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Două frumoase succese realizate 
ile echipele de baschet ale Bucureștiului

55 46 (21-20) CU I LF. Piga (I) și îl 14 (40 30) 
cu S. K. A. Riga (in)
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ncotro? La Spartachiadă!

RIGA 20 (prin telefon). Luni 
după amiază selecționatele de 
baschet ale orașului București 
au evoluat în localitate în com
pania unor puternice formații 
din Riga. De data aceasta, am
bele echipe bucureștene au avut 
o comportare foarte bună, reu
șind rezultate remarcabile. Se
lecționata feminină a întrecut 
pe V.E.F. Riga (întărită cu ju
cătoare de la Daugava) cu sco
rul '“e 55—48 (27—20), iar for
mația- masculină a reușit să ter
mine la egalitate cu puternica 
echipă S.K.A. Riga (fostă cîști- 
gătoare a C.C.E.): 74—74
(40-30).

Baschetbalistele bucureștene 
s-au impus chiar de la începu
tul partidei. Ele au condus cu
4—0, 12—7, 22—8. Din acest 
moment, gazdele au încercat să 
imprime meciului un ritm mai 
lent, reușind în felul acesta să 
reducă din handicap. La pauză, 
romîncele mai conduceau doar 
cu 7 puncte (27—20). Imediat 
după reluare, echipa bucureștea- 
nă atacă puternic și conduce cu 
31.-20. In această situație, bas
chetbalistele sovietice trec, la o 
apărare agresivă cu „presing" 
pe tot terenul, reușind să reducă 
din diferență (32—33) și chiar 
să egaleze (37—37 în min. 28). 
Nu pentru mult timp, însă. Ra- 
coviță, Haralambie și Niculescu 
joacă excelent și la capătul unor 
acțiuni mult aplaudate reușesc 
să aducă din nou avantajul e- 
chipei noastre. Scor final: 55—48 
pentru formația Bucureștiului.

Partida masculină, care a opus 
jucătorilor bucureșteni cunoscu
ta echipă sovietică S.K.A. Riga, 
în care activează Kruminș 
(2,18 m). Valdis, Mujnieks, Gul- 
bis și Drake (2,03 m) — toți 
componenți ai echipei olimpice 
a U.R.S.S. — a prilejuit o dis
pută pasionantă. Fără să se in
timideze de faima adversarilor, 
basclietbaliștii noștri au atacat 
chiar din primele minute în- 
tr-un ritm susținut. Ei s-au apă
rat cu multă dîrzenie și, în a- 
celași timp, au inițiat o serie de 
acțiuni ofensive care au prins 
adesea pe picior greșit apărare» 
adversă. După 20 minute de joc, 
scorul ne era favorabil cu 
40—30. în repriza secundă, A- 
leksandr Gomelski (care de alt
fel pregătește și echipa olimpică 

a U.R.S.S.) a introdus în teren 
și pe Kruminș, fapt care a per
mis gazdelor ca în numai 5 mi
nute să egaleze (44—44). In 
continuare, tot jucătorii din Riga 
sînt cei care au inițiativa. Ei 
conduc cu 60—50 și se părea 
că victoria nu le va scăpa. For
mația bucureșteană, însă, își mo
bilizează din nou toate forțele 
și, pe rînd, Novacek, Spiridon si 
Albu reușesc să înscrie coșuri de 
toată frumusețea. Cu un minut 
înainte de sfîrșit, bucureștenii 
conduceau cu 74—72, dar în 
ultima secundă formația gazdă 
a reușit să egaleze: 74—74.

Vie activitate in bazinele din țară
La Arad, copiii au corectat 6 noi recorduri republicane

ARAD 20 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Primitorul 
bazin din „pădurice" a găzduit 
sîmbătă și duminică concursul 
republican al selecționatelor de 
regiuni la care au participat cei 
mai buni înotători din Banat, 
Cluj. Mureș-Autonomă Maghiară, 
Crișana și din orașul București.

Deși. a păstrat uneori caracte
rul unei întreceri pe echipe, con
cursul a fost interesant, pasio
nant chiar, prin lupta echilibrată 
dată în majoritatea probelor. Nu 
au lipsit nici surprizele, ca de 
pildă victoria timișoreanului La- 
dislau Costa în proba de 100 m 
(1:16,2) și 200 m (2:46,7) bras 
și a reșițeanului Mihai Potoceanu 
la 100 m (1:09,2) și 200 m 
(2:33,5) spate. Cel mai mult 
ne-au încînțat însă copiii, cărora 
prin faptul că reprezintă viitorul 
natației noastre li se acordă o 
importanță din ce în ce mai 
mare. Ei s-au pregătit în această 
vară cu sîrguință, au luptat la 
Arad cu multă ambiție și, ca o 
consecință firească, au realizat o 
serie de promițătoare recorduri 
republicane. Iată recordurile: 
400 m mixt juniori, cat. a Il-a: 
PETRU ARON (Cluj) 6:00,3; 
50 m bras fetițe: GABRIELA 
ONUȚIU (Buc.) 41,1 ; 100 m 
fluture juniori, cat a 11-a : ZENO

întrecerile Spartachiadei de 
pe stadionul „1 Mai" din Ră- 
cari au fost deschise printr-o 
frumoasă demonstrație de 

; gimnastică a elevelor școlii 
medii din localitate (Citiți 
reportajul din pagina a 2-a)

Antrenorii și arbitrii în bănci
Activitatea competițională — e- 

d.iția 1963—64 a luat sfîrșit dumi
nică, o dată cu disputarea finalei 
„Cupei R. P. Romîne". Cu toate 
acestea, antrenorii și arbitrii își 
vor mai amîna cu cîteva zile va
canța. Primii — antrenorii echi
pelor de categorie A, B, C și de 
juniori și-au dat întîlnire pentru 
mîine la Brașov, unde vor parti
cipa la un curs de perfecționare, 
care va ține pînă miercurea vi

O nouă serie de copii vor in
tra in rindurUe înotătorilor. O 
altă serie vor lua locul „absol
venților" începind de mîine la 
ștrandul Tinerelului, pentru a 
se iniția în frumosul sport al 
notației.

Foto P. ANTON

G1URASA (Banat) 1:09,9; 
4 x 100 m mixt copii: BANAT 
5:19,2; 4x100 m mixt fetițe: 
BUCUREȘTI 5:53.8 ; 4 x 100 m 
liber fetițe; BUCUREȘTI 5:12,1.

în cinstea zilei de 23 August.

TN RAIONUL 
CURTEA DE ARGEȘ

Sportivii au participat în nu
măr însemnat la etapa de masă 
a Spartachiadei republicane. 
Consiliul raional tși propusese 
să atragă în această competiție 
20 000 de tineri și tinere. La 
starturile diferitelor probe s-au 
prezentat însă 21 551 de tineri 
și tinere.

O altă acțiune care se bucură 
de un frumos succes este 
Concursul pentru insigna de 
polisportiv. Pînă la 15 iulie 
1 301 de tineri și-au trecut toa
te normele prevăzute în regula
ment. depășind astfel prevede
rile (910 a fost angajamentul 
consiliilor asociațiilor sportive). 
In încheiere, merită amintite 
încă două realizări: organiza
rea a 134 de acțiuni turistice

Primtopitorul
niiiiiiiiiiininitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuitiiiiiiiii

Intrasem în schimbul de noap
te. Pe platforma cuptoarelor 
noii oțelării hunedorene, cele 
șase cuptoare — aliniate ca la 
paradă — respirau sacadat, a- 
runcînd prin deschizăturile uși
lor de lucru, limbi roșiatice de 
pară. Scăpate din strinsoare, a- 
cestea se prelingeau amenință
toare, învăluind cuptorul intr-un 
cerc de foc neîntrerupt.

De la masa de comandă a 
cuptorului nr. 1, primtopito-

itoare. La acest curs vor fi pre
zinți și cunostuții specifaiiștl 

de renume mondial Albert Bateux 
(Franța) și Rudolf Vytlacil (Ce
hoslovacia ).

Ca și anul trecut, arbitrii din 
loturile A, B și C și-au fixat 
„tabăra" pe litoral, în orașul 
Mangalia. Cursul lor de perfec
ționare va începe duminică 26 
iulie și va lua sfîrșit în ziua de 
2 august.

Clasament general: 1. BUCU
REȘTI I 279 p ; 2. Banat 230 p ;
3. București II (juniori) 192 p ;
4. Cluj 177 p; 5. M.A.M. 135 p; 
6. Crișana 60 p.

D. S1ANCULESCU

TURNEUL FINAL DE POLO
(PENTRU LOCURILE 5—10)

LUGOJ 20 (prin telefon). — 
în bazinul din localitate au con
tinuat jocurile de polo (turul) 
pentru locurile 5—10 în campio
natul republican. Iată rezulta
tele : vineri : Industria Linei Ti
misoara — C.S.M. Cluj 5—5 
(1—1, 1—1, 1—0, 2—3), Mure
șul Tg. Mures — Voința Cluj
5— 4 (0—1, 3—2, 1—0, 1—1),
1. C. Arad — Știinta București 
7—3 (1—1, 4—1, 0—1, 2—0) ;
sîmbătă: Industria Lînei — Mu
reșul 5—2 (3—1, 1—1, 1—0,
0—0), I. C. Arad — C.S.M. Cluj
6— 3 (2—1, 0-0, 3—1, 1—1),
Voința Cluj — Știinta Buc. 3—2 
(2—0, 1—i, 0—0, 0—1) ; dumi
nică : C.S.M. Cluj — Știința 
Buc. 10-4 (1—1, 2—1, 4—1,
3—1), Voința Cluj — Industria 
Lînei 4—3 (0—1, 1—0, 0—2,
3—0), I. O. Arad — Mureșul 
3—2 (0—0, 1—0, 2—1, 0—i).
lată clasamentul după jocurile 
disputate la Lugoj: 1. I. C Arad

(Continuare în pag. a 2-a)

șî 272 de „duminici oult urai -
sportive".

REALIZĂRI IMPORTANTE 
LA HUNEDOARA

Iată cîteva dintre succesele 
sportivilor hunedoreni obținute 
pînă la 15 iulie:

— 31 053 de participanți la 
prima fază a Spartachiadei re
publicane, în Ioc de 30 000, cit 
își propusese consiliul Clubului 
sportiv orășenesc:

— 417 tineri și tinere au pri
mit clasificarea sportivă ;

— au fost amenajate 10 te
renuri sportive simple;

— 4 317 tineri și tinere și-au 
trecut toate normele Insignei 
de polisportiv :

— sportivii hunedoreni au 
stabilit 48 de noi recorduri oră
șenești și 32 de recorduri regio
nale.
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zF3>» pentru cea mai bună ..

rul Ioan Prodan cu statura sa 
impunătoare, atletică, strunește 
după voie nărăvașul armăsar de 
foc, ce se zbuciumă din ce în 
ce mai neputincios. Și lucrul pe 
șarjă continuă încordat... Unde
va în depărtări, zorile abia se 
ivesc. Este clipa cînd echipa 
de la cuptorul nr. 1 descarcă o 
nouă șarjă, elaborată peste sar
cina de plan. înainte ca sirena 
să fi apucat a vesti sfîrșitul 
schimbului de noapte', prirnto-

Azi și miine, R. P. Romînă-Monaco 
in primul tur al „Cupei Galea“

Citiți amănunte asupra competiției în pagina a 7-a. 
în fotografii, doi dintre reprezentanții noștri: Sever Dron 

(stingă) și Gheorghe Boaghe (dreapta).

| Citiți |
| paginile noastre de reportaj
| SPORTUL I
| PE MELEAGURILE |
| MUREȘENE |

Pag. 4-5 |
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CU ANGAJAMENTELE ’ 
ÎNDEPLINITE...

O întîlnire cu activiștii aso
ciației sportive Vulcan din 
București nu poate prilejui 
decît consemnarea unor noi 
succese, pe calea dezvoltării 
necontenite a sportului în a- 
ceastă mare uzină metalur
gică.

— Vedeți — ne spunea zi
lele trecute responsabilul or
ganizatoric al asociației Vul
can, tov. Gh. Chirulescu — 
activitatea sportivă nu poate 
rămîne în urma deosebitelor 
succese repurtate în uzina 
noastră, în ceea ce privește 
producția. Putem să spunem 
că angajamentele luate pen
tru cinstirea marii sărbători 
care se apropie au fost înde
plinite și la unele capitole 
chiar depășite. Iată, de pildă; 
la întrecerile Spartachiadei 
republicane, în cadrul etapei 
I, au participat peste 5100 
de tineri și vîrstnici, cifra

(Continuare in pag. a 2-a)

1 I

pitonii loan Prodan a găsit câ

teva clipe de răgaz pentru a 
trece pe la celelalte cuptoare, la 
echipele în care muncesc mem
brii formației de volei, a schim
bului B... Doar astăzi, pe sta
dionul „Constructorul", are loc 
meciul de volei între echipele 
schimbului B și C! Cîștigătorul 
urmează a întîlni echipa schim
bului A. în finala pentru desem-

(Continuare în pag. a 2-a)

Pe terenurile Progresul



încotro? La Spartachiadă!

