cîmpia Turzii 1—0
1955 : ȘTIINȚA CLUJ—Dinamo București 1—0
1956 : ȘTIINȚA CLUJ—Energia Flacăra Ploiești 2—1 
1957/58 : U.T. ARAD—Dinamo București 1—0 
1958/59 : U. T. ARAD—Farul Constanța 5—2 
1959/60 : RAPID BUCUREȘTI—U. T. Arad 4—0 
1960/61 : DINAMO BUCUREȘTI—C.S.M.S. Iași 1—0 
1961/62 : FARUL CONSTANȚA—Mureșul Tg. Mureș 4—0 
1962/63 : FARUL CONSTANȚA—Dinamo București 2—1 
1963/64 : C.S.M. Cluj—Știința Galați ?

In drum spre finală

cat o serie de jucători talenta ți, prin
tre care : Anca, Tarcu, Koszony (Cluj), 
Ioniță, Boc (Ploiești), Fiilop (Mar-a-, 
mureș), Stanciu, Deselnicu (Oltenia), 
Panici, Pantea, Grizea (Banat), Incze, 
Miko (R.M.A.M.), Rășinaru, Romanov 
(Brașov).

Iată rezultatul etapei a dona :
SERIA I : Cluj—Maramureș 2—1 

(1—0). Au înscris : Uifăleanu și Anca 
pentru Cluj, respectiv, Covaci; Ploiești 
—Hunedoara 5—0 (2—0). Au marcat: 
Ionescu (2), Ioniță, Suciu, Dragomir.

SERIA A II-A: Banat—Bacău 6—0 
(2—0). Autorii golurilor : Pantea (2), 
Domide (2), Panici și Gligor; R.M.A.M. 
—Oltenia 1—1 (1—1). Punctele au
fost realizate de Incze (R.M.A.M.) și 
Firoiu (Oltenia).

SERIA A III-A ; Brașov—Galați 
2—1 (0—0). Au marcat : Lazăr și 
Hiriș pentru Brașov, Popa pentru Ga
lați ; Iași—Argeș 2—0 (2—0). Golu
rile au fost înscrise de Ion Iulian și 
Radulescu.

SERIA A IV-A : orașul București-— 
reg. București 2—1 (.1—0). Autorii 
golurilor : Dinu și Băluță (Buc. oraș) 
respectiv Motrăooru ; Crișana—Do- 
brogea 3—0 (1—0). Au înscris : Vigbî, 
Naghi și Kun.

DAN VINTILA-coresp.

BUCUREȘTI 
BUCUREȘTI

BUCUREȘTI 
BUCUREȘTI 
BUCUREȘTI

RAPID 
RAPID 
RAPID

Cele 26 de finale ale Cupei

finalistele în

RAPID
RAPID
C.F.R. TR. SEVERIN (Â)—Sp. Studențesc Buc. (A) 4—0

1933/34 : RIPENSIA TIMIȘOARA (A)—Universitatea Cluj
1934/35 : C.F.R. BLFCUREȘTI (A)—Ripensia Timișoara (A)

1936/37 : RAPID BUCUREȘTI
1937/38 :---------------------------
1938/39 :
1939/40 :

Unele concluzii după meciurile Rapidului
„Cupa9 a luat ființă la noi în 

1933. De-a lungul anilor ea a fost 
urmărită cu mult interes mai ales 
că a prilejuit numeroase surprize, 
fiind pe drept denumită și „com
petiția K.O.U. M^ulte echipe de ca
tegorii inferioare au scos din cursă 
formații redutabile de categorie A,

(A) 5—0
. , ____ _ 6—5

: TIMIȘOARA (A)—Unirea Tr. București (A) 5—1
(A)—Ripensia Timișoara (A) 5—1 
(A)—C'.A.M.T. Timișoara (B) 3—2 
(A)—Sp. Studențesc Buc. (A) 2—0 
(A)—Venus București (A) 2—2, 4—4, 

2—2, 2—1 
(A)—Unirea Tr. București (A) 4—3 
(A)—Universitatea Sibiu (A) 7—1

1940/41 : 
1941/42 :
1942/43: . ________ _ v„z __________ _________
1943/47 : Nm s-a disputat
1947/48 : l.T.A. ARAD (A)—C.F.R. Timișoara (A) 3—2 
1948/49 : C.S.C.A. BUCUREȘTI (A)—Știința Cluj (A) 2—1 
1949/50 : C.C.A. BUCUREȘTI (A)—FI. roșie U.T. Arad (A) 3—1
1951 ; C.C.A. BUCUREȘTI (A)—Flacăra Mediaș (B) 3—1
1952 : C.C.A. BUCUREȘTI (A)—Flacăra Ploiești (A) 2—0
1953 : FL. ROȘIE U. T. ARAD (A)—C.C.A. București (A) 1—0
1954 : METALUL REȘIȚA (B)—Dinamo București (A) 2—0
1955 : C.C.A. BUCUREȘTI (A)—Progresul Oradea (B) 6—3
1956 : PROGRESUL ORADEA (A)—Energia Cîmpia Turzii (B) 2—0 
1957/58 : ȘTIINȚA TIMIȘOARA (A)—Progresul București (A) 1—0 
  DINAM0 BUClJREșTI (A) Minerul Baia Mare (B) 4_o

PROGRESUL BUCUREȘTI (A)—Dinamo Obor Buc. (B) 2—0 
ARIEȘUL TURDA (B)—Rapid București (A) 2—1 
STEAUA BUCUREȘTI (A)—Rapid București (A) 5—1 
PETROLUL PLOIEȘTI (A)—Siderurgistul Galați (B) 6—1 
Dinamo București (A)—Steaua București (A) ?

1958/59 :
1959/60 :
1960/61 :

' 1961/62 :
1962/63 :

• 1963/64 : 

surprizele mergînd uneori pînă 
acolo, îneît echipe de categorie B 
au cucerit acest trofeu.

Iată, mai jos, cîștigătoarele com
petiției împreună cu rezultatele fi
nalelor. în paranteze — campiona
tele în care activau 
momentul finalei.

In acest sfîrșit de sezon fotbalistic echi
pa Rapid are satisfacția de a fi cîștigat 
două importante meciuri (Rapid—Levskl 
2—0, Rapid — Dinamo Tirana 2—1), îm- 
bogâțindu-și astfel palmaresul internațional 
cu două succese de prestigiu. Desigur pe 
toți iubitorii fotbalului (inclusiv pe specia
liști) îi bucură acest lucru. Echipa Rapid 
confirmă după terminarea campionatului 
R.P.R. la fotbal, în cadrul căruia s-a cla
sat pe locul II) că este o formație valo
roasă a fotbalului romînesc, capabilă să 
ne reprezinte cu cinste în competiții de an
vergură. Victoriile repurtate asupra redu
tabilelor formații Levski și Dinamo Tirana 
— ca și asupra altor echipe care ne-au 
vizitat țara subliniază o caracteristică ge
nerală a Rapidului și anume aceea că în 
întîlniri /cheie" jucătorii știu să se mobi
lizeze, să lupte pentru rezultat, pentru 
culorile clubului. De asemenea, se mai 
poate afirma că în formația giuleșteană 
spiritul de echipă — acest element impor
tant în fotbal — este la loc de frunte. Și 
firesc, acolo unde există întronată o răs
pundere colectivă, acolo unde dorința pen
tru obținerea unui succes este rezultatul 
efortului comun, totul se termină cu bine, 
aducînd satisfacții din plin.

Evidențiind comportarea formației fero
viare în cadrul seriei a Il-a a Turneului 
balcanic intercluburi și adresînd felicitările 
cuvenite antrenorilor V. Stănescu și V. Stăn
culescu nu putem însă trece cu vederea 
unele aspecte criticabile legate de evolu
ția jucătorilor rapidiști mai ales că meciul 
final pentru ciștigarea trofeului nu va H 
de loc ușor. Amintim aceasta, pentru că 
în ultimul timp fotbalul romînesc a reali
zat pași importanți spre mai bine, și de 
datoria echipei Rapid, este să se comporte 
la nivelul rezultatelor obținute în fotbal în 
acest an, aducînd în țară trofeul decernat 
liderului acestei importante competiții la 
care participă, în afară de noi. Albania, 
Bulgaria, Grecia, Turcia și Iugoslavia. Și 
vorbind despre lipsuri la jucătorii rapidiști 
putem consemna mal principale următoa
rele :

I. Ritm viu Imprimat jocului, dar nu pe 
întreaga durată a partidei. Astfel, așa 

cum s-a văzut și în meciul cu Levski și în 
cel cu Dinamo Tirana (numai o parte a 
timpului), giuleștenii au început într-un 

iureș teribil, au sufocat în primele 10—15 
minute adversarul ca apoi să intre în 
ritm lent de joc, permîțînd adversarului să 
se regrupeze și să inițieze acțiuni ofensive. 
Mai ales în meciul cu Levski, după o 
„furtună" care a durat 5—10 minute, la 
începutul primei reprize, după aceea pre
siunea Rapidului a scăzut, formația in- 
trînd în graficul de mers al unui mărfar.

2. Driblinguri exagerate, inutile. Driblin
gul este unul din elementele tehnice cele 
mai importante ce trebuie folosit în joc. 
El nu este însă un scop în sine. El trebuie 
realizat CUM trebuie și mai ales CIND 
trebuie și numai în folosul echipei. La me
ciul cu Levski și sporadic în cel cu Dinamo 
Tirana atît Ionescu cît și Dumitriu II au 
driblat exagerat, folosind această armă 
importanta a fotbalului modern ca un mij
loc de etalare a cunoștințelor lor tehnice. 
Din această cauză în primul meci au fost 
ratate cel puțin 5—6 ocazii, care puteau a- 
duce majorarea scorului.

3. Broderii de dragul broderiilor. Este a- 
devârat că fotbalul este și el în fond o 
artă. O pairtidă lipsită de o serie de exe
cuții tehnice fine, de artificii și dantelării, 
este ca un spectacol șters, monoton, care 
plictisește. Or, fotbalul fără acele „un- 
doiuri", fără acele „triunghiuri isoscele", 
fără preluările în viteză și fără driblin
guri derutante n-ar mai fi fotbal. Dar de 
la aceste componente importante ale spor
tului cu balonul rotund și pînă la acele 
„broderii” (mai bine zis încîlcituri de pase) 
este o distanță ca de la cer la pămînt. 
Noi am scris în cronica meciului cu Levski 
că Rapid a jucat fotbal de abia începînd 
cu minutul 70 1 Oare intră în tactica vreu
nei echipe romîne să înceapă fotbal abia 
în minutul 70 ? Dimpotrivă ! Indicațiile fe
derației sînt clare: joc dinamic, cursiv și 
eficace pe întreaga durată a reprizelor. 
Broderiile sînt bune atunci cînd și fina
lizezi.