Fază din cadrul „dramaticului" meci'de fotbal care a opus formațiile Victoria
Lehliu și S. N. 11 Oltenița. Au cîștigat fotbaliștii din Lehliu cu scorul de 2—0

Foto : N. Scarlet

Pe breteaua de asfalt, ce duce spre Tir- 
goviște, uluitor lăcuită de soare și doar pe 
alocuri pătată de umbrele subțiri ale bă- 
trînilor plopi, aproape de Bîldana, drumul 
ne-a fost barat de un lung șir de camioa
ne. Intr-o duminică obișnuită de vară ne-a 
surprins aspectul sărbătoresc al .carava
nei* mecanizate. Drapele tricolore și roșii, 
pancarte cu lozinci sportive, crengi verzi 
la farurile mașinilor și multe, multe flori 
ne luau privirile. Iar în mașini flăcăi și 
fete — Una mal frumoasă de cît alta, rî- 
deau, glumeau, ori cîntau. N-am ezitat 
prea mult și m-am adresat unui tînăr bine 
prăjit de soare, cu privirea ageră, care 
se agita mereu. îmi făcea impresia — după 
banderola rcșse ce o purta la mină — 
că era șef, mai marele peste caravană.

— încotro ? i-am pus direct întrebarea.
— La Spartachiadă 1 Mergem să-i „batem" 

pe cei din Răcari.
Ne-ara schimbat pe loc ithierariul și am 

pornit-o pe urma autocamioanelor, la Ră
cari.

Aici, micul oraș era pavoazat multico
lor. Fațadele clădirilor, porțile curților de 
pe .Bulevardul central' (adică bucata de 
șosea ce trece prin mijlocul localității), o 
serie de străzi, toate erau împodobite de 
sărbătoare. Stegulețe mici, flori, lozinci 
sportive. Un șuvoi de oameni se scurgea

ÎN CINSTEA MARI! SĂRBĂTORI

neîntrerupt spre frumosul stadion ,1 Mai' 
din centrul orașului.

LA ÎNCEPUT PUȚINA DOCUMENTARE...

Am intrat pe teren. Era aproape de ora 
10 dimineața. Pe dreptunghiul verde, spor
tivi și sportive, în frumoase costume și tri
couri, punctau, aplaudînd cu brațele ri
dicate în sus, cuvîntarea de deschidere a 
președintelui consiliului regional UCFS 
București. In tribunele de lemn ale stadio
nului, aproape 4000 de spectatori, o parte 
din Răcari alții din raioanele Oltenița, Leh
liu și Titu, fremătau în așteptarea deschi
derii și desfășurării etapei interraionale a 
Spartachiadei republicane.

Am așteptai o mică pauză, după care 
am pornit să fac „investigații" cu privire 
la programul întrecerilor, numele concu- 
renților, pregătirile făcute și... Pe scurt, 
iată ce-am aflai :

Comisia regională de organizare a Spar
tachiadei, ca și cec din raionul Răcari s-au 
preocupat cu atenție de buna organizare 
a etapei interraionale. Pe plan local, cu 
sprijinul larg al comitetului raional P.M.R. 
Răcari și al comitetului raional U.T.M. au 
fost angrenați în pregătirea etapei, în re
zolvarea unor sarcini de ordin organiza
toric, factorii de răspundere din oraș, ac
tiviști ai sfatului popular, activiști sportivi, 
cadre de specialitate etc. Ca să asiguri 
găzduirea a peste 1300 de participant și 
primirea ospitalieră a cîtorva mii de spec
tatori pe stadion1 nu-i o treabă de loc ușoa
ră. De aceea aici, la Răcari, au fost tri
mise de regiunea UCFS cele mai valo
roase forțe, care să-i ajute, să-i instruiască

...APOI alehgatura

(Urmare din pag. 1)

aceasta cuprinzând aproape toți sa- 
lariații uzinei și însemnînd, totoda
tă, depășirea cu peste 1000 de spor
tivi a angajamentului luat. O sută 
de tineri și-au trecut în întregime 
normele prevăzute de regulamentul 
concursului pentru obținerea Insig
nei de polisportiv, iar 800 au reali
zat haremurile cerute la 4 probe.

In lunile care s-au scurs, asocia
ția noastră și-a respectat angaja
mentele de a afilia încă o secție și 
a legitima încă 20 de sportivi. La 
acest ultim capitol am reușit să 
realizăm o depășire de sută la sută 
a angajamentului care ni l-am luat, 
numărul sportivilor legitimați in 
1964 fiind de 40.

Organizarea mai bună a competi
țiilor cuprinse in calendarul asocia
ției, popularizarea lor prin cele mai 
eficace mijloace a dus și la creș
terea numărului membrilor asocia
ției cu încă 200. Amintind și reali
zările secțiilor de fotbal, handbal, 
volei și celorlalte, avem tabloul suc
ceselor importante obținute de că
tre sportivii de la Vulcan".

Prim topitorul
(Urmare din pag. 1)

formației campioane
zi de

a secției, 
ei (o oră, 
cursurilor 
toți sînt 
ocuparea 
ar spune 

ortacii 1

narea
Băieții s-au antrenat 
două), înainte de începerea 
la liceul seral, pentru că 
elevi la „seral". Desigur, 
primului loc în acest turneu 
multe. Ce s-ar mai bucura 
Ar fi o victorie sportivă pe măsura 
frumoaselor succese obținute în pro
ducție de vrednicii oțelari ai secției 
a doua.

...In Festiar discuțiile sînt purtate 
tot despre meciul de astăzi : „La sta
dion va merge întreg schimbul! E- 
chipa trebuie încurajată". Suporterii 
nu se dezmint nici de data asta.

...Prodan s-a îmbrăcat primul și a- 
cum îți așteaptă colegii de munca 
de echipă. Boambă, Borăscu, Dănilă, 
Bucur sosesc și ei îndată. Toți sînt 
veseli, optimiști, cele opt ore de muncă 
în schimbul de noapte n-au lăsat nici

Șl

pe fețele lor 
pornește spre 
ei, trăgătorul 
Cu sacoșa plină

4

tinere. Apoi, 
stadion. în 

echipei loan 
cu echipa 

în-

NAT AT IE
Vie activitate în bazinele din țară

(Urmare din pag. 1)
8 p, 2. C.S.M. Cluj 6 p, 3. Voința Cluj
6 p, 4. Industria Lîuei 4 p, 5. Mureșul 
Tg. Mureș 4 p, 6. Știința ~

Returul se desfășoară
între 23—27 septembrie. (P. Olaru — 
coresp.).
CUPA F. R. NĂTATIE — LA SĂRITURI

— A FOST CTSTIGATĂ DE S.S.E. 
SIBIU

(prin telefon). — Ștrandul 
Sibiu a găzduit sîmbătă 

concursul de sărituri dotat

Buc. 2 p. 
la Baia Mare

SIBIU 20 
popular din 
și duminică 
cu „Cupa F. R. Natație". Competiția s-a 
bucurat de un frumos succes, întrunind 
la start un mare număr de săritori, care 
au evoluat la un bun nivel tehnic. Mai 
bine pregătiți, săritorii Școlii sportive 
de elevi din Sibiu (antrenor N. Hatzak) 
au reușit să cucerească trofeul. Remar
căm și buna comportare a lui Ion 
Ganea (S.S.E. Sibiu) și a Marilenei 
Pop (Progresul Buc.), care s-au clasat 
pe locul I, la seniori și, respectiv, se
nioare. Clasament general pe echipe: 
1. S.S.E. Sibiu, 2. Progresul Buc., 3. 
Rapid Buc.; clasament general indivi
dual : seniori: 1. I. Ganea (S.S.E. Si
biu) 274,98 p, 2. P. Decuseară (Rapid 
Buc.). 258,69 p, 3. Gli. Banu (C.S.M. 
Sibiu). 253.84 p; senioare: 1. Marilena 
Pop (Progresul Buc.) 118.95 p, 2. Au
relia Manache (Progresul Buc.) 108,67 
p, 3. Elena Timar (Progresul Buc.) 
104,75. p ; juniori, cat. I : 1. D Popoaie 
(S.S.E. Sibiu) 207,71 p, 2. C. Drăgoi 
(S.'S.E.-Sibiu) 198,11 p, 3. V. Coval- 
ciuc (S.S.E. Sibiu) 182,99 p ; junioare, 
cat. I : 1. Margareta Vereș (S.S.E. Si
biu) 61,20 p ; juniori, cat. a Il-a : 1. M. 
Munteanu (Progr. Buc.) 132,70 p, 2. M. 
Bodea (S.S.E. Sibiu) 124,12 p, 3. M Co- 
riovac (C.S.S, Buc.) 101,42 p; junioare, 
cat. a Il-a : 1. Anelise Kestner (S.S.E. 
Sibiu) 98,03 p, 2. Maria Aroriescu 
(S.S.E. Sibiu) 71,54 p, 3. Anda Moldo
van (Progr. Buc.) 45,89 p; copii, 
cat I: băieți: 1. J. Treistaru (Progr. 
Buc.) 125,85 p; fetițe: 1. Rodica Po
pescu (S.S.E. 1 Buc.) 80,88 p ; copii, 
cat. a II-ia : băieți : 1. C. Nedelcu
(C.S.S. Buc.) 102,67 p; fetițe: 1 Ma
rla Voinea (C.S.S. Buc.) 65,03 
(1. Ionescu — coresp.).

CONCURSUL DE ÎNOT DIN 
CAPITALĂ

Școala sportivă de elevi nr 1 a 
Canizat la sErjitul săptămânii

un concurs de înot găzduit de ștrandul 
Tineretului. S-au obținut trei recorduri 
la categoria copii : Iolanda Qotlib
(S.S.E. 2) a parcurs distanța de 50 m 
bras în 40,1 sec (v.r. 40,3 — Cristina 
Stănescu). A doua zi (duminică) I. 
Gotlib și-a îmbunătățit propriu record 
fiind cronometrată în 39,9 sec. Cel de 
al treilea record a fost realizat de șta
feta 4x50 m liber fete (Mariana Du
mitrescu, Viorica Burcea, Eda Schuller, 
Roxana Pîrvulescu), care a parcurs dis
tanța în 2:21,3. Vechiul record (2:22,0 
—- 1960. Cluj) aparținea unei selecțio
nate alcătuită din Cristina Sever. Eva 
Naghi, Ana Valdman și Cristina Bala- 
ban.

o urmă 
coloana 
fruntea 
Prodan, 
rrientul sportiv, el pășește apăsat, 
cțezător în forțele echipei. De o parte, 
inginerul șef de schimb Zahar ia C oș
tea discută aprins cu maistrul de la 
elaborare, loan Ardeleanu.

— Inimos băiat Prodan ăsta — 
vorbește inginerul. Pînă la venirea Iui 
pe schimbul nostru, eine ar fi pome
nit de echipă de volei ? Și încă cea 
mai bună pe secție I De atunci, este 
nelipsit cu echipa sa, atît de Ia pa
noul de onoare al secției, cît și de pe 
panouri sportivilor de frunte.

...La stadion, cei din schimbul 
așteaptă gata echipați. își string mîi- 
nile cu tărie, ca atunci cînd își 
dau lucrul în fața cuptoarelor, 
trecera începe... Echipa lui 
merge ca un ceasornic. Borăscu, ridică
torul, îi „pune" lui Prodan mingi 
foarte bune, iar acesta trage năpraz- 
nic. Schimbul B acumulează punct 
după punct, și dștigă meciul cu 3—0 
Dar Prodan, căpitanul .echipei secției, 
a observat cîțiva băieți, în echipa în
vinsă, buni pentru echipa secției. Dis
cută cu ei, le arată cum se execută 
corect și eficace un serviciu, îi 
deanină să se antreneze zilnic. în 
neid intersecții îi așteaptă doar 
ciuri grele !

Oțelarii părăsesc stadionul, îndrep 
tîndu-se spre casele lor. li așteaptă o 
bine meritată odihnă, iar mîitie, finala, 

care va desemna echipa campioană p» 
secție. Prodan întîrzie cîteva minute 
cu fiecare jucător în parte, înainte de 
a se despărți. Și concluzia c mereu a- 

ceeași: Nu patern pierde „titlul* !
Ce-ar spune ortacii ?

C ii

pre- 
și în- 

Prodan

P-

or-
trecute

71 DE „DUMINICI 
CULTURAL-SPORTIVE

mod 
una 

preocupări ale 
UCFS Buhuși.

Petrecerea timpului liber în 
plăcut și folositor constituie 
dintre principalele 
consiliului raional
Astfel, de la deschiderea sezonului 
sportiv de primăvară din acest an 
și pînă în prezent, au fost organi
zate 71 de „duminici cultural-spor
tive”, la care au participat peste 
20.000 de oameni ai 
mai reușite acțiuni de 
avut loc în comunele 
nești, Blăgești, Racova

muncii. Cele 
acest fel au 
Roznov, Ză- 
ș.a.

I VIERU

UN FRUMOS TEREN SPORTIV

curind a fost amenajat laDe
Babadag un frumos teren sportiv 
simplu. Zile în șir, tineri de la sta
țiunea de mașini și tractoare, de la 
școala medie și din alte întreprinderi 
și instituții din localitate, au mun
cit cu entuziasm la aratul și nive- 
latul terenului ca și la împrăștiatul 
zgurei. In prezent, pe noul teren 
sportiv au loc întreceri de volei și 
handbal. Peste puține zile va „a- 
pare” aci și un teren de baschet.

C. DOLN1CEANU

in
tur
mp-

GH. I. NEGREA 
controlor tehnic la ofelăria 
Martin nr. 2 a Combinatului 

«iderurgic din Hunedoara

REZULTATE BUNE IN ETAPA 
RAIONALA

Peste 700 de tineri și tinere s-au 
întrecut, recent, în etapa raională 
a Spartachiadei republicane desfășu
rată la Rădăuți. Cu acest prilej au 
fost realizate cîteva rezultate promi
țătoare, îndeosebi în întrecerile de 
atletism. Astfel, tînărul Aurelian 
Zuz (Știința Șiret) în vîrstă de 15 
ani, a trecut peste ștacheta înălțată 
la 1,66 m., iar Ioan Bodnar a arun
cat sulița la 46.10 m. La săritura 
lungime, Ilie Haisan din Șiret 
ocupat primul loc cu 5,65 m.

IOAN POPESCU

în
a

SPIRITUL GOSPODĂRESC —ABSENT!

Terenul sportiv d»n comuna Vințul 
de Jos, raionul Alba lulia, regiunea 
Hunedoara prezintă mai curînd as
pectul unui cîmp neîngrijit, decât al 
unei amenajări sportive. Complet de
nivelat, „gazdă" a numeroase mate
riale sportive aruncate vraiște prin 
toate colțurile, terenul sportivilor din 
Vințul de Jos produce o impresie ne
favorabilă oricărui nou sosit.

Ce părere au, în această privință, 
„gospodariii" din consiliul asociației 
sportive Mureșul-Vințul de Jo6 ?

NICU SBUCHEA

O întrecere dîrză, mult gustată de 
spectatori, a furnizat meciul de volei 
dintre echipefe Știința Buftea și S.M.T. 

Budești (15—5, 15—8)
pe sportivi, să pregătească în amănunt 
orice lucru Subliniem pentru merite deose
bite în acest . sens : pe activiștii UCFS 
Constantin Scorpan și Ionel Bolea de la 
consiliul regional UCFS București, pe Du
mitru Costinefcu, președintele consiliului 
UCFS Răcari,,^>4-tinerii activiști U.T.M. din 
localitate.

La întreceri^
(splendid) de . gimnastică al școlii medii 
din Răcari format din peste 250 fete, 580 
de finaliști din raioanele Răcari, Lehliu, 
Oltenița și Titu, numeroase cadre sportive 
de specialitate, care au arbitrat meciurile, 
au instruit sportivii, au îndeplinit (ore în
tregi pe un soare torid ca la Ecuator) func
ția de secretari de concursuri, și așa cum 
am mai spus, 4000 de spectatori, .responsa
bili' cu aplauzele și care cu toată căldura 
sufocantă nu s-au mișcat din tribune decît 
atunci cînd le-a fost sete sau foame. Și 
organizatorii, întrecînd în așteptări cele mai 
optimiste previziuni, au pus la dispoziția 
tuturor, în incinta stadionului, 
restaurant cu meșe (fețele de 
erau mai curaje ^egît^la multe
București), 3 ^>n^te^.-.cu sucuri ș* «vxe, * 
bufet. Nu mai/vorbim de fructele proaspete 
aduse de localnici din abundență. A fost 
o organizare pertectă/!ain toate punctele de 
vedere. Cum șpupea un oaspete de la 
Titu-gară x «Jos pglăria' 1

ri participat : un ansamblu

un chioșc- 
pe acestea 
localuri din 
și bere, 1

O NOUĂ PROMOȚIE 
DE INSTRUCTORI SPORTIVI

Mergînd pe linia îndeplinirii sar
cinilor ce decurg din documentele 
Conferinței pe țară a Uniunii de 
Cultură Fizică și Sport cu privire 
la necesitatea pregătirii unui număr 
din ce in ce mai mare de cadre pen
tru mișcarea sportivă, consiliul ra
ional UCFS Mizil a luat inițiativa 
de a organiza un curs de instructori 
sportivi pentru asociațiile din gos
podării colective. Au participat 24 
de tineri. Printre cei mai sîrguin- 
cioși „elevi” s-au dovedit a fi Con
stantin Arghira (A. S. Cîrligul Ma
re), Lucreția Cismaru (A.S. Victoria 
Rotari), Virgil Pahonțu (A.S. Spicul 
Vintileanca), Mircea 
Triumful Mihăilești)

Cu noua promoție 
mărul instructorilor
raionul Mizil a ajuns la 143.

M. P1ROȘCA

Ivașcu (A. S. 
ș.a.
realizată, nu- 
sportivi din

ORGANIZARE EXCELENTĂ

Nu de mult au avut loc la Borș 
(raionul Oradea) întrecerile etapei 
raionale a Spartachiadei republica
ne, care s-au transformat într-o ade-

înarmat cu toate detaliile privind Sparta- 
chiada interraională din Răcari am colin
dat terenurile peste tot pentru a culege 
aspecte. Și carnetul s-a umplut doldora.

La volei au participat 80 de sportivi și 
sportive, la fotbal 98 de „ași" în ale spor
tului mingii rotunde, la handbal aproape 
90, la triată 14, la baschet 36, la gimnas
tică 55. Cei mai mulți s-au întrecut la a- 
tletism, unde — de fapt — a și fost „bă
taia peștelui' pentru obținerea de puncte 
necesare ocupării unui loc fruntaș în cla
samentul general al etapei.

Colindînd teren cu teren, nu mi-a scăpat 
nimic din ambianța întrecerilor. Iată la . 
volei, pe un teren destul de bine amena
jat se întrec băieții de la Știința Buftea 
(Răcari) cu cei de la S.M.T. Budești (Olte
nița). Meciul .este., greu. Ambele echipe 
depun maximum de eforturi pentru a cîști- 
ga. Galeria este nelipsită. Cei de la Buf
tea sînt încurajați de fete, cei de la Bu
dești de băieți. O codană cu ochi albaștri, 
îmbrăcată în țesături ușoare de borangic, 
măiestrii înflorite, se agită mereu, strigînd. 
E plină ; de năastînipăr : — Hai Burciule, 
bina laape, blochează, nu te lăsa !... Am 
stat pînă la sfîrșitul setului cîștigat de 
Știința. Codana radia de bucurie.

Pe saltea, la trîntă, cei mai tari la ca
tegoria ;68 kg- : ,Gtț. Stan din Răcari și Gh. 
Nacev din Lehliu* ț,upt.g e aprinsă. Aidoma 
ca în poeziă-14gfehdă a lui Bolintineanu 
„Preda 'Buxesca”. Adversarii — de fapt 
prieteni ? anxîndai — „se iau în brațe- 
se smulse, se string?*. Lupta este încor- , 
dată. De pe margine; un tînăr strigă lui' 
Stan : — Hai o dată, cuscre, dă cu el de 
pămint ! De sus> din înaltul boitei : „Vîn- 
tul răcorește fruntea lor udată / Și mînia 
dulce sufleSui le-Eabată**. Nu m-am mișcat 
de lîngă saltea așteptînd rezultatul arbi
trului, Gh. Cristea, care a condus cu au
toritate. Iatâ-1 : Prima repriză a cîștigat-o 
Stan cu 12-4, îar ; țr doua Nacev cu 4-0. 
A fost lăptă, nu glaaiă.

...începe iothgixil.: :T.ribunele sînt cior
chine. Nu găsești-, up -lpc să arunci un ac. 
Pentru 9(3 de ,minute, beied,' mititeii' și sucu
rile era ' fost’■ abandonate. Se joacă doar 
fotbal^ nu? Pentrp etapa regională -s-au ca
lificat, îgra drept n de ,apel, fotbaliștii de 
la Unifea G.A.C. Mănăstirea, raionul Oltenița.

CÎTEVAi REZULTATE

Dar înainte de a încheia că însemnărild 
noastre, iată cîteva rezultate tehnice de la 
etapa de duminică de la Răcari : VOLEI : 
fete — Unirea ICCPT Fundulea, raion Leh
liu ; băieți — Libertatea GAC Belciugatele, 
raion Lehliu. FOTBAL : Unirea GAC Mănăs
tirea, Tciion Oltenița. TENIS DE MASA : Vic
toria S.M.T. Lehliu. HANDBAL-lete : Victo
ria Șc. medie Oltenița; băieți : Știința Buf
tea, raion Răcari; BASCHET — fete : Vie-' 
toria Șc. Medie Oltenița ; băieți ; Unirea 
Răcari. GIMNASTICA — fete și băieți : 
Școala d® 8 ani Fundulea, raion Lehliu. 
CICLISM — biciclete turism, băieți ; 1. E 
Constantin (raion Lehliu), 2. V. Constantin, 
(raion Răcari), 3. I, Șerbănescu (raion Ră-s 
cari); fete : 1. Gheorghița. Marin (raion Ră
cari), 2. Elena Niobla'e (raion Lehliu), 3. 
Georgeta Tudor (raion Lehliu). TRINTA — 
cat. 55 kgs S. Moraru (Răcari); cat. Bl kg:
1. Oprea (Lehliu); cat. S3 kg : Gh. Stan 
(Răcari);. cai. 7® kg; A. Dobre (Răcari ; 
cat. 84 kg : St. Dan (Lehliu); cat. peste 
84 kg : V Badea (Lehliu). ATLETISM — 
băieți —r IM m : 1. M. Păun (Oltenița) ;
2. A. Scrobaneț (Lehliu); 200 m : 1. C. Ivan 
(Lehliu); 2. N. Dinu. (Titu); 5000 m; 1. Gh. 
Stanciu- .(Răcari); 2. Ilie Ion (Titu); ștafeta 
4x!00 mraionul Oltenița (M. Păun, V. Pe
trescu, L. Feldman,. Gh. Enache); înălțime:
1. V. ..-Comănesca (Lehliu); 2. V. Șerban 
(Oltenița); disc : l. A. Dihore (Oltenia) ;
2. Ț. Mihai (Răcari). FETE — 100 m : 1.
Lucia Bogdan (Lehliu); 2. Maria Badea 
(Titu); 400 m ; 1. Alexandrina Ioniță (Ră
cari); 2. Elena Nițu (Oltenița); 800 m : 1. 
Florică Rizea (Titu); 2. Mariana Nica (O1-? 
tenița) ; ștafeta 4x109 m : raionul Oltenița 
(Nica Mariana, Marra Marin, Maria Ome-i 
tu, Elena Nuțu) ; înălțime : 1. Maria Rucă-s 
reanu (Lehliu); 2. Rodica Feleaga (Lehliu 
greutate : 1. Constanța Dineu (Titu); 2.
Victoria Sandu (Titu); suliță fete • Rodica 
Motor oiu (Răcari). CLASAMENTUL PE BA*
IOANE : I. Lehliu. 2. Oltenița, 3. Răcari, 
4. Titu.

★
O duminică de neuitat 1 Pe înserate, 

sportivii și spectatorii și-au luat rămas bun. 
-A fost minunat Ia voi la Răcari**, spuneau 
cei din Lehliu sau Oltenița. Ne vom reve
dea curîrid da tot la Giurgiu, la etapa re
gională. Frumoasa rivalitate sportivă n-a 
fost încă tranșată...

VAS1LE GRĂDINAREI

prezen- 
din co-

probele 
fost îni

vărată sărbătoare sportivă. Pe sta
dionul din localitate au fost prezență 
peste 2000 de spectatori. întrecerile 
au fost precedate de o frumoasă 
defilare a sportivilor, precum și de 
un program de gimnastică 
tat de echipa școlii de 8 ani 
muna Diosig.

Foarte disputate au fost 
atletice, în cadrul cărora au
registrate cîteva rezultate remarca
bile. La săritura în lungime — de 
pildă — ■ Dumitru Oros a obținut 
5.85 m. Tot el a realizat 1,60 m lă 
săriturp în înălțime. Doina Oros, în 
etate de 13 ani, a trecut peste sta? 
cheta îiiălțâtăt lă 1,35 m, jar Cristian 
Coroianu de la asociația sportivă 
Flamura roșie Nojorid s-a clasat 
primul la aruncarea greutății, cu 
9,98 m. 1

GH. MICLEA

• Ne-au mai sosit la redacție 
scrisori — pe aceste teme — de la 
tovarășii M. Avanu-Tîrgoviște, I. 
Tudor-Giurgiu, T. Ungureanu-Boto- 
șani, Gh. Brașoveanu-Hîrlătt, Șt. 
Popescu-Făurei, R. Cioacă-Bacău, 
I. Mușetoiu-Bălcești, M. Corvin-Se- 
garcea, V. Papescu-C-lung Muscel, 
I. Fețeanu-Pitești, C. Dicu-S/atirra, 
I. Pietraru-Sibiu, Gh. Gomoescu- 
Buzău ș.a.