4. Persistă încă o frecvență și o precizie 
slabă a șuturilor la poartă. O statistică 
realizată de noi în cele două meciuri ne 
arată următoarele :

In meciul cu Levski
Șuturi Șuturi

la poartă în afară

I II I II
2 7 6 7

In meciul cu Dinamo T.
Șuturi 

la poartă 
I II

Șuturi 
în afară

I II
6 5 8 9

După cum se vede din tabloul de mal 
sus atît frecvența cît și precizia la poartă 
lasă de dorit. Meciurile se cîștigă pe go
luri și în acest sens jucătorii rapidiști mal 
au multe de făcut. Este de datoria lor cit 
și a antrenorilor de a lucra intens, cu răb^ 
dare pe linia perfecționării măiestriei în 
a șuta de la orice distanță, din orice po
ziții și unghiuri. (Nu mai vorbim aici șl 
de penaltiul ratat de Dumitriu II, fapt ca 
la un rezultat alb, în m 85, ar fi costal 
scump echipa Rapid).

Subliniind aspectele de mai sus — în 
afară de laudele aduse — nor urmărim 
în același timp să scoatem în relief încă 
o dală unele carențe mai vechi ale jucăto
rilor ceferiști — atît de îndrăgiți de pu
blicul spectator — pentru că ei pot și tre
buie să realizeze mult mai mult în activi* 
tatea fotbalistică. Noi le dorim succes.

V. G.
★

CLASAMENTUL SERIEI A II-A

1. Rapid 5 3 2 0 8:2 8
2. Dinamo Tirana 6 1 3 2 6:6 S
3. Besiktaș 5 1 2 2 2:6 4
4. Levski 4 0 3 1 3:5 3

Urmează să se mai dispute în serin a 
Il-a meciurile: Levski—Rapid și Levskl — 
Besiktaș Istanbul. Echipa noastră va sus
ține finala Turneului balcanic intercluburi, 
probabil, cu Spartak Plovdiv, care a învins 
de două ori pe Olimpiakes Pireu, o dată ps 
Radnickl Belgrad, urmînd să mai joacn 
partida retur ca formația iugoslavă și 
ciurile cu Fenerbahce.
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președintele consiliului regional UCFS

De vorbă cu tov. N. LEȚEA,

Voleiul este unul din sporturile care se practică în toate orașele și comunele 
regiunii București. Mulți jucători au ajuns la o buna pregătire

Gimnastica este sportul preferat al elevilor din comuna Armă- 
șești. In fotografie, un frumos exercițiu executat de elevii cla

sei a VI-a

Pagini realizate de
DAN GÎRLEȘTEANU

Fotografii de
M. ION

că 
regiunea 

activitatea 
vîrstnici.

competiții de 
trecuți : peste
muncii din re- 

întrecut în pri-

jdumLL
Un nou popas pe itinerariul sportiv al anului 1964 ! 

Călătorim acum, cu blocnotesul și aparatul de 
fotografiat, prin satele și orașele regiunii Bucu

rești. Drum de vară, cu soare mult, puternic. Căldura 
impresiilor întrece arșița de iulie.

Ca pretutindeni, pe întreg cuprinsul țării, sportul nu 
trebuie nici aici „căutat", iți iese, singur, înainte — la 
hotarul fiecărei comune. Un afiș te invită la terenul din 
zăvoi, la întrecerea celor mai voinici flăcăi, altul te 

cheamă la excursia din Bucegi. Zăbovești cu bucurie din drum să asculți, transmise prin 
pîlnia difuzorului, numele campionilor la Spartachiadă. Iar dacă pașii te poartă spre 
terenul de sport, revezi imaginea atît de familiară astăzi a sutelor de tineri și tinere 
care au schimbat locurile din tribuna de sub salcîmi cu culoarele pistei de alergări sau cu 
gazonul de fotbal.

Am vrut să facem cîteva comparații. La Gurbăneșfi, la Coșereni la Pietroșam, pe 
Valea lalomiței, pretutindeni, ni se răspunde însă la fel : „Sport ? Nu ! înainte, nu exista 
nici un fel de activitate sportivă la noi. Erau oițe vremuri..De fapt, poate nici nu tre
buia să întrebăm. Cine nu știe ce însemna pînă acum două decenii BĂRĂGANUL? Pa
tria lupilor - scria Odobescu. Locul unde sărăcia și mizeria întindeau mîna ignoranței 
și înapoierii — descria, în pagini emoționante, cu indignare, Panait Cerna.

Cine, cum si — mai ales — cu ce să facă oamenii sport pe-atunci ?
Tn noua istorie a Bărăganului nu mai există astfel de întrebări. Cît despre fapte... 
Despre flăcăii din comuna Curcani s-a scris nu de mult chiar o carie. Colectiviști 

harnici, jucători de oină pasionați, ei răspîndesc in continuare frumusețea sportului 
nostru național în zeci de sate și comune. O tînără din Alexandria, Cleopatra Alexan
dru se alinia acum cîtva timp la startul întrecerilor de tir de la Milano ! Fotbaliștii din 
Măgurele bat la poarta „C"-ului. în regiune: 9 maeștri ai sportului și peste o sută de 
sportivi cu categoria I de clasificare. Centre de inițiere la Salcia, Islaz, Băduleasa, Jegă- 
lia - pentru copiii care vor să învețe handbalul, gimnastica, atletismul sau ciclismul. 
Astăzi în satele Bărăganului se joacă rugbi, baschet și tenis !

Tn sinteză : în toate orașele și comunele există terenuri de sport; în toate orașele și 
comunele se desfășoară o bogată activitate sportivă

La școala medie din Lehliu multe din
tre eleve practică, eu rezultate foarte 
bune, diferitele probe atletice. Aruncă 

greutatea Rodica Gheorghe...
Duminică sportivă la Slobozia.., P

Popas pe unul din terenurile 
sport din Roșiori de Vede, 
fiecare dată, meciurile de baschet 

atrag numeroși spectatori.

în dorința de a înfățișa cititorilor 
noștri principalele succese ale activi
tății sportive din regiunea București, 
ne-ani adresat tovarășului N. LEȚEA, 
președintele consiliului regional UCFS, 
rugîndu-1 să ne răspundă la cîteva în
trebări.

— Vizitînd diferite asociații spor
tive, stadioane sau săli de sport ne-arn 
dat seama de popularitatea pe care o 
cunoaște sportul în orașele și comunele 
regiunii. Am vrea să completăm însă 
aceste impresii cu cîteva cifre.

— Cred că este necesar să arătăm 
de exemplu, că în regiunea București 
există astăzi 766 de asociații sportive, 
cifră care subliniază nu numai popu
laritatea sportului ci și cadrul organi
zat al activității sportive. Să precizăm 
că acum avem asociații sportive pu
ternice la Giiiirgiu, Fetești, Alexandria 
etc., dar și în satele și comunele ra
ioanelor Lehliu, Slobozia, Drăgănești, 
Urziceni — în locuri unde altădată 
nici nu se vorbea măcar despre sport.

— Așadar, o trainică bază organiza
torică. Acum vă rugăm să ne vorbiți 
despre activitatea acestor asociații 
sportive. /

— Referindu-mă numai la cîteva din 
obiectivele principale, voi aminti 
în asociațiile sportive din 
București își desfășoară 
peste 250 000 de tineri și 
Acțiunea de angrenare a femeilor în

practicarea sportului a fost, de ase
menea, încununată de unele succese, 
în prezent, mai bine de 50 000 de ti
nere muncitoare și colectiviste din re
giune desfășoară o susținută activitate 
sportivă. Printre formele competițio- 
nale ale activității sportive desfășurate 
de către asociațiile sportive, de o aten
ție deosebită se bucură campionatele

?e asociație și «duminicile sportive*, 
n primul semestru al acestui an cam

pionatele pe asociație organizate la at
letism, volei, gimnastică, handbal, fot
bal și la alte ramuri sportive au an
grenat 52 000 de participanți, iar la 
cele aproape 1 400 de 
tive“ 
ai sportului. De asemenea, 
tare tot mai mare cunoaște 
turistică. Numai în primele 
anului 1964 s-au organizat 
acțiuni turistice

.duminici spor- 
s-au întremt 196 000 de iubitori 

o dezvol- 
activitatea 
6 luni ale 
2154 de

— Cum s-au desfășurat întrecerile 
din cadrul Spartachiadei republicane 
și în ce măsură a contribuit această 
importantă competiție la dezvoltarea 
activității sportive din regiune ?

— Ca în toate celelalte regiuni ale 
țării, ediția inaugurală a Spartachiadei 
republicane a cunoscut un deplin suc
ces și în regiunea București. Un sue- 

voltarea activității sportive din 
nea noastră, trebuie spus că < 
faptului că Ia toate discipline 
prinse în programul Spartachiad 
înregistrat participări masive 
la atletism, 57 000 la | 
31 000 la volei, 37 000 la 
24 000 la handbal etc), a cresci 
și numărul celor care au încej:

ces ilustrat și de faptul că întrecerile 
primei etape s-au organizat în toate 
asociațiile sportive. Numărul partici- 
panților a depășit toate rezultatele în
registrate la celelalte 
mase desfășurate anii 
450 000 de oameni ai 
giunea București s-au 
ma etapă a Spartachiadei republicane. 
Rezultate foarte bune s-au realizat în 
raioanele Giurgiu (37 400 participanți), 
Oltenița (36 600), Lehliu (34 800), Slo
bozia (32 000) etc. Vorbind despre 
contribuția acestei competiții la dez

practice în continuare sportul 
nind membri ai UCFS. în perio 
ganizării și desfășurării etapei < 
a Spartaehiadei, numărul mc 
UCFS din regiunea noastră a 
cu 8 500, peste 9 000 de tiner 
nete și-au trecut normele pen 
signa de polisportiv și a crescut 
bine de 600 numărul sportivilo 
mâți, s-au amenajat aproxima 
de terenuri simple de sport, s-£ 
nizat și. funcționează în coi 
numeroase centre de inițiere în 
ramuri sportive.

vremuri..De


TURNU MĂGURELE - FETEȘTI
«— Itinerar dunărean —

Așadar, invitație la o excursie s 
buie descrise. Va fi, desigur,Așadar, invitație la o excursie sportivă pe malul Dunării ale cărei frumuseți nu mai tre
buie descrise. Va fi, desigur, greu să redactăm o cronică completă. Viața spodivă 
din cele cîteva orașe cuprinse în itinera riul nostru este prea bogată pentru a putea s-o 

cuprindem în aceste rînduri. Vom relata - în schimb - „fazele" principale, caracteristice 
ceea — — -----«■ »—u..:_-------x—*-------------- *■ce ni s-a părut că trebuie neapărat cons emnat.

TRADIȚIE!
CAMPIONI SI... CAMPIOANE • LA „UNIREA" 
VOM INTRA ÎN CATEGORIA C I • „ATI FOST 

LA SEACA?"

de sport se întrec luptătorii, atleții, voleibaliștii, baschetbaliștii 
• de tineri și tinere.