DUPĂ FINALA
fu ne închipuim că există vreun iu- 
>r al fotbalului, prezent pe stadionul 

August" sau in fața televizoarelor, 
e să nu comenteze chiar și acum, la 
ea ore după meci, frumoasa finală 
„Cupă" pe care au oferit-o cele două 
ipe fruntașe ale fotbalului nostru: 
tamo și Steaua. Se poale spune că 

luat parte la o sărbătoare a fotba- 
ti, pentru care meritele revin ații 
ingătorilor cit și celor care au tre- 
t să părăsească terenul învinși.

★
ipuneam ieri, în cronica scrisă ime- 
t după meci, că Dinamo a obținut 
numai victoria practică în acest joc, 

și pe cea morală. Și această victorie 
rală, care i-a adus aplauzele entu- 
ste ale publicului, a obținut-o atunci 
d n-a mai așteptat greșeala adversa- 
ui, ci a ieșit la joc, practicînd un 
>al modern, în viteză, derutant, în- 
m cuvînt eficace. Dinamo n-a mai 
t duminică, în repriza a II-a, echipa 
•e se bazează numai pe apărarea ei 
;ură, iar la înaintare numai pe con- 
atac, ceea ce duce uneori la victorii 
îndeajuns de convingătoare, ci a ac- 

nat în plin, „cu toate pînzele sus", 
osind toate posibilitățile jucătorilor.

așa cum ne-au demonstrat dumini- 
aceste posibilități sînt foarte mari, 

teptăm, desigur, să ni le confirme și 
viitoarele meciuri, mai ales în cele 

ernaționale, în care vor reprezenta 
balul romînesc.
Pentru succesul de duminică, din nou 
i Bravo Dinamo I

tari unul peste altul, pentru o echipă 
antrenorii trebuie să-și asigure întîi un 
„spate“ puternic, de netrecut. Or, peste 
apărarea echipei Steaua se trece cu 
ușurință. In plus, această apărare a co
mis duminică și greșeli flagrante, înce- 
plnd cu pasa dată de Cojocaru lui... 
Pîrcălab și sfîrșind cu golul pe care 
avea să-l marcheze Nunweiller VI la o 
degajare de la poarta adversă / 
fel de greșeală nu o comit nici 
liștii din categoriile inferioare.

O ast- 
fot ba-

k
Mai mult ca oriei nd, finala „Cupei” 
ridicat problema liniei de apărare a 
hipei' Steaua. Firește, ne place jocul 
»nsiv și, alături de miile de spectatori, 
reciem de multe ori acțiunile fru- 
)ase, pline de fantezie ale înaintași- 
~ militari. Dar, așa cum pentru o 
d-, constructorul se gindește înainte 
' toate la O TEMELIE solidă, fără 
' care nu poți ridica prea multe ca-

★

Pavlo-Un jucător care a promis: 
vioi. Dar care își calcă mereu cuvîntul. 
Nu trebuie să fii tot timpul în preajma lui, 
ca să-ți dai seama că primele succese 
l-au amețit prea tare, că îngîmfarea, 
dorința de afirmare personală și-au pus 
amprenta pe jocul lui. Duminică, el a 
fost unul din cei mai slabi j’ucători ai 
echipei Steaua. A acționat dezordonat, 
a practicat un joc individualist, mer- 
gînd pînă acolo îneît, în min. 81, la 
scorul de 3 — 3, a preferat să se ducă 
ca un... berbec în apărarea adversă, 
în loc să paseze mingea unui coechi
pier în măsură să fructifice cu ușurință. 
Mergînd din greșeli în greșeli, acest 
jucător nu mai ține seama, de la un 
timp, nici de etica sportivă. Vociferea
ză, gesticulează, practică un joc nere
gulamentar. Duminică, a comis un act 
și mai grav: în loc să-l ferească pe 
Dafcu la un plonjon al acestuia în pi
cioarele lui — așa cum a făcut-o de cî
teva ori, chiar în acest meci, Constan
tin — el a „intrat" în portar, lovindu-1. 
Accidentul n-a avut, din fericire, urmări 
grave, Datcu fiind acum în afară de ori
ce pericol. Dar gestul lui Pavlovici 
trebuie sancționat cu cea mai mare 
asprime. Și acest lucru trebuie să-l 
facă, in primul rînd, clubul.

sezonului fotbalistic (nouă ediție a cam
pionatului va începe la 30 august), a a- 
părut mai deplasată ca oricînd atitudi
nea unora dintre spectatori, care, în loc 
să mulțumească ambelor echipe pentru 
jocul frumos pe care l-au prestat, pentru 
eforturile pe care le-au depus, n-au gă
sit altceva mai bun de făcut, decît să 
ironizeze echipa învinsă. Acel „Ați mîn- 
cat bătaie I", care a fost considerat, 
etndva, ca o manifestare glumeață a 
galeriei, a fost de-a dreptul penibil 
duminică seara, la finalul unei partide 
atlt de reușite, cu un învingător care 
și-a meritat pe deplin laurii cuceriți, 
dar și cu un învins la fel de merituos. 
Cei care l-au scandat (in timp ce jucă
torii se îmbrăjișau și se felicitau reci
proc) au ignorat, din păcate, legile 
elementare ale sportivității.

Ne place entuziasmul tribunelor (mai 
puțin atunci clnd se manifestă sub 
forma escaladării gardurilor, a pătrun
derilor pe gazon, a distrugerii florilor 
și plantelor care înfrumusețează stadio
nul). I-a plăcut “ți oaspetelui nostru, 
arbitrul olandez Van Leeuwen, care s-a 
simțit mai bine in ambianța „fierbinte" 
de la noi, decît la el acasă, unde publi
cul „participă" cu mai puțin elan la 
joc. De aici însă și pînă la jignirea 
unora dintre „combMtanți" — în sport, 
azi învinge unul, iar miine celălalt — 
este o mare distanță...

k

★

In atmosfera festivă, care a marcat 
cum nu se poate mai bine închiderea

încheiem șirul acestor însemnări — 
pozitive și negative, de ordin tehnic sau 
disciplinar — salutînd din nou această 
finală și nefăcînd prin aceasta decît să 
exprimăm satisfacția spectatorilor, din
tre care mulți ne-au telefonat și, o dată 
cu felicitările pe care ne-au rugat sa le 
transmitem celor două echipe, și-au ma
nifestat dorința să asiste cît mai de3 
la astfel de partide.

Dinamo, Steaua — și nu numai ele, 
ci toate celelalte echipe— au cuvîntul I

JACK BERARIU 
CRISTIAN MANTU

Tmi place să mă plimb cu campionii pe șoseaua Ștefan cel Mare . 
Desen de S. Novac

S-au obișnuit de mult ca să i se 
spună „bătrînul". îi zic colegii de 
echipă, antrenorii, spectatorii și, 
uneori, chiar și cite cineva din fa
milie. „Bătrînul" nu se supără. Zîm- 
bește. Au dreptate cu toții. Au tre
cut peste 30 de ani de cînd a aler
gat pentru întiia oară după năz
drăvanul balon rotund. Treizeci de 
ani e o vîrstă... matusalemică pen
tru fotbal. „Bătrînul" 
letinul de identitate o 
marchează peste 37 de 
ță. Și dintre aceștia, 
pus în slujba sportului

— Cum a fost, nea Florine ?
— Frumos...
-— Totdeauna ?
— Totdeauna...
— Chiar și cînd scorul a fost 

favoarea adversarilor ?
— Chiar, dacă meciul a fost fru

mos...
— Cînd îți pui ghetele în cui ? 
—— Cînd n-o mai fi nevoie 

mine în „ careul" Progresului!
„Bătrînul" Știrbei! Cît de tînăr 

pare în dreptunghiul de gazon 
cînd sprintează spre poarta adver
sarilor, sau cînd intervine în mar
ginea careului mare pentru a-l îm
piedica pe Pîrcălab să se apropie

are în bu- 
dată care 
ani de via- 
treizeci 
drag.

de

de poarta lui Mîndru sau Cosma. 
„Cînd Știrbei e în fața adversarului 
n-ani nici o emoție44, ne spunea o 
dată Petre Mândru. Florin Știrbei 
este unul dintre puținii noștri ju
cători specialist în interceptări. Și 
această calitate (ine de rapiditate, 
viteză de reacție, forță... Intr-un 
cuvînt, de... tinerețe.

„Bătrîne”, mi se pare că ai des
coperit elixirul tinereții !

VALENTIN PAUNESCU

ȘTIRI
TURNEUL ECHIPEI AUFBAU 

MAGDEBURG

REZULTATE

Miercuri 22 iulie își începe turneul 
în țara noastră formația Aufbau Mag
deburg, câștigătoarea „Cupei R. D. Ger
mane" pe anul în curs. Primul meci 
va fi susținut miercuri la Ploiești în 
compania Petrolului. In continuare, 
Aufbau va întîlni la 26 iulie pe Dinamo 
Pitești la Pitești și își va încheia vizita 
jucînd la 29 iulie la Constanța cu Farul.

Cîmptilung Muscel : Minerul — Me. 
talul 7 Noiembrie Craiova 1 — 1 (0—0).

Brăila : Constructorul — Victoria 
P. Neamț 2—2 (1 — 1).

Sighet: Forestiera Dinamo Ora. 
dea 1—0 (0—0).

Aiud : A. S. Aiud — A.S.M. Odor- 
hei 0—0.

Turnu Măgurele: Chimia — Marina 
Mangalia 2—2.

Rădăuți: Șiretul
lași 2—0.

Anina ; Minerul — Minerul Aninoa. 
sa 2—-1.

Totodată, la Brașov, a avut loc pri
mul joc Rulmentul Brașov — Rapid 
Ploiești, încheiat cu victoria formației 
ploieștene : 2—1 (0—1).

Constructorul

BARAJUL PENTRU CATEGORIA C

Duminică s-a disputat o nouă etapă 
în cadrul barajului pentru promovarea 
în categoria C. S-au înregistrat urmă
toarele rezultate :

Pe teme actuale

Despre odihna activă a fotbaliștilor
Echipele noastre de fotbal de 

categoriile au terminat activitatea 
petițională.

Pînă la inaugurarea viitorului campio
nat vor trece cîteva săptămîni, în care 
activitatea fotbalistică se va împărți în 
două etape : a) ETAPA DE ODIHNA 
ACTIVA ; b) ETAPA DE READAPTARE 
LA EFORT.

Folosirea rațională a acestor 
determinată de considerente de 
biologic și pedagogic, respectarea 
cularităților, a sarcinilor ce le 
este de mare importanță pentru 
comportare a fotbaliștilor în sezonul de 
toamnă.

După eforturile depuse în perioada 
competițională. spre sfîrșitul căreia unele 
echipe au avut un program foarte di
ficil (la care se mai adaugă participarea 
la examenele de sfîrșit de an, mulți 
fotbaliști fiind elevi 
posibil să apară la 
ei semne ușoare sau 
oboseală.

Pe de altă parte.
și repetate, încordări1 e nervoase exce
sive. prezente mai ales atunci cînd parti
dele de mare răspundere se succed la 
un interval scurt, determină la unii ju-

toate 
corn-

etape, 
ordin 
partl- 
revln, 
buna

sau studenți) este 
majoritatea dintre 
mai accentuate de

emoțiile puternice

Pronosport • Pronoexpres • Pronosport
Intervenind o schimbare în programul 

urneului echipei Aufbal Magdeburg. în 
iua de 26 iulie ea nu va mai juca la 
Iraiova (unde terenul este în reparație), 
d la Pitești, cu formația locală Dinamo, 
îșa că în programul concursului PRO- 
4OSPORT nr. 30 din 26 iulie, meciul II 
Știința Craiova — Aufbau Magdeburg), 
;e înlocuiește cu meciul Dinamo Pi- 
ești — Aufbau Magdeburg.
Programul complet al concursului de 

iuminicâ este următorul :

țin în țara noastră. Dintre întîlnirile de 
primă categorie ale campionatului ma
ghiar. se desprind partidele pe care 
Honved (principala urmăritoare a lui 
Ferencvaros în clasament) și M.T.K., le 
susțin în deplasare.

pe timpul verii

I. 
II.

III.
IV.
V.

Știința Cluj — Chemie Leipzig 
Dinamo Pitești — Aufbau Magdeb. 
Tatabanya — Honved (R.P.U. — A) 
Dorog —M.T.K. (R.P.U. — A) 
Ferencvaros — Csepel (R.P.U. — A)

VI. Komlo — Pecs (R.P.U. — A)
VII. Gyor — Debrecen (R.P.U, — A)
VIII. Lang — Szallitok

(Cupa de vară — R.P.U.) 
Egyetertes — Borsodi

(Cupa de vară — R.P.U.) 
Budafok — Dunaujvaros

(Cupa de vară — R.P.U.) 
Kaposvari H. — Pecsi B.T.C. 

(Camp. R.P.U. — B) 
Traktorgyar — K. Lombik

(Cupa de vară — R.P.U.)

IX.

X.

XI.

XII.

Din programul de mai sus se detașează 
întîlnirile pe care două dintre cele mai 
bune formații din R.D. Germană — Che- 
mie Leipzig, campioana țării, și Aufbau 
Magdeburg, deținătoarea cupei — le sus-

• PRONOEXPRESUL. concursul mari- ! 
lor premii, vă invită să depuneți cît 
mai multe buletine la concursul de 
mîine, 22 iulie, care anunță cîștiguri de 
ridicată valoare. Cea mai recentă per
formanță la PRONOEXPRES. aceea a . 
participantului NICOLAE TRIFAN din 1 
Focșani, este o dovadă. El a reușit să 
obțină pe un buletin combinat zecimal,
o suită de premii înglobînd importanta 
sumă de 108.935 lei. Cîștigătorul din Foc- i 
șani a intrat în posesia marelui premiu 
duminică 19 iulie. în pauza finalei j 
Cupei R.P.R.» disputată pe stadionul 
„23 August' din București.
• Vineri. 24 iulie, are loc o IMPOR- i 

TANTĂ TRAGERE SPECIALĂ LOTO 
CENTRAL. Biletele pentru această tra- ; 
gere pot fi cumpărate numai pînă JOI,
23 IULIE. Tragerea specială de vineri 1 
atribuie. în afara obișnuitelor premii în 
bani, numeroase cîștiguri suplimentare 
în obiecte și bani. EA GARANTEAZĂ ] 
ATRIBUIREA A MINIMUM 3 AUTOTU- . 
RISME INDIFERENT DE FONDUL DE 1 
PREMII ÎNREGISTRAT. ACORDAREA 
AUTOTURISMELOR SE FACE PE O 
BAZĂ LĂRGITĂ DUPĂ URMĂTORUL ; 
CRITERIU : PENTRU PRIMUL MILION

ȘI JUMĂTATE AL FONDULUI DE PRE. 
MII — TREI AUTOTURISME — ȘI CITE 
UN AUTOTURISM PENTRU FIECARE 
333.333 LEI CARE DEPĂȘESC PRIMUL 
MILION ȘI JUMĂTATE AL FONDULUI 
DE PREMII. IN PLUS, SE ACORDĂ 
UN AUTOTURISM LA EXTRAGEREA 
SPECIALĂ DE DOUĂ NUMERE DIN 90.

LA TRAGEREA SPECIALĂ LOTO 
CENTRAL DE VINERI 24 IULIE. VOR 
FI EXTRASE DIN URNA 58---- --------
MERE.

PREMIILE CONCURSULUI 
EXPRES DIN 115 IULIE

DE NU-

PRONO-
1964

cători stări de „supraîncordare". sin
drom cu alt conținut și simptome decîi 
oboseala.

Gradul de uzură, firesc la sfîrșitul 
unui campionat, sau starea de oboseală 
mai accentuată a unora dintre jucători 
trebuie lichidate în această primă etapă, 
în scopul restablirii integrale a capaci
tății de lucru.

Realizarea acestui obiectiv depinde de 
modul în care conducerea secției, medi
cul echipei, antrenorul și jucătorii vor 
ști să organizeze perioada de odihnă.

în acest sens este necesar ca la ter
minarea activității oficiale, jucătorii să 
fie supuși unui amănunțit control medi
cal care să stabilească :

— STAREA DE SĂNĂTATE (eventuale 
afecțiuni generale interne, afecțiuni en
docrine. neuro'ogice, afecțiuni trauma
tice specifice sau persistența urmărilor 
unor traumatisme mai 
infecție etc., 
prin examen 
tor, examen 
endocrin sau 
litate;

— STAREA 
antrenament, 
supraantrenament etc.) prin probe func
ționale cardiorespiratorii și o serie de 
examene suplimentare (ECG. EEG, exa
mene de laborator etc.).

Datele examinărilor medicale, comple
tate cu observațiile Și concluziile antre
norului, vor reprezenta materialul obiec
tiv pe baza căruia medicul va formula 
pentru fiecare jucător recomandările 
care se impun, adică : durata perioadei 
de odihnă activă; localitatea (munte 
sau mare) ; măsuri'e terapeutice ; mă
surile iginenice și, împreună cu antre
norul, mijloacele care vor conferi 
net caracterul ei activ.

Vom încerca să lămurim 
tiuni de ordin general.

Durata etapei de odihnă 
de 12 —15 zile, exceptînd 
speciale. 
adevărat 
ea să se 
munte.

Restabilirea capacității de muncă, res
tabilirea potențialului funcțional al tu
turor aparatelor și sistemelor are loc 
mai rapid dacă se preferă odihnă activă 
în locul repausului pasiv.

— Odihna activă are și avantajul că 
permite menținerea unui grad de pre
gătire mediu la nivelul musculaturii și 
marilor funcții, deci previne o scădere 
mai accentuată a gradului de antrena
ment dificil de restabilit apoi, în scurta

vechi, jocare de 
care vor fi diagnosticate 

clinic, examene de labora- 
stomatologic, neurologic, 

alte investigații de specia-

FUNCTIONALA (grad de 
oboseală, supraîncordare,

cîteva

odih-

ches~

va fi

etapa de readaptare la efort care urmetL 
ză pînă la începerea noului sezon com- 
petițional.

Odihna activă înseamnă schimbarea 
activității specifice, cu alte mijloace, 
aplic at ecu un efort de volum și intensi
tate scăzută. In acest sens, fotbaliștii 
vor avea incluse în activitate 2 — 3 zile, 
jocuri de volei, baschet, tenis cu picio
rul. ascensiuni, înot etc.

La mare este recomandabil să meargă 
doar cei care au diverse tehnopatii spor
tive (sechele după entorse, leziuni fibri- 
lare muscular”, leziuni ligamentare etc .i

Despre nămolo-terapie este bine să 
cunoaștem următoarele : cura de nămol 
reprezintă o terapie excitantă care de
termină în organism modificări cu ca
racter general, datorită componentelor 
fizico-chimice șl substanțelor biologic 
activ.e care se absorb prin piele Prin ea 
are loc o echi'Urare între sistemul ve
getativ simpatic și parasimpatic și ca o 
consecință, creșterea forțelor de apărare 
ale organismului.

Din același motiv se atenuează pînă la 
dispariție dezechilibrul vago-simpatic, 
prezent la unii jucători, favorizind ast
fel normalizarea unor dereglări (hiper- 
tone, distone, hipotone etc). Această 
se realizează dacă pe timpul curei ju
cătorii nu vor depune eforturi fizice 
mari (sînt interzise jocurile de fotbal 
prelungite și repetate zilnic pe plajăjț

Nămolo-terapia determină, de asemek 
nea, modificarea tab’oului sanguin, a 
secreției gastrice și biliare, precum șf 
a unor metabolisme (proteic). Pentru! 
eficacitate cura trebuie sa dureze minți 
mum 12 — 14 zile. Zilnic, 
nămolului se recomandă 
odihnă de 1 — 2 ore. Se 
după acest interval.

Alte cîteva
Pe timpul 

fotbaliștii vor 
țin 8 — 9 ore,
culca ceva mai tîrziu. Alimentația să 
rămînă suficient calorică și echilibrată 
din punct de vedere al principiilor nu
tritive. Ca mijloc de recuperare, mai 
ales în localități de munte, vor efectua 
zilnic 2—3 reprize a 5—10 minute da 
gimnastică respiratorie.

(Material primit din partea 
Colegiului central de antrenori)

după aplicarea! 
o perioadă d^ 
va servi masat

recomandări generale : 
etapei de odihnă activă 
trebui să doarmă cel pu- 
chiar dacă seara se Vur

activă 
unele cazuri 

Pentru ca efectul sa fie 
reconfortant, este necesar 
desfășoare într-o localitate

> 39.865Categoria a II-a 1 variantă
a 14.865 lei. Catego- 
variante a 1.265 lei. 
275,9 variante a 298 
V-a 1.145,9 variante 

a 71 lei. Categoria a Vl-a 
rainte a 29 lei.
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Stadionul ,,23 August4* din Tg. Mureș a găzduit și în vara a- 
ceasta o splendida manifestație sportivă organizată cu ocazia 
închiderii anului școlar. Pe gazonul stadionului, cu uriașe mar
garete în mîini, gimnastele școlilor medii nr. 4, 5 și 8 execută 
un original program.

Foto : C. Szasx
LA ȘCOALA î?

B I L
SPARTACHIADA REPUBLICANĂ

A N T
Dacă ar face cineva o anchetă prin

tre iubitorii sportului din Tg. Mureș 
despre disciplina preferată cu sigu
ranță că fotbalul ar avea un concurent 
serios : înotul. Nici nu-i de mirare.

IOAN BOGDAN
președintele comisiei de organizare a Spartachiadeî 

republicane, din regiunea

Sub conducerea organelor și organizațiilor de 
partid și în strînsă colaborare cu celelalte or

ganizații de mase, organele și organizațiile UCFS 
din regiunea noastră au obținut succese remarcabile 
în atragerea tineretului în practicarea exercițiilor 
fizice și a sportului.

In acest sens se poate arăta că etapele de mase 
ale celei mai importante competiții 
SPARTACHIADA REPUBLICANĂ, închinată celei de a 
20-a aniversări _ _______ _____ ______ .
mos bilanț : în perioada de la 1 martie și pînă la 
T5 iulie, au fost cuprinși în întreceri 213 621 de oa
meni ai muncii, îndeosebi tineret. Fruntașe pe plan 
organizatoric și mobilizatoric au fost raioanele Tîrnă- 
veni, Tg. Mureș, Miercurea Ciuc, Odorhei, Reghin și 
orașul Tg. Mures. .

Dar, înaintea cifrelor care, firește, își au semnificația și 
importanța cuvenită, trebuie subliniat pit/apt : marea 
competiție a anului 1964 a contribuit în mod sub
stantial ia consolidarea organizatorică a asociațiilor 
sportive din regiunea Mureș-Aulonomă Maghiară. 
Existau, fără îndoială, și înainte de desfășurarea 
Spartachiadei republicane, multe asociații sportive care, 
cum se spune, trăiau pe picioarele lor, avînd tra
diții în sportul de mase, unele vizînd chiar perfor
manța. Insă, în foarte multe asociații sportive nu 
se putea vorbi de existența unei activități multilate
rale. In Tg. Mureș de pildă, asociația Rapid n-a des
fășurat o activitate pe măsura interesului manifestat 
de membrii UCFS și a condițiilor ce le-a avut. La Re
ghin, în cadrul asociației Oțelul-IRUM, totul era orien
tat pe... fotbal. Situații asemănătoare prezentau și 
alte asociații sportive, printre care Lemnarul Odor
hei, CIL Gălâuțaș și IF Răstolnița — ambele din ra
ionul Toplița, Mureșul Luduș, Victoria Termocentrala 
lernut etc.

I Cu prilejul întrecerilor Spartachiadei republicane, 
Situația s-a schimbat radical. Rapid Tg. Mureș, care nu 
mai corespundea organizatoric, s-a divizat în 4 asociații 
sportive de sine stătătoare, C.F.R., I.R.A. 2, P.T.T.R. și 
Comerțul. In fiecare din ele, consiliile asociațiilor 
sportive, îndrumate de organizațiile de partid, au 
organizat întreceri la diferite ramuri sportive (atletism, 
volei, handbal, box, gimnastică, ciclism etc.Jși s-au 
îngrijit de amenajarea de terenuri sportive simple.

din acest an,
--- ---------------VIA, IIIUIHIIWIU 1.0101 oo J 

a eliberării, s-au încheiat cu un tru

—------------------------------ ----------------—

Cifre semnificative

Mureș-Autonomă Maghiară

La Oțelul Reghin, fotbalul n-a mai reprezentat un 
sport practicat în exclusivitate ci a fost „concurat” 
serios de atletism, tir, volei și șah. Lo fel s-au pe
trecut lucrurile și în celelalte asociații sportive amin
tite ca și în altele care nu desfășurau o activitate, pe 
măsura cerințelor mișcării noastre sportive.

Paralel, și ca o consecință a consolidării organi
zatorice, a crescut și numărul membrilor UCFS (cu 
4 656 de la data de 1 martie). A sporit — de ase
menea — coeficientul încasării cotizațiilor, ajungînd 
astăzi la peste 95 la sută (față de 70—75 la sută cît se 
înregistra în perioada anterioară). De aici posibilitatea 
procurării unor cantități sporite de material și echi
pament sportiv și — implicit — prilejul practicării 
sportului, în condiții corespunzătoare, de un număr 
tot mai mare de membri UCFS.