Panglica de asfalt te 
„lasă** foarte aproape de 
stadion. Nu trebuie să te 
uiți la ceas ca să vezi 
dacă vremea e potrivită 
pentru un reportaj spor
tiv. Terenul nu prea cu
noaște vacanță. Așa am 
aflat, de fapt, prima ex
plicație a frumoaselor suc
cese ale asociațiilor spor
tive din Turnu Măgurele. 
Am notat că echipele de 
handbal, baschet și gim
nastică dețin numeroase 
titluri de campioane re
gionale. Este o adevărată 
întrecere între băieți și 
fete. A fost foarte greu 
să stabilim scorul dar 
credem că activiștii spor
tivi au dreptate: „învin
gător — sportul din Tur- 
nu-Mugur ele**.

Ni s-a spus: „Dacă a- 
veți timp, treceți și pe Ia 
școala medie“. N-am stat 
pe gînduri. Am făcut, 
aici, cunoștința unor elevi 
fruntași la învățătură. Un 
colectiv de pasionați ai 
handbalului. Fiecare do
rește să-l... înlocuiască pe 
Ivănescu, Hnat sau Mozer. 
Deocamdată, în palmare
sul lor figurează mai 
multe titluri de campioni

regionali de juniori. Este 
un început 1 „Nu uitați 
că și baschetbalistele sînt 
campioane !“ — ne atrag 
atenția băieții. O fac, de
sigur, din... politețe, dar 
cu siguranță și din mîn- 
drie. Pentru frumoasa 
dezvoltare a sportului la 
școala lor, pentru succe
sele asociației „Unirea**.

Fotbaliștii sînt în de
plasare. Au baraj pentru 
categoria C. Au cîștigat 
la București și au făcut 
meci egal la Constanța. 
Lipsesc jucătorii, dar gă
sim repede... suporterii. 
„Să știți că intrăm în ca
tegoria C ! Băieții au 
muncit mult, cu seriozi
tate, cu pasiune".

Ne pregătim de drum. 
„La Seaca ați fost ?“ — 
ne întreabă unul din ac
tiviștii consiliului raional 
UCFS. Nu, n-am fost. Pă
cat. Am fi putut scrie că 
în această comună „dumi
nicile sportive** au făcut 
pînă și pe cei mai vîrst- 
nici să lase goală prispa 
casei, că arbitrii nu mai 
știu cum să se descurce 
cu „seriile**, „calificările** 
și „recalificările**... Dar, 
tot am scris.

asociației, T. Petrescu. 
Aici activează Mircea Bu
suioc și Traian Coșovei, 
campioni republicani de 
navomodelism, maestru 
sportului Angela Zgorobe- 
te 1° tir, echipa mas
culină de volei care în 
campionatul regional ocu
pă primul loc de... 10 ani,

înotătoarea Ileana Șerban 
—ț deținătoarea a două 
titluri de campioană re
gională la junioare...

Vă rugăm să mai reți
neți un nume : Floarea 
Nicolae — campioană re
gională de șah la junioare 
Și la 
are...

senioare. Campioana 
11 ani !

36 ooo!
•SUCCESUL spARTAChlADEI 

EVIDENȚIERI • ÎNVINGĂTORII « SI ALTE 
REZULTATE...

REPUBLICANE •

Oltenița... Pe toate terenurile arbitrii consemnau re
zultatele întrecerilor din cadrul Spartachiadei. Ne am 
interesat, jcum era și firesc de asociațiile fruntașe. E 
greu de făcut un „clasament". în orice caz, pe primele 
locuri s-ar situa Victoria Oltenița cu 800 de partici-
panți. Steaua roșie Ulmeni ca 500, Tractorul S.M T. 
Budești cu peste 400, Avîntul Radovanu cu 360 ele. 
Dar, peste tot întrecerile de atletism, trîntă. ciclism, 
haltere, volei și fotbal s-au bucurat de un succes de
plin. Pe cei mai buni i-am reîntîlnit pe stadionul din 
Oltenița, la cea de a 11-a etapă a competiției. Să no
tăm că programul întrecerilor a fost inaugurat cu o 
frumoasă demonstrație de gimnastică la care a parti
cipat un ansamblu de peste 2o0 de elevi și eleve. Le-au 
urmat cei... 700 de campioni pe asociație care doreau 
acum să irțtre și în posesia titlurilor de campioni ra
ionali. Au reușit : Gh. Enacbe din comuna Vărăști. 
învingător la 100 m plat, Ștefan Hainer din comuna 
Sohatu, clasat pe primul loc la 200 m plat, Ilie Oprea 
cîștigator al mult disputatelor întreceri de 
echipa Victoria la handbal feminin și 
la handbal masculin.

Și acum, despre alte rezultate. Este 
cativ faptul că în această perioadă s-au 
roase noi echipe de handbal, volei și 
ansambluri de gimnastică așa cum

tri de atletism în comuna Crovu. Start în proba de 100 m plat.

, într-adevăr, o activitate sus- 
um ați reușit să cuprindeți, 
tiați, să coordonați această

peste tot, principala conlri- 
obținerea succeselor o aduce 
bștesc, sulele de oameni prii 

pasionați, oricînd gata 6ă 
irul la reușita unei acțiuni, 
la organizarea competițiilor, 
area tineretului din cele mai 
sate în practicarea sportului, 

•area terenurilor simple etc. 
regiunea București mulți ase
meni care iubesc sportul. Ei 
în consiliile raionale și ale 
•r, în comisiile pe ramură de 
centrele de inițiere. Aș vrea 
țumim și cu acest prilej pen- 
a lor entuziastă. Cîteva cu- 
3pre instructorii sportivi — 
nostru de nădejde. Dat fiind 

specificul regiunii București 
uie marele număr de sate și 
atenția noastră s-a îndreptat 
leosebit spre pregătirea a cît 
or instructori sportivi care să 
rganiza activitatea sportivă, 
um în regiunea București a- 
600 de instructori sportivi la 
°t atîția în școli. Acestora li 
ă alți 720 de instructori de 
atorită cărora această plăcută 
ictivitate capătă pe zi ce trece 
i mare extindere. Am dori să 
și numele cîtorva dintre cei

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^

mai entuziaști și mai harnici instruc
tori obștești din regiunea noastră : 
Li. Grigore, Marin Goia, V. Georgescu 
(raionul Urziceni), D. Anghel, Dan Ște
fan, Nae Emil, V. Costache, Tinea An
ton (raionul Lehliu), A. Bubulică, Ma
riana Constantinescu (raionul Oltenița), 
A. I ones cu, N. Popescu, Ana Nucuță 
(raionul Răcari), D. Filimonescu (raio
nul Călărași), J. Sandu (raionul " 
șiori)...

— Firește, toată această bogată 
vitale sportivă necesită și o bază 
terială corespunzătoare. Ce 
s-au obținut în acest domeniu în re
giunea București ?

— în cadrul condițiilor create de 
partid și guvern pentru dezvoltarea 
continuă a mișcării de cultură fizică 
și sport din țara noastră, în regiunea 
București s-au putut obține succese 
deosebite în amenajarea de terenuri 
de sport care să asigure tuturor oame
nilor muncii posibilitatea de a prac
tica exercițiile fizice, de a se întrece 
la atletism, gimnastică, volei, handbal 
etc. în această regiune, unde înainte 
vreme terenurile de sport puteau fi 
numărate pe degetele unei singure 
mîini, există acum 574 de terenuri de 
fotbal, 686 de volei, 239 de handbal, 
120 de piste de atletism, numeroase 
terenuri de baschet, porticuri de gim
nastică, arene de popice și alte insta
lații sportive.

Ro-

acti- 
ma- 

realizări

10 ANI!
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de 
își

de 
revedea 
popasul

ciclism.
formația S.N.O.

și pînă

rezulta
te, dar vrem să facem mai 
mult! — ne spune preșe
dintele consiliului raional 
VCFS.

ZIMNICENII..S
• ÎN APELE DUNĂRII... • ATLETICA GREA 

PRIMA PASIUNE.

si

4

ULTIMA...
• LOCOMOTIVA — ASOCIAȚIE FRUNTAȘA • 
O SECȚIE CU 250 DE ÎNOTĂTORI • MAESTRU 

NAVOMODELISMULUI.

„Escala“ de la Zimnicea e tot alît de bogată în im
presii. Nu vrem însă să ne repetăm descriind larga 
popularitate de care se bucură și în satele și comunele 
din acest raion „duminicile sportive" sau competițiile 
de mase. Am căutat — așa cum ne-am propus la în
ceputul itinerariului dunărean — ceea ce este specific 
noului nostru popas. Am aflat astfel că Ia Zimnicea 
funcționează două puternice secții de natație. Cînd 
s-au făcut înscrierile s-am prezentat peste 250 de ama
tori ! Să recunoaștem că este un număr destul 
mare. De atunci, în apele Dunării tinerii înotători 
desăvîrșesc măiestria sportivă și nu ne-ar surprinde ca 
din rîndul lor să se ridice mîine viitori campioni 
recordmani ai țării. Ne-am gîndit la acest lucru poate 
și pentru că ni s-a părut că între numele celor do«uă 
asociații cu secții de natație există o trainică punte de 
legătură: DUNĂREA—VIITORUL.

în puține orașe discuțiile despre fotbal ocupă un loc 
secundar. Zimnicea este una din excepții. Aici, majori
tatea amatorilor de sport sînt oricînd gata să-ți vor
bească de frumusețea întrecerilor de haltere și lupte. 
Poate pentru că mulți dintre zimniceni s-au dovedit 
de neînvins în diferitele concursuri.

GIURGIU!
• CÎTE CEVA DESPRE PERFORMANȚE • „CE
TATEA" • CAMPIONI REPUBLICANI • NEÎN

VINȘI DE... ................

desigur semnifi- 
înființat nume- 
oină precum și 

s-a întîmplat de 
exemplu în comunele Luica, Chiselet, Vărăști etc. Și 
ar mai fi multe de spus...

VOM FACE MAI MULT!
• ACTIVITATE SPORTIVA INTENSA • PE 

CEA... « DESPRE 3000 DE CICLIȘTI (!?)
VASILE BURLACU '

Puntea vasului abia se 
Viai zărește. Nu regretăm 
spectacolul, de fiecare 
dală emoționant, al îna
intării pe drumul 
apă. îl vom 
curînd, după 
— mai lung — pe care 
ni l-am propus să-l 
facem la Giurgiu, portul 
ta cărui înfățișare moder
nă se înoiește în fiecare 
an. Și aici, petrecem cî
teva ore printre sportivi, 
printre activiștii sportivi. 
Și... notăm.

Mai întîi despre spor
tul de performanță, cel 
mai puternic din regiunea 
București. Viorel Dineu- 
lescu, Gh. Sima, Ilie 
Pană și Ioana Ene își 
continuă antrenamentele. 
Pînă la sfîrșitul sezonului 
se așteaptă noi corectări

ale recordurilor raionale 
și regionale de atletism. 
La box, cîteva nume de 
campioni regionali de ju
niori și seniori: Viorel 
Tecuceanu, Al. Ciurea, 
Marin Sima, Marin Oltea- 
nu. Popice — echipele 
de băieți și fete, cam
pioane regionale. Fotbal
— echipa Victoria pe lo
cul II — la egalitate de 
puncte cu C.F.R. Roșiori
— în categoria C. Volei
— echipele SSE, campioa
ne regionale la juniori.

Sînt la Giurgiu multe 
asociații sportive unde se 
muncește cu rezultate fru
moase. Să vorbim 
despre „Cetatea" — 
ciația care întrunește 
mai multe aprecieri, 
mai mari... note, 
din ele datorită 
entuziaste a președintelui

Din nou cifre, statis
tici. Intr-adevăr, la Călă
rași — ca pe tot itine- 
rariul pe care ni l-am. 
propus să-l străbatem — 
se desfășoară o intensă 
activitate sportivă. Ni se 
vorbește cu căldură des
pre handbalistele și vo
leibalistele de la „Confec
ția**, campioane regionale, 
despre juniorii fotbaliști 
de la „Celuloza**, despre 
handbaliștii „Științei**, 
despre echipa de oină din 
comuna Radu Negru...

După-amiază de iulie, 
pe malul Borcei. Zeci de 
flăcăi și fete se aruncă în 
apa limpede. Ni se spune 
că imaginea înregistrată 
acum se repetă în fiecare 
după-amiază a lunilor de 
vară. Primii — înotătorii 
de la Știința. Dar rezul
tate ? Numeroase titluri 
de campioni regionali de 
juniori! Și acum, la ci
clism..-

Se dă startul 
la înapoierea plutonului 
vorbim de... Vasile Bur- 
lacu. Tot dintr-un sat din ( 
Călărași a pornit și valo
rosul ciclist fruntaș de (
astăzi să străbată primii 
kilometri. Cum am spune, 
a „evadat** din riadul în
cepătorilor și a eiștinat 1
cursa cu performanta 
Este ceea ce doresc multi I 
tineri. Anul trecut, la cir
cuitul raionului Călărași 
au participat peste _ 3000 .
de colectiviști. Cîștigator : 
Nicolae Petrache din co
muna Odobești. Va porni 
oare colectivistul “ “
dobești pe urmele 
nicianului din 
reanu ?

— Avem unele

însă 
aso- 
cele 
cele 

Multe 
muncii

Am scris nu o dată despre asociația Locomotiva din 
Fetești. Și acum este asociație fruntașă și se cuvine 
să consemnăm acest luciră. Se muncește cu rezultate 
bune pentru organizarea competițiilor de mase, a cam
pionatelor pe asociație, pentru angrenarea unui număr 
cît mai mare de tineri și tinere în practicarea atle
tismului, gimnasticii, fotbalului, voleiului, și natației. 
Secția de natație numără 250 de membri !

Sportivii de la Locomotiva, de la Știința sau «Bă
răganul**, au obținut și multe rezultate de performan
ță. Dintre ele, menționăm cucerirea titlului de cam
pioană regională la șah de către Valentina Brașoveanu 
și rezultatele maeștrilor navomodeliști Tamara și An
drei Georgescu.

Să închidem blocnotesul. Dar, nu înainte de a aminti 
că n-am relatat din itinerariul nostru dunărean decît 
cîteva impresii...



Azi și miine, la Arad și Sibiu,

înot și sărituri

ATLETISM

Campionatul
individual pe anul 1964

NUMEROASE REGIUNI ȘI-AU DESEMNAT EINALIȘTII
POPICE

Două importante concursuri de

• întrecerile penultimei etape a 
campionatului republican individual de 
popice pe anul 1964 se apropie de sfîr- 
șit. Pînă în prezent, majoritatea re
giunilor și-a desemnat reprezentanții 
pentru finala pe țară programată la 
sfîrșitul săptămînii viitoare. Iată cî- 
teva amănunte de la ultimele dispute.

• întrecerile jucătoarelor și jucăto
rilor din regiunea Bacău s-au înche
iat cu victoria Silviei Mocanu (347 
p.d.) și a lui Petre Buhăescu (841 p. 
d.), ambii de la asociația sportivă 
Unirea Roman.

• Pe arenele Electrica (băieți) și 
C.F.R. (fete) din Sibiu și-au disputat 
întîietatea sportivii din regiunea Bra
șov. La capătul unor jocuri viu dis
putate, Margareta Groza (Brașov) 
și Zoltan Czek (Tg. Secuiesc) au ob
ținut dreptul să participe la finala 
campionatului. Aceștia au realizat 404 
p.d. și, respectiv, 821 p.d.și, respectiv, 821 p.d.

Arena Locomotiva din Iași a gâz- 
întrecerile celor 6 fete și 12 bă- 
calificați în faza de regiune a

duit
ieți
campionatului individual. Clasamentele i 
feminin — 1. Elena Enache (Sănă
tatea Birnova) 356 p.d.) 2. Elena Bir-

Pronosport • Pronoexpres • Pronosport
Mîine, pe stadionul „23 August", în 

pauza meciului Steaua — Dinamo 
București, contînd pentru finala „Cu
pei R.P.R." pe lingă premiile oferite 
de F.R.F. în colaborare cu redacțiile 
unor ziare din Capitală, vor fi distri
buite’ și premiile acordate de Loto 
Pronosport. Pentru cele mai frumoase 
rezultate în sezonul competițional 
1963—64, Loto Pronosport acordă ur
mătoarele premii:

CUPA LOTO-PRONOSPORT (echi
pei cu cel mai bun golaveraj prin scă
dere ; Dinamo București) și cîte o 
pereche de pantofi componenților lo
tului și antrenorilor.

CAMPIONATUL CATEGORIEI A
Echipei campioane: Dinamo 

rești: cîte un cupon de stofă 
costum componenților lotului și 
norilor.

Echipei clasate pe

Bucu- 
pentru 
antre-

locul II: Rapid 
București: cîte o pergthe de pantofi 
și 3 m. de poplin componenților lotu
lui și antrenorilor.

Echipelor clasate pe locurile III, 
IV, V : Steaua, Progresul și Petrolul 
cîte o pereche de pantofi componenți
lor lotului și antrenorilor.

Echipei clasate pe locul VI : Stea
gul roșu Brașov: cîte tin serviciu de 
apă „Arlechin" componenților lotului 
și antrenorilor.

Echipelor clasate pe locurile VII— 
XII : Crișul, Farul, Știința Cluj, Di
namo Pitești, U.T.A., C.S.M.S. Iași 
cile o pungă cu cadouri Loto Prono-

De la I. E. B. S.
Biletele pentru jocul de fotbal V 

STEAUA — DINAMO BUCUREȘTI 9 
contînd pentru finala Cupei R.P.R., <7 
care va avea loc duminică 19 iulie 9) 
a.c. pe stadionul „23 August" avînd a 
în deschidere jocul de fotbal ȘTIINȚA « 
GALAȚI — C.S.M. CLUJ din cadrul 5 
finalei Camp. R.P.R., de juniori, se a 
găsesc de vînzare la casele de bdete (I 
obișnuite. O

SPORTUL POPULAR
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san (Voința Iași) 341 p.d.; 3. Elena 
Maftei (Sănătatea Birnova) 330 p.d.; 
masculin: 1. Gh. Grecu (Locomotiva 
Iași) 872 p.d.; 2. P. Fedorovici (Lo
comotiva Iași) 820 p.d.; 3. Romeo 
Năstase (Sănătatea Birnova) 812 p.d.

• La Oradea au fost desemnați 
cei doi sportivi din regiunea Crișana 
care vor participa la finala campio
natului republican: Irina Mecsery și 
Iuliu Erdei, cu 389 p.d. și, respectiv, 
881 p.d.

• 13 jucătoare și jucători din re
giunea Argeș s-au intîlnit, pe arena 
din Pitești, pentru a-și desemna repre
zentanții. Carmen Leroi și Ion Apati 
(ambii din Pitești) au cucerit pri
mele locuri în clasament cu 356 p.d. și, 
respectiv, 817 p.d.

• Florica Biru (401 p.d.) și Tănase 
Senopol (825 p.d.) au obținut victo
ria în întrecerile sportivilor din re
giunea Dobrogea.

• Orașul București va fi reprezen
tat la finala pe țară de Ținea Bala- 
ban (C.F.R.) și Dezideriu Deneș 
(Constructorul), clasafi pe primele 
locuri cu 436 p.d. și, respectiv, 877 
p.d.

sport componenților lotului și antreno
rilor.

CUPA R.P.R.
Cîștigătoarea Cupei R.P.R. șj fina

lista vor primi de asemenea, premii 
din partea întreprinderii Loto Prono
sport.

CIȘTIGATORII CATEGORIEI B
Echipa clasată pe primul loc în se

ria I: ȘTIINȚA CRAIOVA: cîte o 
pereche de pantofi componenților lo
tului și antrenorului.

Echipa clasată pe primul loc în se
ria a Il-a! MINERUL BAIA MARE: 
cîte o pereche de pantofi componen
ților lotului și antrenorului.

CAMPIONATUL DE JUNIORI
Echipei campioane: cîte un cupon 

de stofă pentru pantaloni componen
ților lotului și antrenorului.

Echipei finaliste: cîte 3 in. poplin 
componenților lotului și antrenorului.

• „Capul de afiș" al programului 
concursului Pronosport de duminică 
îl constituie partida Steaua — Dinamo 
București din cadrul finalei „Cupei 
R.P.R.". In continuare, mai sînt incluse 
cinci partide din campionatul de fot
bal al R. P. Ungare categoria A din

Turiști! Rețineți o informație utilă:
Pe șoseaua București - Brașov, la km 102 cooperația de 

consum deschide :

„BRASERIA BREAZA" unitate nouă, modern amenajată, 
deservită de personal cu calificare superioară.

Zilnic
pește, pui 
turi alese.

Seara
Rețineți deci BRASERIA BREAZA,

Brașov km 102.

se pot servi specialități de grătar, preparate de 
la frigare, produse de cofetărie-patiserie, bău-

orchestră de muzică ușoară - dans.
>, șoseaua București -

s &

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

LOCURI LA CAMPINGUL DE LA MAMAIA.

Se organizează serii de odihnă și excursii, în grupuri și individuale, ci 

cazarea în corturi de cîte 2 locuri și în căsufe specia! construite, de 

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

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

TARIFUL PENTRU CORTURI 12 LEI DE PERSOANA, PE ZI, IAR PEN 
TRU CĂSUȚE, 16 LEI DE PERSOANA, PE ZI.

A început turneul final al campionatului de
BAZINUL „DIN PĂDURICE" DIN 

ORAȘUL ARAD găzduiește azi și 
mîine una din cele mai importante

Au început întrecerile finale 
ale campionatelor juniorilor

BRAȘOV 16 (prin telefon). Aproape 
1 000 de concurenți participă la ediția 
din acest an a finalelor campionatelor 
republicane de atletism pentru juniori 
și junioare. întrecerile s-au desfășurat 
dimineața pe stadionul Tractorul (ju
niorii de categ. a 11-a) și după amiaza 
pe stadionul din Poiana Brașov (ju
niorii de categ. I). Ploaia care a căzut 
dimineața a influiențat desfășurarea în
trecerilor. De aceea rezultatele înregis
trate nu s-au ridicat în toate cazurile 
la înălțimea așteptărilor.