Aș vrea să evidențiez cîteva asociații sportive care, 
în întrecerile primei etape a Spartachiadei republicane, 
s-au impus prin rezultatele obținute. Este vorba 
de Lemnarul, Știința, Fabrica de zahăr, Ciocanul, 
Banca, I.L.M.C., Viitorul (șc. med. 5), C.F.R. și Progresul 
— toate din Tg. Mureș, Fulgerul-Sîngiorgiu de Mu
reș, Confecția-Odorhei, Metalul-Reghin, G.A.C. Fru
moasa, G.A.C. Sînmartin — ambele din raionul Miercu
rea Ciuc, I.F. Lunca Bradului, raionul Toplița, G.A.C. 
Șeulia, G.A.C. Chețani, G.A.C. Silivaș (raionul Luduș), 
Flacăra Vărgata, Energia Fîntînele (raionul Tg. Mu
reș) etc. Este cazul să evidențiez totodată o serie 
de profesori de educație fizică, învățători si instruc
tori sportivi ca I. Tămaș, Cornelia Naghi (Odorhei), 
I. Butiurcă (Reghin), D. Lato (M. Ciuc), I. Moldovan 
și Al. Varga (Toplița), Valentina Ignișca (Luduș), T. 
Bazilides, Z. Naghi (Gheorghieni), Gh. Ftillop, St. Sur- 
du, F. Barabas, M. Buhlea, F. Marcoș, Paraschiva Șlef, 
Charlotte Caaar (Tg. Mureș), care și-au adus o con
tribuție prețioasă la îndrumarea sportivilor și, în ge
neral, la buna organizare a întrecerilor.

In prezent, atenția noastră este îndreptată către 
etapa a lll-a a competiței. Pregătirile pentru faza re
gională sînt încheiate. Ău fost instruiți președinții co
misiilor pe ramură de sport, au fost întocmite pla
nuri concrete de acțiune, s-au fixat tehnicienii care 
să se ocupe de organizarea întrecerilor. Pe plan pro
pagandistic, ziarele regionale ca și ziarele raionale 
și studioul regional de radio acordă spații corespunză
toare bunei popularizări a competiției. Există, deci, 
toate condițiile ca și întrecerile fazei regionale a Spar
tachiadei republicane să se desfășoare la un bun nivel, 
să se înregistreze performanțe de valoare.

amonte 
un mal 
te sur- 
acelora

La doi pași de oraș curg apele liniș
tite ale Mureșului, tocmai bune pentna 
practicarea înotului. In zilele căldu
roase malurile lui umbroase, locurile 
amenajate pentru practicarea înotului 
și a canotajului sînt puncte de atrac
ție pentru sute și sute de tineri și 
vîrstnici. Pe unii, mai puțin curajoși, 
îi vezi... bălăcindu-se în apa mică, a- 
proape de mal, în timp ce alții, foarte 
mulți la număr, se avîntă în 
și în aval, sau trec înot de la 
Ia altul. Din primul moment 
prinde aici numărul mare al 
care știu să înoate.

Dacă întrebi pe mureșeni unde au 
învățat să înoate vei primi răspunsuri 
diferite. Unii, îndeosebi cei mai în 
vîrstă, îți vor răspunde : aici pe Mu
reș. Alții, aparținînd 
rație, cei care au un 
alunecă pe apă, vor 
nele ștrandului.

în ultimii ani natația se învață în 
mod organizat și la Tg. Mureș. La 
moderna bază de natație a C.S.O. Mu
reșul (bazin de dimensiuni olimpice 
și bazin de copii înzestrate cu insta
lație de încălzire a apei) funcționează 
în fiecare sezon cald centre de înot 
pentru copii, lată-ne la acest centru.

de tînăra gene- 
stil curat cînd 
aminti de bazi-

11 SERII...

...au încheiat pînă acum cele 20 de 
lecții de inițiere la înot. Dacă facem o 
simplă înmulțire (la fiecare serie par
ticipă între 28 și 30 de copii) și dacă

fia aspect obișnuit de la ștrandul 
orășenesc unde funcționează centrul 
de inițiere. Cei mai tineri cursanfi, 
înainte de a intra în apă, asistă la 
o demonstrație de „bras" pe care 
o execută un copil mai avansat în 

tehnica înotului

9

Terenuri sportive: 184 în 1944 — 1132 în 
1964

Cabane turistice: 6 în 1944 — 16 în 1964

Secții pe ramuri de sport (afiliate) 507
1961; 558 în 1962 ; 615 în 1963 ; 671 la 1 
lie 1964

in 
iu-

Sportivi legitimați: 7130 în 1961; 9733 
1962; 11 463 în 1963; 12 426 în prezent

Sportivi clasificați: maeștri ai sportului 
22, categoria I 98, eateg. II 416 — în 1961 ; 
m. sp. 30, cat. I 105, cat. II 819 — în 1962 : 
m. sp. 34, cat. I 128, cat. II 1041 — în 1963; 
m. sp. 35, cat. I 128, cat. II 1201 — la 1 
iulie 1961.

în

Pagini realizate de TOMA RĂBȘAN și Tl- 
BERIU STAMA. ? '

ținem cent «ă mai sînt două 
mai bine pentru practicarea 
este evident că numărul cop 
tre 7 și 14 ani, care în vara 
își vor însuși în mod sistemj 
nica practicării acestui frumos 
sport, va fi destul de mare.

LA O ORĂ MATINALA

...am vizitat centrul de ini, 
cele două bazine era o activi 
brilă. în bazinul mare se s 
„campionii" (astfel sînt numiți 
tre începători copiii de o vîrs 
care au... trecut la apa mare' 
bazinul mic și pe pajiștea d 
ei, sub conducerea a trei 
zeci de «opii învățau primele <

Asistînd cîteva minute la 
de învățare a mișcărilor speci 
observat că înotul pe... iarbă 
...convenea, băieților, în spe 
de-abia așteptau să treacă cele 
minute afectate acestor exerci 
gimnastică.

„în apă, copiii sînt foarte 
nați — ne spunea cunoscutul 
Fr. Simon, unul dintre anlrent 
trului — dar la exercițiile 
toare pe uscat sînt cam nerăi» 
mai puțin atenți. Trebuie să-i i 
în special pe cei mai mii 
băieți, că înotul nu se învață 
început în apă, ci pe margini 
nului".

DESPRE PRIMELE REZ ’Ll

...obținute în această «curtă 
dă a sezonului la centrul de îl

In orașu
La Reghin ființează de ai 

sector de muncă de un fel i 
țiuni sportive. Și tot de ani 
desfășoară activitatea un or 
șească o noutate, să-ți prezi. 
colectivului său de muncă, 
mai numeroasă a celor car 
Este vorba de maistrul Vârf

Varga-baci a fost, la Inc 
profilarea" și-a făcut-o pri 
amintește bătrinul meșter - 
acum, în școli cu utilaj mc 
ci pur și simplu se... fura".

Din 1947. I.F.l.L. Reghin 
cializat în ambarcațiuni de 
uri, vele, snipe-uri, bărci ci 
toate accesoriile necesare 
Acum, la Reghin se lucrea 
dusele întreprinderii sînt cur 
dianele globului.

Primii care au verificat i 
prinderii din Reghin au fot 
Succesele lor la Dui 
1956 lacul Balarat), Va 
1960, iacul Albano). Poz 
de ambarcațiunile construite 
dată cunoscute peste hotare 
duse aici au fost an de an

Dar Varga-baci este o 
tină. Ne vorbește despre ; 
unele din ele a fost martor 
at lefilor. Să nu vă mire. C 
fața noastră a fost el însuț 
concludentă teancul de fotoț



COLABORARE RODNICA TINERE SPERANȚE
ma ediție a Spartachiadei repu- 
re, organizată în cinstea celei de-a 
aniversări a eliberării patriei, șe 
ă de un deosebit succes și în 
nea noastră. Organizațiile U.T.M,. 
trînsă colaborare cu organele și 
nizațiije UCFS sub conducerea 
îizațîilor de partid, au privit des- 
areă acestei mari competiții cu 
simț de răspundere. Acum, la 

ierea primelor două etape, putem 
: că Spartachiada republicană a 
mat în practicarea organizată a 
jțiillor fizice și sportului mase 
de tineri.

tfel, la prima etapă a acestei mari 
etiții sportive au luat parte peste 
00 de tineri și tinere. Concomi- 
cu desfășurarea întrecerilor Spar- 
adei, mii și mii de tineri s-au 
:ut pentru obținerea Insignei de 
portiv. Pînă la 1 iulie, 15.300 de 
ivi au îndeplinit toate normele 
cursului". Despre succesele obți- 
de tineretul din regiunea noastră

CAROL KIRALY
Prim-secretar al Comitetului regional 
U.T.M. Mureș-Autonomă Maghiară

U L UI...
de nata- 

vorbit an-

antrenorul
copii

-a tor comisia regională 
i C.S.O. Mureșul) ne-a 
>rul C. Ketteghi. 
i general — ne arăta
eghi — 95 la sulă dintre 
ină cursul (20 de lecții a cite 2 
cu „bine", adică știu să înoate". 

ntru a ne demonstra practic, an
nul făcuse un semn discret la o 
ă și nn băiețaș de vreo 8—9 ani, 

noastră, 
bazinul 

numai

pe linia activității sportive de mase 
vorbesc însă și alte fapte.

Anul acesta, ae pildă, în numeroase 
comune și sate s-au amenajat terenuri 
sportive simple, s-au organizat peste 
150 de „duminici cultural-sportive", 
numeroase acțiuni turistice de mase, 
diferite competiții sportive. La toate 
aceste manifestații și acțiuni. în pri
mele rinduri au fost, după cum este 
și firesc, utemiștii.

Sub conducerea organelor de partid, 
organizațiile U-T.M. au acordat o a- 
tenție deosebită activității sportive. Pu
tem spune că în unele raioane ca, de 
pildă, Tîrnăveni. Gheorghieni, Miercu
rea Ciuc, Odorhei și Luduș, sportul, 
începînd de la organizațiile de bază 
și pînă la comitetele raionale, figurea
ză printre obiectivele de seamă ale 
muncii de fiecare zi. in aceste raioane 
ca și în altele „startul" în acțiunile 
sportive l-a constituit, de regulă, or
ganizarea unor ședințe comune de lu
cru între organele U.T.M. și UCFS. 
Această metodă de muncă se practică 
nu numai la nivelul raioanelor, ci și 
la cel al organizațiilor de bază U.T.M. 
Datorită colaborării rodnice statorni
cită între birourile organizațiilor de 
bază U.T.M. și consiliile asociațiilor 
sportive s-au obținut o serie de rea
lizări importante-’ Astfel, in comuna 
Valea Largă (raionul Luduș), Frumoa
sa (M. Ciuc), Rușii Munți (Toplița), 
Cucerdea (Tîrnăveni), toți utemiștii au 
participat la întrecerile etapei pe aso
ciație a Spartachiadei republicane. In 
același timp, ei au depus muncă pa
triotică, la amenajarea și înfrumuseța
rea terenurilor sportive. La tel se pre
zintă situația și in unele mari asocia
ții sportive din Tg. Mureș ca, de exem-

piu, Lemnarul, Știința, Oțelul, Metalul 
etc, unde realizările obținute se dato- 
resc — îndeosebi — colaborării dintre 
organizația noastră și asociația spor
tivă.

Organizarea timpului liber al tinere
tului în mod util și recreativ este o 
sarcină de care organizațiile de bază 
U.T.M. și consiliile asociațiilor sporti
ve din multe întreprinderi, instituții, 
școli, de ia sate, se achită cu cinste. 
La sate au devenit tradiționale „du
minicile cultural-sportive". în unele co
mune cum ar fi Zău de Cîmpie (ra
ionul Luduș), Frumoasa (M. Cioc), 
Rușii Munți (Toplița), aceste „dumi
nici" se organizează periodic și cu 
foarte bune rezultate- Atît la progra
mul cultural cit și la cel sportiv par
ticipă un mare număr de tineri (și chiar 
vîrstnici).

In orașe se pune un deosebit accent 
pe organizarea acțiunilor turistice. Mii 
de oameni ai muncii participă la ex
cursii, la serbări cîmpenești, vizitează 
obiectivele turistice. Grupuri mari de 
tineri participă la excursii în mod or
ganizat, mergînd pe jos, pe biciclete, 
motociclete, cu trenul sau cu autoca
rele la Sovata, Tușnad și în alte sta
țiuni ale regiunii. Practicînd turismul, 
pe lingă că își petrec în mod plăcut 
timpul liber, tinerii au posibilitatea să 
vadă regiunile pitorești ale patriei, 
diferite locuri istorice să se 
întîlnească cu oameni ai muncii din 
alte regiuni, să se cunoască reciproc, 
să petreacă împreună citeva ore plăcu
te și, în mod special, să cunoască pe 
concret locurile legate de trecutul de 
luptă al poporului nostru, ai partidului.

Comitetul regional U.T.M. își va în
drepta atenția și pe viitor asupra ac
tivității sportive, va intensifica cola
borarea dintre organele U.T.M. și 
UCFS pentru atragerea întregului tine
ret în practicarea organizată a sportu
lui.

Primul intervin
dl unei duble campioane...

fntr-un colț al 
stadionului unde nu 
prea ajung1 privirile 
celor care stau în 
jurul terenului de 
fotbal, & fată de 
statură mijlocie dar 
bine legată își făcea 
încălzirea*. Perseve
rența cu care re
peta exercițiile de 
gimnastică, sprintu
rile ei spectaculoa
se ne-au atras și pe 
noi în această par
te a stadionului. 
Cînd tînăra atletă 
a făcut o pauză în
tre două sprinturi, 
ne-am apropiat și 
am întrebat-o cum 
se numește, din ce 
asociație face parte, 
care îi este proba 
preferată, cîți ani 
are. de cînd prac
tică atletismul etc. 
etc. După răspun
surile date,. în care 
am.., citit emoțiile 
primului interviu, 
am ridicat apara
tul de fotografiat 
pentru a-i „prinde", 
pe peliculă, chipul. 
Spre surprinderea

noastră, tînăra atletă și-a acoperit fața 
cu palmele și... a fugit.