Iată cîteva dintre rezultatele obținute: 
JUNIORI I: 100 m: P. Ciobanu (Din. 
Buc.) 11,0, C. Iordan (CSS Buc.) 11,2, 
C. Grigorescu (D. Buc.) 11,2; 400 m: 
V. Raica (D. Buc.) 49,8, A. Deac 
(Crișana) 50,1, Gh. Bălașa (SSE 2 
Buc.) 51,2; 110 mg: V. Suciu (Penici
lina Iași) 14,2, T. Salomon (Pen. Iași) 
14,7; triplu: V. Dumitrescu (Ol. Buc.) 
14,86, Gr. Răuț (SSE Viit. Buc.) 14,33, 
M. Coras (Banatul) 14,02; JUNIOARE 
I : 100 m: G. Radulescu (CSS Buc.) 
12,5, V. Tocilă (Prog. Buc.) 12,7, G. 
Moga (Sc. Sp. UCFS C-Lung) 12,8, V. 
Mărculescu (D. Buc.) 12,8; 800 m: 
L. Frunză (Rapid Buc.) 2:18,1, V. 
Furdui (Roman) 2:19,4, CI. Iacob 
(Prog. Buc.) 2:20,3 ; lungime : G. Ră- 
dulescu 5,75, M. Bolea (D. Buc.) 5,67, 
I. Caragea (CSS Buc.) 5,60; greutate: 
L. Oros (SSE Br.) 12,86, El. Neacșu 
(Sc. Sp. UCFS C-Lung) 12,49, M. Pe
nes (CSS Buc.) 11,91.

întrecerile continuă sîmbătă și du
minică.

C. GRUlA-coresp. regional

care reies derbiurile budapestene Uj- 
pest — Ferencvaros și Honved — Va- 
sas și întîlniri din Cupa de Vară.

Programul concursului este urmă
torul :

I. Steaua — Dinamo București
II. Ujpest — Ferencvaros

III. Diosgyor—Komlo
IV. Pecs—Gyor
V. Debrecen — Tatabanya

VI. Honved — Vasas
VII. Szallitok — Budafok

VIII. Borsodi — Lang
IX. Dunaujvaros—Egyetertes
X. Papa — Kaposvari H.

XI. Szekesfehervar — Pecsi VSC
XII. Veszprem—Pecsi Banyasz

PREMIILE CONCURSULUI PRONOSPORT
nr. 28 din 12.VII.19S4

Categoria I 5,5 variante a 8.600 lei. Cate
goria a Il-a 133,7 variante a 424 lei. Cate
goria a III-a 1271,7 variante a 66 lei.

LOTO CENTRAL
La tragerea Loto-central din seara zilei 

de 17 iulie 1964 au fost extrase din urna 
următoarele numere: 11 13 74 85
35 8 25 26. Premii suplimentare: 3 
Fond de premii : 697.094 lei.

Tragerea .
24 iulie la

Rubrică 
sport. 

60 55
36 6.

vineriurmătoare va avea loc 
Brașov .

redactată de Loto-Prono-

competiții cu caracter republican : con
cursul selecționatelor de regiuni. La 
întreceri participă cei mai buni înotă
tori din orașul București și din re
giunile Banat, Cluj, Mureș-Autonomă 
Maghiară și Crișana, printre care cam
pionii și recordmanii țării Măriuca 
Rotaru, Ingrid Ungur, Cristina Bala- 
ban, Vasilica Rotaru, Codruța Sala, 
Maria Klosz, Emil Voicu, George Șop- 
tereanu, George Malarciuc, Vladimir 
Moraru, Nicolae Tat, Cornel Georges
cu ș. a. Fiecare reprezentativă va fi 
alcătuită din 13 înotători titulari la 
probele individuale (7 băieți și 6 fete) 
și 5 rezeive pentru ștafete (3 băieți și 
două fete). Selecționata secundă a Ca
pitalei va fi compusă numai din ju
niori și junioare

O ALTA IMPORTANTA COMPETI
ȚIE va fi găzduită de ștrandul popular 
din Sibiu. Aici, săritorii fruntași din 
țara noastră își vor disputa tradițio- 
pala competiție dotată cu „Cupa 
F.R.N.". Dintre participant: amintim pe 
Pantelimon Decuseară și Ion Ganea, 
campioni republicani, Aurel Breja, Gh, 
Baican, Gh. Bana și Gh. Ungureanu, 
considerați principali favoriți ai între
cerilor.

IN PRIMA ETAPA A TURNEULUI 
FINAL pentru locurile 5—10 în cla
samentul campionatului republican de 
polo s-au înregistrat următoarele re
zultate : I. C. Arad — Industria lînei 
Timișoara 2—2, C.S.M. Cluj — Voin- 

Un ajutor in munca oricărei gospodine

Cu aspiratorul de praf „Record" și accesoriile sale
— se înlătură praful de pe podele, covoare, draperii, 

perdele, mobilă, haine, tablouri, cărți etc.;
— se umezesc rufele înainte de călcat, se pulveri

zează apa de colonie și se stropesc florile ;
— se usucă părul.

Aspiratorul de praf „Record" funcționează cu un consum redus de ener
gie electrică, pe oră 450 W care costă 0,15 lei.

Prețul aspiratorului de praf „Record" este de 890 lei 
ASPIRATORUL DE PRAF „RECORD" SE POATE CUMPĂRĂ 

ȘI CU PLATA IN RATE LUNARE.

polo (locurile 5-10)
ța Cluj 3—3, Știința București — Mt 
reșul Tg. Mureș 2—6, I. C. Arad - 
Voința Cluj 4—4; Știința București - 
Industria Linii 3—2; C.S.M. Cluj - 
Mureșul 10—7. Disputele se ît 
cheie duminică. Returul se va desfi 
șura la Baia Mare, între 23—27 sej 
tembrie.

F. R. NATAȚIE A HOTARIT ca tu 
neul final pentru desemnarea ocupant, 
lor locurilor 1—4 în campionatul r 
publican de polo să aibă loc în lur 
noiembrie.

RETURUL CELOR TREI SERII a 
campionatului de polo pentru junio 
se va disputa între 22—26 iulie 
orașele București (Steaua, Dinam 
Rapid, Progresul, Clubul sportiv școli 
S.S.E. nr. 1 și S.S.E. nr. 2 — toa 
din Capitală), Ia Cluj (Știința Cit 
C.S.M. Cluj, Voința Cluj, Rapid Ch 
Olimpia Baia Mare, Mureșul Tg. M 
reș) și la Timișoara (Crișul Orade 
Rapid Oradea, I. C. Arad, C.S.O. 1 
mișoara. Industria lînei Timișoara 
Constructorul Lugoj).

CEI MAI BUNI ÎNOTĂTORI Dl 
RAIOANELE REGIUNII BUCUREȘ 
se vor întrece duminică dimineața î 
tr-un interesant concurs de înot ce ’ 
fi organizat pe lacul Buftea. Comp 
tiția constituie un criteriu de verifica 
a reprezentativei regiunii în veder 
participării la etapele următoare a 
Spartachiadei republicane.



Matty, ține-te de glume...

în 
prospe- 
secven- 
grafică

cum se 
îngăduie 
cunoască 
terminat 
92 de

în tex-

aceste îndeletni-

Cele 101 desene de 
Matty adunate de Edi
tura Uniunii de Cultură 
Fizică și Sport între co
pertele recentului album 
..D-ALE PESCARILOR 
Șl VÎNĂTORILOR** con- 
stimie o reușită demnă 
de semnalat, atît a auto
rului cit și a editurii, 
reușită remarcabilă 
primul rînd prin 
ți mea inspiratelor 
țe și prin ținuta 
de ansamblu.

Prefața semnată 
bus Popovici, cunoscutul 
proprietar al celor . 317 
de „linguri** și nenumăra
te lansete și mulinete și 
nil mai puțin cunoscutul 
dușman al ciorilor de la 
Mogoșoaia, după 
prezintă singur, 
lectorului să 
înainte de a fi 
de, parcurs cele 
pagini (și nu 95 cum se 
precizează greșit 
tul prefaței) universul în 
care creionul lui Watty 
ne-a introdus și în alte 
rînduri, zîmbind: univer
sul marilor speranțe pes
cărești, ale micilor neca
zuri vinătorești, ale plă
cerilor fără pereche le
gate de 
ciri.

Cartea 
plastica 
ca tur ii 
ti că de 
acestui 
nou maestru al cartonului 
evprat.

copil folosește ges
turile tatălui său — vi- 
nător fără îndoială, după

prin 
cari- 
plas-

cucerește 
specifică a 

lui Matty, 
o savoare proprie 
fecund și veșnic

DICȚIONAR SPORTIV
DE VACANTA

DANS: Grămadă des
chisă între orele 9 seara 
și 4 dimineața (în zilele 
lucrătoare).

1NSOLAȚIE : Sancțiu
nea cea mai aspră pentru 
viața nesportivă pe plajă.

IAURT : Autocritică de 
sezon.

Cu schiurile

Mircea Do-

★0

V. D. POPA

țpretaci: 
cu dreptul 
stângaci.

Ciad ta concurs ua săritor. 
Trecând ștacheta, căzu lat 
Cică Dobrescu cu umor 
Striga: — Să fie... numărat !

un aspect: 
„Viitorul* 
mult ca perfect.

Socotesc că știi preceptul
Oricât vrei să te
Dacă tragi numai
Ești un fotbalist..

Un adevărat „greo‘

Copiii de Ia asociația 
sportivă .Viitorul44 au 
stabilit două recorduri 
republicane la naîajie.

Fostul boxer 
brescu a devenit arbitru 
de atletism.

Admiztadu-i, spectatorul 
Recunoaște 
La natație 
Este... mat

După cum s-a anunțat, 
un atlet de culoare, Bus
ter Mathis, în etate de 19 
ani, înalt de 1,90 m și 
cintărind în jur de 135 

fi re
ia

de kilograme, va 
prezenfantul S.U.A., 
categoria grea, la turneul 
de box din cadrul Jocuri
lor Olimpice de la Tokio.

El nu este totuși cel 
mai greu dintre membrii 
familiei sate. Tatăl său 
are 140 de kilograme, iar 
mama sa 90! Deci are cui 
să-i semene... Un frate 
mai mare cîntărește și al 
125 de kilograme.

Buster Mathis practică 
boxul de 3 ani. Cînd l-a 
văzut prima dată, actua
lul lui antrenor, Gaul, a 
sărit în sus : „Ce caută 
intr-o sală de box copilul 
acesta umflat?" s-a su
părat el. Pe urmă însă 
avea sa se minuneze de 
ușurința cu care se miș
ca Buster Mathis.

Să nu credeți însă că 
Mathis a avut totdeauna 
135 de kilograme. A avut 
și... mai mult I La înce
putul acestui an el cîntă- 
rea... 156 de kilograme! 
Și totuși, în ciuda acestei 
greutăți puțin obișnuite, 
Mathis era socotit cel mai 
bun patinator pe rotile al 
clubului Grand Rapids. 
Și încă un amănunt: el 
acoperă distanța de 100 
yarzi (circa 91 de metri) 
in 10,9 secunde I

S TI A TI CĂ.

de Ti-

De la Fausto
unui
stau

minut** 
in decor

o 
na
ne- 
so-

întors fără 
rezultat după o 

rBu-aâ, 
în-

un

cum sugerează fi modesta 
colecție de 
patronează 
după-amiază 
a-i explica 
ce notă a luat la mate
matică.