Nedumeriți, am plecat spre locul unde 
se alerga proba de viteză. Printre con
curente se afla și interlocutoarea noas
tră. La semnalul starterului, ea a țîșnit 
ca un glonț! Cînd colegele ei mai a- 
vean vreo șapte-opt pași pînă la sosire, 
ea a și ajuns dincolo de linia albă care 
marca capătul pistei... Am regăsit-o 
într-un tîrziu în momentul cînd termi
nase victorioasă și cea de a doua cursă 
de viteză, pe 200 m. Am felicitat-o pen
tru ambele succese și am întrebat-o 
dacă acum, în sfîrșit, acceptă să fie 
fotografiată. Răspunsul a fost, de dalastăteau în apropierea 

tia au sărit imediat în 
arătîndu-ne că știu nu 

e mențină la suprafața apei, dar
i înoate 50 de metri. Și asta nia- 
după cîteva lecții.

i s-au .at cîțiva copii — „pro- 
aw iunie 1964 — care se antre- 
ă eu regularitate în bazinul olim- 
iar în eurînd, după un concurs, 

mai buni dintre ei vor intra în 
ile de natație ale clubului spor- 
Mureșul și șeolii sportive de elevi, 
tre cei care promit să devină buni

antrenorii —

ători sînt micuții Agneta Sabău
ani), Sarolta Foriș (11 ani), G.

ea (9 ani), A. Harap (10 ani), Z.
:s (& ani), V. Pop (13 ani) Și
ți alții.

★

idecînd după seriozitatea cu care
ează la acest centru de inițiere Ia

sport cu tra-
— atît copiii cît și 

em convii.(i că acest 
. în Tg. Mureș va avea în eurînd 
reprezentanți de seamă.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
TITLURI DE CAMPIONI REPUBLI
CANI CIȘTIGA1E IN 1963 ȘI 1964

1963 — seniori și senioare: hochei 
pe gheată t, patinaj viteză 6, lupte 2, 
aeromodelism (micromodele) 2, box 1, 
natatie 2, radioamatorism 1. Juniori și 
junioare: patinaj viteză 5, schi 1, box 
3, natafie 5, baschet 1, tenis de cîmp 1. 
atletism 1.

1964 (pînă la 1 iulie) — seniori și 
senioare: patinaj viteză 5, schi (sări
turi) 1, aeromodelism 2, popice 2. Ju
niori și junioare: patinaj viteză 4, schi 
(sărituri) 1.

Laurențiu, Eva Farkaș, St. Pap — pa
tinaj viteză, Ecaierina Damo, Marga
reta și Tiberiu Szemanyi — popice. 
Margareta Sorban, L. Schiopu — volei, 
B. Soos — șah, Gh. Vilmoș — schi 
(biatlon), 1. Eros — schi (sărituri), 
Maria Tamas — caiac

DIN ACTIVITATEA DE MASE

CEI MAI BUNI

Anul acesta 34 de sportivi din re
giune au fost promovați în loturile re
publicane (seniori, tineret și juniori). 
Iată unii dintre ei: Fr. Boia, C. Hat- 
hazi — lupte libere. Gherghina Moldo
van, I. Naghi, A. Szasz — atletism, 
R. Țedula, A. Silvester — baschet, N. 
Moldovan, Ov. Gorea — box, 1. Szabo, 
N. Andrei, 1. Sofian, St. Takacs — ho
chei pe gheață, Maria Klos — natație, 
Nic. Ciser — polo pe apă, Eleonora

barcațiunilor sportive...
!.ngă I.F.I.L.. un 
■ul de ambarca- 
dorul acesta își 
a să-ți împărtă- 
te de vizită" a 
t familia mereu 
orturile nautice.

le mobile. „Re- 
nea cînd — își 
i se învăța, ca 
ieri și profesori.

■ un sector spe- 
ce, canoe, schif- 
■i pescărești, și 
, catarge etc.), 
motoarele. Pro- 

e pe toate meri-

între- 
noștri. 
(1. O. 
(J. O. 
legate

irodusele 
canoiștii 

bourne 
, Roma 
de. sînt
le la Reghin. O 
lie sportive pro
late.
iciclopedie spor- 
ișilor noștri (ta 
andbaliștilor, ale 
e platinate din 
tbalist (mărturie 

ți le prezintă

însoțite de ample explicații), înotător, jucător de tenis. Iar 
acum, prin natura meseriei, vislaș. Firește rt-a ..tras" 
niciodată ca Rotman sau Ismailciiie, Vernescu sau Li- 
palit, dar...

— Pentru a cunoaște cît mai bine calitățile unui caiac 
sau a unei canoe, trebuie să fii cît mai aproape de ea.

— ?
— De aceea, deseori, pe un braț al Mureșului care 

curge în apropiere, ne încercăm... opera. Tn principal insă, 
ne ghidăm după observațiile transmise direct de spottivi. 
După întrecerile de la Jajce, de pildă, Ismailciuc mi-a 
sugerat o serie de modificări la canoe, în măsură să-i 
asigure acesteia o mai bur.ă rezistență, s-o facă totodată 
mai aerodinamică. Vă imaginați că în acest sport cîteva 
zecimi de secundă te pot trece de fa 
chiar la aur...

— Care dintre sportivi vă trimit 
gestii ?

— Toți, fără excepție. Fiindcă toți 
rința ca pe marile piste de apă ale lumii să ocupe locuri 
fruntașe. Iar noi, aici, ne străduim 
țiuni din ce în ce mai bune.

La plecare, Varga-baci na scapă 
părtășească ultima., noutate:

— Din acest an, întreprinderea 
schiuri de performanță. Colo, alături, sub conducerea teh
nicianului Novițchî. Primele probe, patru perechi experi
mentate la Chamonix, au dat deplină satisfacție. Dovadă: 
numeroasele comenzi care au și început să ne asalteze.

L-am rugat pe Varga-baci să transmită felicitările 
noastre colectivului de muncă. Lui personal, i-am promis 
să revenim în orășelul ambarcațiunilor sportive pentru a 
studia mai pe îndelete și... „actul de naștere" al schiurilor 
romînești de performanță...

In prima etapă a Spartachiadei re
publicane au luat startul 213 621 de 
tineri la aproape 20 de sporturi- Prin
tre raioanele fruntașe în mobilizarea 
tineretului la aceasfă mare competiție 
sînt: Tîrnăveni (26 686 de participanți), 
Tg. Mures (30 308), Miercurea Ciuc 
(27 887), Odorhei (28 030), Tg. Mureș
— C.S.O. Mureșul (34 514). Sportu
rile cele mai populare au fost: atletis
mul — 41612 concurenți (15 877 fe
le), gimnastica — 35 454 (14 684), 
fotbal — 18 290, volei — 12 298 ( 4236), 
ciclismul — 12121 (2219), handbalul
— 10 269 (4 139).

★
Normele Insignei de polisportiv au 

fost îndeplinite pînă acum pe întreaga 
regiune de 15 344 de tineri. Dintre ei 
7188 la categoria de vfrslă 12—15 
ani, 8 070 peste 16 ani și 86 de spor
tivi au obținut insigna de gradul II.

★
La buna desfășurare a acțiunilor de 

mase și a competițiilor sportive de 
performanță un aport deosebit au adus 
activiștii voluntari 
misiile pe ramură 
de educație fizică, 
torii voluntari etc. 
tuoși dintre ei: L.

lescu — președintele comisiei regionale 
de popice, Fr. Barabas — președintele 
comisiei regionale de gimnastică, prof. 
T. Bazilides — președintele comisiri 
raionale de baschet Gheorgheni, E. 
Todea — arbitru de volei la M. Ciuc, 
P. Sprentz — antrenor de hochei la 
M. Ciuc, I. Tămaș — anfrenor de hand
bal fa Odorhei, St Moșa — instruc
tor de schi la Odorhei, Al. Suciu — în
vățător în comuna Chețani (raionul 
Luduș), !• Butiurca — prof, de edu
cație fizică Ia Școala medie Reghin, 
prof. Ana Rusu — asociația sportivă 
Bradul Tg. Mureș, prof. A. Kakucs — 
A. S. Știința, prof. Mariana Bighian — 
Școala medie „Papiu Ilarian", instruc
torul sportiv Fr. Galambfalvi — A. S. 
Voința Tg. Mureș, E. Georgescu — 
secretarul A-S. Banca Tg. Mureș, Fr. 
Matei — președintele A.S. Ciocanul Tg. 
Mureș etc.

DIN ACTIVITATEA C.S.O. MUREȘUb

• In cele 13 secții ale clubului ac
tivează peste 2 500 de sportivi clasi
ficați (25 de maeștri ai sportului, 64 
categ. 1, 140 categ. a Il-a, 
a IlI-a și 1 103 juniori).

1 261 categ.

O. Mureșul 
următoarele 

campionate republicane (jocuri): hand
bal fete, baschet fete, polo 
fotbal — cat. B.

• Sportivii de la C. S. 
sînt prezenți anul acesta la

pe apă și

bronz la argint

din asociații, co
de sport, profesorii 
antrenorii, instruc- 
lată cei mai meri- 
Voisa — secretatul 

comisiei regionale de baschet, O. Orban 
președintele comisiei regionale de 

box, N. Năsăudeanu — secretarul 
comisiei regionale de fotbal, V. Vinti-

asociaiiile 
participat

e 3 500 de sportivi din 
sportive din Tg. Mureș au 
la campionatele orășenești organizate 
la atletism, natație, șah, popice, gim
nastică, fotbal, orientare turistică, tir 
cu arcul, baschet, volei, handbal, caiac- 
canoe. tenis de masă și motociclism 
(viteză pe circuit).

aceasta, o... mină zîmbitoare către obiec^ 
tivul aparatului...

— Spune sincer, de ce ai refuzat să 
te fotografiezi înainte de concurs ?

— Cred că a fost mai bine așa. Dacă 
nu cîștigam, n-aveați ce face cu poza. 
Ar fi fost păcat de: film...

...Cele arătate mal sus s-au întîmptat 
recent, la întrecerile fazei a U-a pe 
raionul. Tg. Mureș din cadrul Sparta
chiadei republicane. La concursurile ce 
au avut loc la Miercurea Nirajurui, tî- 
nara atletă DORINA CÎMPEANU a ob
ținut două titluri de campioană raională 
a Spartachiadei republicane, r epurez en- 
t'înd cu cinste asociația din care face 
parte. Steaua, din. comuna Păingeni (ra
ionul Tg. Mureș). Dorina are 17 ani, 
practică atletismul de ' . . -
cum ne-a spus, anul mc*.»» 
clasat pe primul loe într-o probă de 
viteză, la. un concurs ’---- ' ----- ---
această fată, fiica a ____ _______
de pe Valea Mureșului are o mare do
rință : să obțină un 
faza pe regiune a 
publican.?.

doi ani si, după 
trecut s-a mai

i raional. Acum, 
unor '■olectiviști 

loc fruntaș și la 
Spartachiadei re-

APROAPE DE „GRANTA"
CELOR 350 KG

Despre tînărul hal
terofil Stefan Pinti- 
lie a.m mai avut o- 
cazia să scriem. Cla
sat printre primii ta 
Spartachiadele de 
iarnă ale tineretu
lui ca și în între
cerile din cadrul 
„Cupei agriculturii". 
acest tînăr haltero
fil se numără prin
tre fruntașii pe re
giune în. sportul ce
lor mai puternici...

Pregătit de prof. 
J. Zbldes. acest ta
lentat sportiv a în
registrat multe sa
tisfacții. Anul tre
cut, spre exemplu, 
Ștefan Pintilie a 
participat la un 
concurs republican, 
la Ploiești, realizînd 
la cele trei stiluri 
225 kg, rezultat 
printre cele mai 
bine cotate.. In 
toamnă. Ștefan Pin
tilie este din. nou 
prezent în marile 
concursuri interne. 
El ia parte la cam
pionatele de haltere, pe echipe, de ta 
Curtea de Argeș, unde își îmbunătățește 
performanța : 240 kg. In fine, în iarnă, 
la Cluj, Ștefan Pintilie realizează, cu 
ocazia finalelor „republicane" pentru 
juniori, o performanță care depășește 
toate așteptările 297,50(1 kg. rezultat care 
îi deschide porțile către lotul republi
can al halterofililor de perspectivă.

Stimulat de încrederea acordată, in 
primăvară, Ștefan Pintilie continuă cu 
aceeași perseverență bătălia cu... kilogra
mele, realizînd la antrenament 300 kg !...

Acum, tînărul halterofil din Tg. Mu
reș se pregătește cu toată seriozitatea 
pentru faza regională a Spartachiadei 
republicane. Țelul său este să ridică 
320 kg și, bineînțeles să ocupe locul I..4 
Iar în viitorul apropiat (aceasta însem- 
nînd campionatele republicane da 
juniori) să atingă o performanță Și ™at 
bună, să se apropie de pragul celoK 
350 kg.