Un pescar în vîrstă, in
dignat de norocul puștiu
lui care pescuiește lingă 
el îl apostrofează indis
pus : rIa ascultă băiete! 
Ta n-ai lecții pe mîine?4*; 
Un zelos al puștii de vî- 
nătoare nu știe cum să 
alunge becața cocoțată 
pe țeava pentru a-și pu
tea încerca virtuozitatea 
de țin laș ; în fața 
fotograf ambulant 
la rînd, pentru a-și con
fecționa „la 
„amintire** 
tural și cu mistreț, 
numărați vînători ; o 
ție înțelegătoare îi spune 
soțului întors fără nici 
un. rezultat după o ză
bavă îndelungată: 
iubitule I Știi, 
chipuit că vii 
am vrut 
drum44 — și îi arată peș
tele cumpărat de la ma
gazin...

...101 istorioare de a- 
cest fel se găsesc în fru
mosul volum editat re
cent de Editura Uniunii 
de Cultură Fizică și 
Sport.

Ultima planșă a volu
mașului reprezintă un vî- 
nător care aleargă urmă
rit de un urs. Disperat, 
vînătorul strigă : , Matty, 
lasă glumele!! Desenează 
imediat copacul!!!44

Cu siguranță cititorii, 
după ce vor lăsa din 
mină ,.D-ale pescarilor și 
tunătorilor**, vor spune : 

Matty, ține-te în conti
nuare de glume... Ne 
plac glumele tale...44

trofee care-i 
lectura de

— pentru 
„pe înțeles**

mi-am 
obosit 

să-ți scutesc

TEOF1L BÂLAJ

Practicat, la început, de 
cîțiva snobi, în apropie
rea plajelor de la Miami 
sau Nisa, schiul nautic 
capătă pe zi ce trece con
tururile unu: sport îndră
git în lunile de vară. Prin 
viteza și îndemînarea cu 
care trebuie să aluneci 
pe apă, prin curajul cu 
care trebuie să înfrunți 
valurile lăsate în urmă 
de bărcile cu motor care 
„remorchează" pe spor
tivi, schiul nautic se în
scrie în categoria spor
turilor celor îndrăzneți, 
celor puternici.

al

CU

Jacques Anquetil, ciclistul 
care a cîștigal de 5 ori Tu
rul Franței, bătînd cu două 
bune „lungimi44 recordul de 
trei victorii al Iui Thys și 
Bobet, s-a născut la 8 ia
nuarie 1934 Ia St. Aignou, 
în apropiere de Bou»».

Fiu al unui grădinar, An- 
quetil a învățat de mic co
pil să meargă pe bicicletă 
și primele sale antrenamen
te au fosl cursele spre piața 
din Rouea, unde ducea coșu
rile cu fructe și fiori.

...In 1951, la startul cam
pionatului de amatori 
Normandiei se aliniază și 
un tânăr blond, tăcut, 
ochi albaștri, slab. numai 
piele și os. .Slăbănogul" so
sește înaintea tuturor cu 
două minute. Era Anquetil. 
Inima sa batea cu 44 de pul
sații pe minut !

Debutează devreme ca 
profesionist (Ia 19 ani) și 
dovedește calități deosebite 
pentru cursele contra-croao- 
metru. Va fi de S ori primul 
în ,,Marele premiul al na
țiunilor", criteriul așilor. în 
luptă cu Sfoblet, Coppi. Bo
bet. In 1956 atacă recordul 
mondial al orei deținut de 
Fausto Coppi (45.371 km) și-1 

. doboară, parcurgând pe 
pista de. Ia Vigorelli — 
46,159 km. Anquetil devine 
omul nr.’ 1 al ciclismului 
francez, -în 1957 cînd câștigă 
premiul Martini, Paris—Nisa 
și Turul Franței, cu 4 vic
torii de etapă. Scriitorul 
Pierre Benoit, care urmărise 
cursa, îl-elogiază intr-o con-

Practicarea seinului 
nautic cere o adevărată 
măiestrie. Și acest lucru 
se capătă învățînd — în 
primul rînd — schiul pe 
uscat, înotul, gimnastica 
etc. Numai așa pot fi în
sușite o complexitate de 
figuri și mișcări care vor 
fi realizate apoi practic 
— așa cum se vede în 
fotografia de față — pe 
portativul valurilor... Cu 
dezinvoltură, această ba
lerină a apelor, evită 
curbele periculoase ale 
valurilor și... zîmbește 
grațios. Credeți că e ușor? 
încercați și dv.

ferință ținută la Paris. Ur
mează anii aprigei rivalități 
cu Roger Riviere, celălalt 
mare as al cronometra iui, 
spre care înclină simpatiile 
publicului.

După o scurtă eclipsă, ci
clistul normand reia șirul 
succeselor priatr-o sclipi
toare victorie sa Turul Ita
liei (1960). In 1961 termină 
învingător Turul Franței, 
purtind tricoul galben dia

Unui fotbalist care tra
ge bine numai cu picio
rul drept. 

MAREA GRIJĂ A CELUI... MIC

U.T.A. 
ediția 
namo

Ce faci nene cu bila asta ?
O arunc 1

— N-o arunca! Mai bine dă-mi-o mie s-o duc la.. 
, fier vechi

Desen de AL. Clenciu

prima pînă la ultima etapă- 
Apoi, de trei ori consecutiv, 
sosește cu tricoul galben la 
„Parc des Princes". Anul a- 
cesia a realizat even tul Giro 
dTtalia — Turul Franței, 
performanță reușită doar de 
Coppi în 1949 și în 1952. 
Fără îndoială că ultimele 
sale victorii au fost facili
tate de anumite caracteris
tici ale ciclismului modern 
(înmulțirea etapelor conira- 
cronometxu, © specială „re
gizare" a traseelor, subor
donarea unei întregi echipe) 
d« aceasta este altă po
veste. Constituția sa fizică, 
vitalitatea deosebita, suple
țea, (greutate 72 kg, înălți
me 1,75 m), tehnica sa, l-au 
făcut pe Aaqaeiil imbatabil 
ta cursele contra timp, ma
rele său atu asupra „gigan- 
fitar șoselei" de astăzi.

Temerar sub masca pru
denței, calculat pînă la 
zgîrceuie ca secundele, risi
pitor cu propria energie cînd 
este cazul, încăpățînat ca un 
Robie și mai ambițios ca 
Bobet, „domnul cronometru- 
— așa cum este numit — 
pare un o«n al contrastelor, 
dar îs» fond e perfect echi
librat. El iși pregătește vic
toriile cu conștiinciozitate și 
pasiunea cu care altădată 
îngrijea grădina. Din bache- 
fal succeselor sale lipsește 
insă o floare rară, campio- 
naîul mondial de fond, pe 
care va încerca probabil 
să-l cîștige luna viitoare la 
circuitul de la Sallanches.

I. GOGA

PETRU UJLACHI, CiuJ.
lată care a fost clas cura sa
tul final la ultimul campio
nat mondial de baschet 
(masculin) disputat în 1963 
la Rio de Janeiro: 1. Bra
zilia, 2. Iugoslavia, 3. U.R.S.S., 
4. S.U.A.

JEANfN CONDEE9CU, Cra
iova. — 1) Dlnamo București 
și Steaua s-au întâlnit o sin
gură dată in .Cupă* : în 
.1952, în semifinală. Scor : 
3-2 pentru Steaua. In cam
pionat au avut loc 32 de 
meciuri, dintre care 12 s-au 
terminat la egalitate, 12 au 
revenit fotbaliștilor de la 
Dinamo, iar 3 au fost 
cîștigat a de Steaua. Iată, 
de altfel, palmaresul în
tâlnirilor Dinamo — Steaua : 
47 48:
3—3; 
0—2; 
3—1;
2—1: 
3—2, 
59/60:
2—1.
1—0;
3—2,
că nu se poate ca o singură

50: 2—2, 1-
52: 1—I, I-
54: 0—0, 2-

56: 0—I.
0—2: 58/59:

2—8. 0
2—3 ; b

82 63: 2—2,
1—4. 2) -Este adevărat

...în urnia victoriei re
purtate asupra lui Eddie 
Machen, „acțiunile" lui 
Floyd Patterson au cres
cut atît de mult incit este 
posibilă organizarea unei 
întîlniri, cu titlul în joc, 
între el și Cassius Clay, 
pentru luna septembrie ? 
Fostul campion mondial 
la toate categoriile, Inge- 
mar Iohanson, crede că 
acest meci se va încheia 
cu victoria lui Patterson.

...propunerea făcută de 
Marea Britanie și spriji
nită de Franța, ca la vi- 
ftornl „Wimbledon" să

Despre pescuit și pescarii amatori
Nu este adevărat că e- 

xistă pescari iscusiți și 
pescari stîngaci. Există 
numai pești sătui și pești 
înfometați...

Pescarul are un singur 
merit: acela că știe să 
tecă. Este și motivul pen-

I

Pe aja
— Tovarășă cum de nu 

v-ați dat seama că soțul 
do. era gata să se înece 7

— Știți, el este fotbalist 
și credeam că... simulează.

— Tinere, dumneata ești 
baschetbalist 7

— Nu!
— Păcat! Altfel nime

reai măcar o dată coșul.. 
de hirtie l

echipă să dețină titlul de 
campioană și totodată să fie 
câștigătoare a .Capei" ? Cine 
v-a spus asta ? Uu fotbalist 
de la.. Steaua ? E voie, dar, 
firește, nu se realizează de
ci t foarte rar o astfel de 
performanță. Totuși, la noi, 
de pildă, Ripensîa a câști
gat în anul 1935—36 atât 
campion a tul cit și cupa, iar 
după 1944, Steaua a reali
zat de două ori consecutiv 
acest .event": 1951 și 1952. Șl 

157/56;
3—3;
M81:
l—l, 

S3 64:

Ia
Dl-

a reușit .dubla* 
1947'48, iaz acum 
București este la 

această eventuali- 

TUTU1ANU, Bucu- 
l) Floyd Patterson 

și Sonny Liston s-au întilnit 
de două ori. Ambele meciuri 
au fost cîștigate de Liston 
prin k.o. 2) Lucian Popescu 
a lost TRIPLU campion euro
pean: la mască, coocș și 

Primele două titluripană, 
le-a deținut în același timp. 
Tocmai dvs, care ați fost 
campion de box în 1928, nu 
vă aduceți aminte de acest 
lucru ?

VASILE DOBRE, Onești. — 
Vreți să știți dacă a exis
tat în țara noastră vreo e- 
chipă care a cîștigal cam
pionatul categoriei A fără 
să fi suferit nici o înfrân
gere ? Din 1933, cînd s-a în
ființat Divizia Națională (cat. 
A) și campionatul țării a 
început să se dispute după 
formula care e în vigoare și 
astăzi, nici o echipă n-a de
venit campioană fază să fi 
sorbit, cum se spune, din 
cupa amară a înfrângerii. To
tul e să sorbi cît mai rar 1 
Chiar în ediția 1946/47, cînd 
U.T.A. a cîștigat campiona
tul cu... 11 puncte avans, ea 
a avut următoarea situație în 
clasament: 26—20—4—2—S4 : 
35=44 puncte. Nu uitați că 

participe și jucători pro
fesioniști, a fost respinsă 
de Federația internaționa
lă de tenis ? Australia, 
Statele Unite. U.R.S.S., 
R.F. Germană și alte țări 
s-au opus acestui proiect.

...doctorul Giorgio Za- 
nazio din Milano a bătut 
un adevărat record în ma
terie de colecționare a in
signelor sportive ? El de
ține nu mai puțin de 
1 700 de insigne, aduna
te pe toate căile posibile, 
din toate colțurile pămîn- 
tului.

tru care foarte puține fe
mei practică acest sport.

In general, în pescuit se 
așteaptă mult. Curios este 
totuși faptul că celor mai 
mulți pescari li se pare 
că timpul trece prea re
pede.

OPRICA PREDA

o

— Ieri am alergat ca 
Pircălab, am luptat ca 
Nunweiler III și m-am 
strecurat printre adversari 
ca Ion Ionescu.

— Ai jucat fotbal 7
— Nu : am cumpărat 
sticlă de suc I

I. CH1VU

mai există și meciurile sus
ținute ia deplasare și în care 
raportul de forțe se schimbă 
esențial, chiar dacă este vor
ba de 
valoare

IOSIF

două echipe de o 
ca totul diferită.
BACILA, comuna 

Galbușeți.. — 1. Singura e- 
chipă care a jucat în toate 
edițiile campionatului cate
goriei A la fotbal, de la re
luarea lui din 1:346 și pînă 
astăzi este U.T.A» Celelalte 
echipe fie că nu luciseră fi
ință ia momentul ciad s-a 
disputat prima ediție a cam
pionatului (Steaua de pildă), 
fie că au mai... aoborît și 
în divizia B (Rapid, Petrolul, 
cele două Științe) sau au 
venit de scurt timp în cate
goria A au mai puține 
prezențe în categoria A. 2. 
O echipă din Reșița, S.S.U.D. 
a cișttgat campionate! țării 
in anul 1930—31. După 1944, 
Reșița a avut timp de 3 ani 
echipă iu categoria A. Ul
tima oară in 1950, cînd ea 
s-a clasat pe locul 11 retro- 
gradlnd ta divizia B 
de Locomotiva Sibiu, 
ani mai tirsiu, jucând 
Metalul Reșița avea 
vingă pe Dlnamo București 
cu 2—0 iu finala .Cupei 
R.P.R.* I

ALEXANDRU TARLEALESCU. 
Drăgășcmi. — La box există 
șt..................................... .......
cit 
ba

alături
Patru 

in „B“, 
să în-

categorii 
categoria 
însă da

mai mici de
mască. E vor- 

categorii neofi-

claie șl care încadrează 
uneori numai meciurile din
tre juniori. In ordine des- 
crescîndă, aceste categorii 
sînt : hirtie, (45—48 kg.),
minimă (42—45 kg) și a«r 
(sub 42 kg).

ION POȘTAȘUL 
Desene de N. CLĂUD1U



OIIAMMTO
Turneul baschetbaliștilor romini in U.R.S.A

Lotul baschetbaliștilor rom.îni și-a 
început joi turneul în U.R.S.S., jucînd 
în orașul Tallin, cu selecționate lo
cale. In meciul feminin, selecȚonata 
orașului București a terminat la ega
litate cu reprezentativa Tallin : 35— 
35 (14—20), iar în cel dintre forma-

LA VARȘOVIA au început campio
natele de atletism ale R. P. Polone. 
In prima zi a întrecerilor a fost în
registrat un nou record al țării la 
săritura în înălțime femei, performan
ță realizată de atleta Jaroslava Rieda 
— 1,75 m- Rezultatul corectează cu 
un cm vechiul record polonez. , La 
aruncarea greutății. Komar a obținut 
J8.78 m., iar la 100 m plat sprinterul 
Foțk a fost cronometrat in

lua în U.R.S.S., R.P. Romînă, R.S. Ce
hoslovacă, R.F. Germană și Elveția.

10,3 sec.

LA SOFIA, în prima zi a 
de atletism dintre echipele 
masculine ale R.P. Bulgaria 
mareei, sportivul bulgar Evgheni Ior- 
danov a stabilit un nou record na
țional la săritura în înălțime cu re
zultatul de 2,12 metri. Danezul Peder
sen a corectat recordul țării sale la 
lungime cu 7,36 m. Scorul este de 
5©—42 în favoarea atleților bulgari.

meciului 
olimpice 

și Dane-

CAMPIONATELE DE HALTERE, 
ale U.R.S.S. criteriu decisiv pentru se
lecționarea echipei olimpice, au început 
la Kiev. La categoria cocoș, pe primul 
loc s-a clasat Viktor Marzagtilov cu
337.5 kg. Titlul la categoria pană a 
fost cîștigat de campionul european 
Evgheni Rațura — 367,5 kg. Fostul 
campion mondial E. Minaev a ocupat 
locul 4 cu 357,5 kg. și a ratat cali
ficarea pentru Tokio. La categoria u- 
șoară, Evgheni Kaplunov a stabilit un 
nou record unional cu performanța de
422.5 kg. (totalul celor 3 stiluri) cu
cerind titlu 
chiul record 
420 kg.

este, fără îndoială, aruncătorul de disc 
Ludvik Danek, care tn acest sezon a 
stabilit un nou record european cu o 
performantă de 62,45 m (al doilea re
zultat mondial). La ultimele antrena
mente, Danek a aruncat de multe ori 
peste granița celor 60 m. Foarte bine 
se prezintă și Josef Trousil. El a fost 
cronometrat în acest sezon de citeva ori 
cu 46,0 pe 400 m. Jirina Nemcova la 
aruncarea discului, Rudolf Tomasek la 
prăjină Chumodel și Kantorek la fond 
sînt’alie speranțe ale atletismului ce
hoslovac, pentru J.O.

SELECȚIONATA OLIMPICA de fot
bal a Japoniei a părăsit Tokio la 17 
iulie, plecind intr-un lung turneu în 
Europa. Fotbaliștii japonezi vor evo-

a revenit
62—50 (!

țiile masculine victoria 
calnicilor
24).

Turneul
Tartu și ,
sportivii romîni vor întîlni selei 
nate locale.

la scorul de

va continua 
duminică la

sîmbătă
Riga, i

Au fost fixate datele
campionatelor europene de basch
MONCHEN (Agerpres). — In lo

calitatea Bad Kreuznach (R. F. Ger
mană) au luat sfîrșit lucrările Fede
rației internaționale de baschet 
(F.I.B.A.). S-a stabilit ca viitorul 
campionat european masculin să se 
desfășoare în cursul lunii mai 1965 la 
Moscova, cu participarea a 16 echipe. 
Sînt calificate de drept, în baza ulti
mei ediții a campionatului de la Wro
claw, echipele U.R.S.S., R. P. Polone,

Iugoslaviei, R. P. Ungare, R. P. 
garia și R. D. Germane. Cea de-a 
echipă calificată este cea a Finlar 
cîștigătoarea „Cupei Polare". C 
lalte echipe vor fi desemnate în u 
unor jocuri preliminarii care vor i 
loc între 27 ianuarie și 7 febru 
1965 în Izrael, Luxemburg și R. 
Germană. De asemenea, doua ec 
vor fi cunoscute în urma turne 
balcanic programat anul acesta î 
16 și 20 septembrie la București.

Ediția din acest an a campionat 
european feminin de baschet va t 
loc între 6 și 13 septembrie la Bt 
pesta. Cele 10 echipe participante 
fost împărțite în două serii, după < 
urmează : seria A : U.R.S.S., R. 
Romînă, Iugoslavia, R. P. Ung 
Franța; seria B: R. S. Cehoslov 
R. P. Bulgaria, R. P. Polonă, !t; 
R. D. Germană.

Primul turneu european rezei 
echipelor de junioare se va disț 
între 5 și 10 noiembrie 1965 la Sc 
La acest turneu și-au anunțat par 
parea 15 echipe.

Viitorul Congres al F.I.B.A. se 
desfășura în august 1965 la Vai 
iar lucrările' seminarului internațic 
de arbitri vor avea loc în iunie 1 
la Frankfurt pe Main.

de campion al țării. Ve- 
deținut de Lopatin era de

ATLEȚI1 
continuat pregătirile în vederea Jocu
rilor Olimpice de la Tokio. Cea mai 
mare speranță a sportivilor cehoslovaci

CEHOSLOVACI și-au

.... .

Jim Ctark (Australia) ia un vi
raj cu 150 km pe oră în Marele 
P-emiu al Europei, disputat săptă
mâna trecută la Brands Hatch, în 
Anglia, tl urmează îndeaproape 
principalul său adversar ameri
canul Graham Hill. Ordinea s-a 
păstrat la sosirea în cursă, ca șt 
Pe tabelul campionatului mondial 
de automobilism, unde Jlrri Clarck 
are acum 4 p. avans asupra lui

Foto :

Corespondență din Roma

Șansele scrimei italiene la Tokio
Timpul zboară și ne mai despart 

numai citeva luni de Jocurile Olim
pice de la Tokio. în fiecare țară con
ducătorii mișcării sportive și sportivii 
își intensifică pregătirile pentru a se 
prezenta cît mai bine în capitala Țării 
Soarelui Răsare. în Italia, ca și în ce
lelalte țări, scrimerii se pregătesc cu 
asiduitate pentru marele concurs din 
octombrie. Zilele trecute i-am făcut « 
vizită președintelui Federației italiene

FOTBAL PE GLOde scrimă, fostul campion mondial 
Renzo Nostini, cu care am discutai 
despre apropiatul eveniment

„Cele mai mari speranțe — ne-a 
spus Nostini — ni le punem în echipa 
feminină de floretă. Reînceperea acti
vității sportive de către excelenta seri- 
meră Irene Camber, forma bună tn 
care se află Ragno, Masciotta și Co- 
lombetti ne fac să sperăm intr-o com
portare mai mult decît satisfăcătoare. 
Recenta victorie asupra formației polo
neze constituie printre altele o dovadă 
a formei bune In care se află echipa 
noastră, chiar dacă se știe că in a- 
ceastă ramură sportivă, căderile de 
formă pot avea loc foarte brusc".

Italia se va găsi însă în dificultate 
în ce privește echipa masculină de 
floretă. In cursul interviului președin
tele Nostini a dat să se înțeleagă că 
ar fi posibilă neprezentarea italienilor, 
la această probă. La sabie și spadă 
rezultatele nu sînt edificatoare. Spor
tivii noștri ne-au dezamăgit de prea 
multe ori irecînd cu iuțeală de la re
zultate excelente la altele mediocre. 
Pregătirile s-au intensificat și există 
speranțe să facem față în mod onora
bil și la această probă.

„Eforturile pe care le face federația 
noastră — a continuat Nostini — ar 
trebui să se bucure de un sprijin mai 
substanțial din partea statului, așa 
cum se întîmplă și în alte țări. Avem 
sarcina să apărăm cele 70 de medalii 
de aur pe care scrima italiană le-a cu
cerit în diferite campionate mondiale 
și olimpiade. Acesta este un stimulent 
dar și o grijă care uneori ne înspă1- 
mlntă. După cum am mai spus, am 
multă încredere in floretistele noastre 
șt tocmai de la ele așteptăm o meda
lie de aur la Tokio".

Presa olandeză despre gimnastele noastre

n
Zilele trecute, în orașul Leiden 

s-a desfășurat întîlnirea internațio
nală dintre repezentativele femini
ne de gimnastică ale R. P. Romîne 
și Olandei. Presa olandeză a primit 
cu viu interes acest concurs, rela- 
tînd pe coloane întregi întrecerea 
celor două formații. De o mare a- 
tenție1 s-a bucurat echipa romînă, 
ale cărei componente au îneîntat 
pur și simplu publicul olandez. Fă- 
cîndu-se ecoul entuziasmului gene
ral, ziarele olandeze au avut numai 
cuvinte de laudă la adresa Soniei 
Iovan, Elenei Leuștean-Popescu, 
Emiliei Liță, Atanasiei Ionescu, Ele
nei Ceampelea, Cristinei Doboșan, 
Rozaliei Baizat.

Sub titlul „Grupul de gimnaste 
romîne ne-a uimit", 
VRIJE VOLK" scrie 
„Un public numeros, 
mecat, uimit de cele 
te romîne timp de patru ore — iată 
tabloul caracteristic al întrecerii 
găzduite de sala de sport a orașu- 
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PE SCURT
• Automobilistul englez Donald 

Campbell a bătut recordul mondial de 
viteză, realizînd 648,728 km pe oră. 
Tentativa a avut loc pe pista de sare 
a lacului Eyre din Australia. Camp
bell a pilotat automobilul său special 
„Blue Bird" (Pasărea albastră) de 
5000 c.p. Vechiul record, stabilit în 
1947 de americanul John Coob, era 
de 634,394 km pe oră.

• Keres a înregistrat a cincea vic
torie consecutivă în turneul de șah 
de la Buenos Aires, învingîndu-1 pe 
chilianul Letellier. Felrosian l-a învins 
pe Rubinetti și a remizat cu Bolbo- 
chan.

• Tn ultimul concurs de schi al se
zonului, desfășurat la Cervinia (Ita
lia), schiorul italian Luigi di Mario 
a corectat recordul mondial de viteză 
pe 1000 m realizînd 173.493 km pe 
oră. Vechiul record (171,428 km) a- 
parținea americanilor Vaughan și 

Dor worth.
• La Kislovodsk, Ciocîltea a remi

zat cu Stein și a pierdut (cu negre
le) la Liberzon, avînd l'/i p. din 4 
partide. Conduce Stein cu 4 p. din 
5. CESARE NAZZARO

CUM SE DESFĂȘOARA „CUP.
RAPPAN"

continuării activității : 
timpul verii, antrenc

Spectacol magnific la Leiden“

ziarul „HET 
între altele: 
în extaz, fer- 
șapte gimnas-

carnet extern Bronștein propune ■ ■

N-a trecut nici o lună de la punctul final în între
cerea pentru desemnarea candidaților la titlul mon- 
dial de șah și iată că discuțiile pe marginea noului 
sistem de desfășurare a competiției au reînceput, 

aceasta, un punct de vedere foarte intere
sant îl expune marele maestru sovietic D. Bronstein, 

fost competitor direct la titlu, adversar al lui Bot 
vinnik.

Bronstein, pe care regulamentul turneului interzonal 
l-a privat de posibilitatea de a se număra printre cei 
n8 mari" (deși este clasat pe locul 6 în tabelul con
cursului) a adresat o scrisoare - către F.I.D.E. și către 
toate federațiile naționale, propunînd ca numărul 
candidaților la titlu să crească de la 8 la 16. In a- 
ceastă alternativă ar urma să fie eliminată clauza pro- 

limitează la 5

dați: Botvinnik, Keres, Fischer, Gheller (cu drepturi 
/ cîștigate), Larsen, Spasski, Smîslov, Tal, Stein, Bron

stein, Ivkov, Portisch, Reshevsky, Gligorici, Darga și 
Lengyel (în ordinea clasării la interzonal). Aceștia ar 
urma să susțină meciuri eliminatorii pînă la desem
narea șalengerului la titlul deținut de Tigran Pe-

cenluală, actualmente în vigoare, care ________ _  _
numărul maxim de șahiști din aceeași țară, în ultima 
etapă a campionatului lumii.

După cum se știe tragerea la sorți care _ _____
turneului de la Amsterdam a stabilit următoarele pe
rechi in meciurile de sferturi de finală ale campiona
tului mondial: Botvinnik—Smîslov, Keres—Spasski, 
Tal—Portisch, Larsen—Ivkov. Bronstein, „marele în
vins" al interzonalului propune următorii 16 candi-

a urmai

narea șalengerului la titlul deținut de 
trosian.

Propunerea este foarte tentantă. Mai 
moment, ci nd sistemul de disputare a 
mondial de salt a ajuns intr-un evident .....  ...
corespunde și dorinței multor iubitori de șah care vor 
să vadă angrenați în întrecerea pentru titlu pe toți 
marii maeștri reprezentativi, jucători de stiluri și con
cepții diferite. Aceasta ar fi în folosul mersului 
înainte al artei șahiste.

Așadar, ca o soluție de tranziție, propunerea lui 
D. Bronstein trebuie să facă obiectul unei analize se
rioase din partea F.I.D.E. și a federațiilor naționale. 
Dar, pentru viitor, desigur, urmează să se caute o altă 
soluție, care să aibă în vedere ca trecerea de la turnee 
la suita de meciuri eliminatorii să se facă in condiții 
de perfectă echitate.

ales în acest 
campionatului 
impas. Ea ar

lui Leiden. Fetele îmbrăcate în fru
moase costume de gimnastică pur
purii au impresionat nu numai pe 
spectatori, ci și pe numeroșii spe
cialiști prezenți în sală. Totul a fost 
excepțional 
fantasticele 
inegale, ca 
evoluția lor 
pur și simplu publicul în picioare. 
Ovațiile aproape că nu mai conte
neau, ele fiind întrerupte doar a- 
tunci tind la aparate evoluau gim
nastele olandeze. Pînă la urmă di
ferența dintre cele două echipe a 
fost numai de 6,35 puncte in fa
voarea formației oaspe, dar puncta
jul nu poate reflecta înalta măies
trie de care au dat dovadă fetele 
din Romînia. Ele au fost superioare 
sportivelor noastre cu citeva clase".

In legătură cu același concurs, 
ziarul „LEIDSCH DAGBLAD" pu
blică un amplu reportaj sub titlul 
„SPECTACOL MAGNIFIC ÎN 
SALA DE SPORT A ORAȘULUI 
LEIDEN", din care spicuim: „Punc
tul culminant al foarte frumosului 
spectacol de gimnastică oferit de 
gimnastele olandeze și romînce l-a 
constituit, desigur, exercițiile la 
sol ale sportivelor din Romînia. 
Intr-un ritm infernal, pe o muzică 
deosebit de sugestivă, ovaționate 
de un public uimit și îneîntat, fe
tele din răsăritul Europei au făcut 
dovada unei excelente pregătiri, 
în care perfecțiunea execuției, 
plețea și grația s-au îmbinat 
minune. Gimnastele noastre 
pierdut, dar în același timp ele 
cîștigat mult, deoarece au învățat 
enorm de la sportivele oaspe. Feli
cităm sincer Federația olandeză 
de gimnastică, grație căreia am ur
mărit un spectacol magnific."

la romînce: săriturile, 
exerciții la paralele 
să nu mai vorbim de 
la sol, care a ridicat

In scopul 
balistice în 
elvețian Karl Rappan oferă cîte o ci 
care-i poartă numele. în acest 
„Cupa Rappan" angrenează 32 de 
chipe de club. Acestea sînt împăr 
în două grupe (vest și Europa cenl 
lă) fiecare cuprinzînd patru serii 
cîte patru echipe. Meciurile din s 
se desfășoară tur-retur. Cîștigătoai 
seriilor vor alcătui două noi gri 
iar finala se va disputa între cî 
gătoarele acestor grupe. 
SEMIFINALELE „CUPEI CAMPIO,

LOR AMERICll DE SUD“.
în semifinalele „Cupei campioni 

Americii de Sud" s-au calificat cî 
gătoarele celor trei grupe — Indep 
diente (Argentina), Nacional (U 
guay) și Colo Colo (Chile), prec 
și Sanios (Brazilia), deținătoa t 
feului. Se vor juca meciurile indbp 
diente—Santos (22 și 29 iulie) și C 
Colo—Nacional (26 iulie). Finala 
va disputa la 5 și 12 august (t 
retur).

REZULTATE
• Turneul internațional de la Buet 

Aires: Botafogo (Rio de Janeiro) 
F.C. Barcelona 2—0 (1—0). Au m 
cat Gerson și Garrincha.

• La Toronto: Selecționata ora 
lui — A.E.K. Atena 4—1 (3—0) I

• în campionatul maghiar (eta 
a XVI-a i Honved—Ujpesti Do: 
3—2, Ferencvaros—Dorog 2—1, M.T 
—Komlo 4—2, Tatabanya—Pecs 5- 
Gyor—Diosgyor 0—0, Vasas—Debre 
1—0, Szeged—Csepel 2—0. în cla: 
ment Ferencvaros are 4 puncte ava 
față de Honved. Urmează Tataban 
M.T.K. și Ujpesti Dozsa.

• La Varna: Gornik Zabrze 
Spartak Varna 4—1 (3—0).

— V. V. - f
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Turneul echipei Farul
Continuîndu-și turneul 

Germană, echipa Farul din 
a intîlnit miercuri seara la
selecționată a orașului. Meciul a li 
sfîrșit cu un rezultat egal: 2-
(1—2). Golurile au fost înscrise 
Buzea (autogol — min. 14), Olo 
(miri. 27), Seidel (min. 40) și Biiko 
(min. 62). Ultimul meci al echi 
Farul se va desfășura la Magdebu 
în compania formației Aufbau — c 
tigătoarea actualei ediții a Cu|

Tn vederea participării la zona a 
Ill-a a „Cupei Galea", federația de te
nis de Ia Atena a comunicat următorul 
lot al reprezentativei Greciei care se 
va deplasa la București: Nicolas Ka- 
logheropulos, Pericles Gavrielidis și

Ivan Purpuras sau Epaminondas J 
ghyriu. De asemenea și forul de s[ 
ciaiitate bulgar a anunțat echipa. I 
este alcătuită din Kiril Yakniakov, 
milyan Pampoulov și Stoyan Vel<
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