Antrenorul său este optimist. Știind 
cîtă voință are elevul său, antrenorul 
nădăjduiește că acesta să-și vadă înH 
plinit acest țel...

C. ALBU — coresp.

sini animați de

să le facem ambarca-

din vedere să ne tm-

noastră produce și

cu regularitate

Voleiul este unul dintre cele 
mai populare sporturi în regiu
nea Mureș-Autonomă Maghiară. 
Dovadă, numărul mare d’ ju
cători care activează in cadrul 
asociațiilor sportive la orașe și 
sate. Numai în prima etapă a 
Spartachiadei republicane s-au 
întrecut la sportul cu mingea 
peste plasă 12 298 de tineri și 
tinere. Iată un. aspect de la fi
nala pe raionul Tg. Mureș a 
Spartachiadei republicane. Se 
întrec echipele de volei ale aso
ciațiilor sportive Flacăra Vărga
ta (calificată pentru etapa re
gională a competiției) și Înainte 

Săbed.



nautice

Trăgătorii de pistol precizie s-au impus 
de la Brașovîn întrecerile

tir de stib Tîmpa,Pe poligonul de 
din Brașov, s-a desfășurat concursul 
dotat cu „Cupa Steagul roșu". La în-

p și Gh. Sicorschi (SteagulH12 ,
Brașov) cu 1101 p. La senioare a

treceri au luat parte peste 50 de trăgă
tori de la cluburile Olimpia, Metalul, 
Dinamo. Steaua (din București), Voința 
Sibiu și Steagul roșu. S-au desfășurat 
probele de armă liberă calibru redus 
3 X 40 focuri senioiri, 3 X 50 focuri 
nioare și juniori, pistol precizie 60 
focuri.

Primul loc în proba seniorilor a 
venit lui N. Dumitrescu (Olimpia) 
11113 p. urmat de Gh. Vasilescu (Olim-

se-
de

re
cii

Pia) 
roșu 
cîștigat Ana Goreti (Olimpia) cu 831 p, 
urmată de Rodlca Hnat (Dinamo) și 
Ana Capela (Olimpia), iar la juniori 
A. Bejenaru (Steagul roșu), care a to
talizat 827 p. Tn proba de pistol preci
zie I. PIEPTEA (Olimpia) a cîștigat 
detașat cu o performanță valoroasă. El 
a reușit 553 p. urmat de V. Diebold 
(Voința Sibiu) 534 p și E. Drăgan 
(Dinamo) 531 p.

Trofeul pus în joc a revenit clubului 
organizator.

Echipele (. S. M. Cluj și Petrolul Ploiești
<iu intrat in scria A la ,,libere*

După desfășurarea celei de a Vil-a 
•tape, campionatul republican de lupte 
libere pe echipe seria B a luat sfîrșit. 
S-au calificat pentru seria A echipele 
Petrolul Ploiești din grupa I și C.S.M 
Cluj, din grupa a Il-a. In general, for
mațiile participante ta campionat au 
dovedit o pregătire mulțumitoare. Pe
trolul Ploiești și C.S.M. Cluj merită cu 
prisosință promovarea, deoarece s-au 
dovedit a fi „mature" pentru prima se
rie a campionatului republican.

Iată rezultatele din ultima etapă: 
Unio Satu Mare — Autosport Sf. 
Gheorghe 11—3; Metalul Bocșa — Cri- 
șul Oradea 7—9; Progresul Brăila — 
Metalul Tirgoviște 8—8; Petrolul Plo
iești — Eiectroputere Craiova 12—4; 
I.M.U. Medgidia — Cimentul Bicaz 
9—7; Chimistul Baia Mare — Construc
torul Hunedoara 6—10; C.S.M. Cluj 
— Jiul Petrila 12—4; Metalul Bucu
rești — Viitorul București 6—10.

Clasamentele celor două grupe au 
următoarea înfățișare t

i
7520 76:36 19 
7 6 0 1 69:39 19

GRUPA
1. Petrolul Ploiești
2. Eiectroputere Craiova

CĂLĂRIE

Călăreții de la Steaua

de la lași»

Vineri, sîmbătă și duminică amato
rii sportului călare din orașul Iași au 
asistat la întrecerile călăreților parti
cipant! la cea de a doua etapă a cam
pionatelor republicane de obstacole. 
Probele au fost viu disputate, specta
culoase. majoritatea cîștigătorilor fiind 
desemnați după baraje contracrono- 
metru.

Călăreții clubului Steaua (antrenor 
maestrul sportului Nicolae Marcoci) 
au avut o comportare foarte bună 
cîștigînd toate cele cinci probe indi
viduale de seniori.

Rezultatele: cat. semiușoară: Cristian 
Țopescu (Steaua) cu calul Struna — 
Op, — 35,5 sec.; cat. ușoară : Virgil 
Bărbuceanu (Steaua) — Altai 0 p. 
36.2; cat. mijlocie: Gheorghe Langa 
(Steaua) — Simplon 0 p.; cat. semi
grea: Virgil Bărbuceanu (Steaua) — 
Stejar 0 p.; cat. grea: Andrei Costea 
(Steaua) — Diavolo 4 p.; juniori 
cat. 16 ani: Ștefan Teodorescu (Ști
ința București) 0 p. 29.0 sec. juniori 
cat. 18 ani: Alexandru Bozan (C.S.M. 
Sibiu) — Haiduc 0 p. 34,3 sec.; fete: 
Manuela Bogza (Știința București) 

— Arcaș 0 p.: proba pe echipe: Di
namo București (Liliana Nițulescu. 
Alexandru 
Victor —
4 p.

O notă
cursului: C.S.M.S. Iași si comisia re
gională de călărie (președinte 
I. Jiescu) ale căror eforturi au 
fructuoase și au contribuit în mare 
sură la reușita acestei etape.

EUGER URSU — coresp.

Longo, Oscar Recer și Puiu 
antrenor Petre Andreianu)

bună organizatorilor con-

tov. 
fost 
mă-

SPORTUL POPULAR
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3. Metalul București
4. Viitorul București
5. Progresul Brăila
6. Metalul Tirgoviște
7. I.M.U. Medgidia
8. Cimentul Bicas

GRUPA
1. C.S.M. Cluj
2. Unio Satu Mare
3. Constructorul Hunedoara
4. Chimistul Baia Mare
5. Autosport Si. Gheorghe
6. Jiul Petrila
7. Crlșul Oradea
8. Metalul Bocșa

A

7 3 2 2 68:42
7322 65:47
7322 57:55
7 1 3 3 47:65
7 115
7 0 0 7

n-A
7 5 1
7 5 0
7 4 1
7 4 0 3 60:46
7 4 0 3 66:42
7 2 1 4 48:62
7133 44:64
7 0 0 7 17:91

39:71 
23:85

67:451
2 65:37
2 65:45

15
15
15
12
10
7

18
17
16
15
15
12
12
7

Meciuri deosebit de spectaculoase 
în Spartachiada republicană

Iubitorii sportului cu mănuși care, 
din diverse motive n-au fost prezenți 
sîmbătă seara pe arena Voința, la re
uniunea de box din cadrul Spartachia- 
dei republicane, au ce regreta. Ar fi 
fost martorii unor dispute aprige, uneori 
pasionante, cu răsturnări de situații și 
de un nivel tehnic și spectacular deo
sebit.

Pasionant a fost meciul V. Tudose 
(Constructorul) — N. Calița (Metalul), 
terminat cu victoria prin abandon în 
repriza secundă, a tînărului Tudose. 
După o primă repriză foarte disputată, 
în care avantajul a fost de partea me
talurgistului, am asistat la două minute 
de luptă de mare spectacol, așa cum de 
puține ori am văzut pe ringurile noa
stre. Cei doi „stîngaci" au mizat totul 
pe „stingă" și, urmare a acestui fapt, 
am asistat în două minute, la nu mai 
puțin de 4 K.D.-uri. Primul care este 
numărat, este Tudose, dar numai cîteva 
secunde mai tîrziu, este rîndul lui Că
lită să se odihnească la podea. Tudose 
insistă în atac, și cîteva puternice 
„stingi" la cap îl trimit încă de două 
ori la podea pe Calița, adueîndu-i, ast
fel, tînărului pugilist de Ia Constructo
rul, victoria prin abandon.

într-un meci sensibil egal, juriul i-a 
acordat victoria lui C. Ghifă (Voința) 
ta fața lui Șt. Popoacă (Steaua), pro
babil, datorită faptului că boxerul mi
litar a fost numărat în prima repriză. 
Am mai reținut frumoasa comportare 
a metalurgistului Al. Ene în compania 
lui Gh. Anghel (Steaua). Deși învins, 
Ene s-a situat la înălțimea învingăto
rului.

j

Celelalte rezultate: Șt. Stingă (Voin
ța) b.p. F. Paraschiv (Dinamo), Gh. 
Bădoi (Metalul) b.p. L. Chiriță (Con
structorul), 671. Stăncuț (Steaua) b.p. 
Gh. Simionescu. (C.P.B.), I. Telefon 
(Progr.) b.ab.III /. Negru (Steaua), O. 
Baciu (Steaua) b.p. S. Banea (Vulcan), 
I. Pifigoi 
(Progr.).

(Voința) b.p. P. Osman

MIHAI TRANCĂMECIURI DE SELECȚIE PENTRU 
JUNIORI

„Cupa Metalul" merita
mai multă atenție

cu-

POPICE

In vederea alcătuirii reprezentativei 
de juniori care la 25 iulie va întîlni, 
la Iași, selecționata de juniori a R.P. 
Bulgaria, lotul nostru de juniori a sus
ținut, la Bîrlad și Iași, două gale de 
selecție.

La Bîrlad, cei 18 boxeri au realizat 
partide frumoase, de un nivel tehnic 
ridicat, dovedind o bună pregătire.

Cele mai frumoase meciuri au fost 
C. Stanef (Buc.)—A. Peternel (Cluj). 
C. Negoescu (Buc.)—V. Gheorghe 
(Brăila), A. Popa (Cluj) — G. Ange- 
lescu (Brăila), E. Constantinescu (Cra
iova)— P. Maca (Timiș.), în care pri
mii au obținut victoria la puncte.

Celelalte rezultate : /. Grăjdean
(Buc.) b.p. V. Chip (Cluj), O. Gorea 
(Reghin) b.ab.III /. Baronescu (Cara
cal), Gh. Palangă (Buc.) b.p. I. Petre 
(Brașov), /. Gilcoaie (P. Neamț) b.p. 
M. Staicu (Buc.), N. Stoian (Buc.) 
m.n. /. Alexe (Cîmpina).

E. SOLOMON și N. HAINEA 
corespondenți

intre 22 — 26 iulie la Cimpina

Finala campionatului individual
în
de 
își
22 
iu
de

Finala campionatului republican 
dividual de popice va fi găzduită 
arena Flacăra din Cîmpina. Fetele 
vor disputa întîietatea în zilele de 
și 23 iulie, iar băieții între 24 și 26 
lie. Se va juca la probele clasice
100 bile mixte femei și 200 bile mixte 
bărbați.

Cei 68 de finatști vor participa mai 
întîi la un tur eliminatoriu, iar 50% 
din ei vor obține, în ordinea rezultate
lor, dreptul de a concura la turul 11, 
ta cadrul căruia vor fi desemnați cei 
doi campioni ai țării.

La ultimul act al campionatului pe 
anul 1964, participă pe lingă o serie de 
sportivi experimentați și tinere elemen
te. Astfel, cunoscuții sportivi Petre Pur- 
je, Tiberiu Szemani, Cristu Vînătoru, 
Dumitru C. Dumitru, Ludovic Martina 
ș.a. vor avea ca adversari pe Ion Apaie

(Pitești), Dumitru Cismaru (Ploiești), 
Tănase Senopol (Constanța) etc., care 
au devenit campioni regionali cu per
formanțe promițătoare. Și la fete se 
observă o... avalanșă a tineretului. 
In penultimul act al campionatului au 
fost eliminate o serie de sportive con
sacrate, primele locuri fiind cucerite de 
tinere jucătoare ca Elena Enache (lași), 
Emilia Matei (Galați), Ana Tudor 
(Craiova) ș.a. Acestea se află pentru 
prima oară în finală. De la întrecerile 
de la Cîmpina nu vor lipsi însă Elena 
Trandafir, Cornelia Molaoveanu, Mar
gareta Szemani, Ana Felseghi și alte 
sportive fruntașe, care au rămas, în 
cursa pentru titlu.

Arbitrul principal al finalei campio
natului republican individual este tov. 
Constantin Popescu din București.

în reuniunea de la Iași, s-au eviden
țiat partidele /. Grăjdeanu — Gh. Tată, 
I. Sabău — C. Stanef, V. Dobre — Gh. 
Palangă, Gh. Chivăr — 1. Gîlcoaie, în 
care primii au obținut victoria la puncte.

După disputarea acestor meciuri, an
trenorii A. Ambruș și Șt. lordache au 
stabilit următorul lot în ordinea catego
riilor i I. Grăjdeanu, A. Simion, 1. Sa
bău, C. Negoescu, P. Niculescu, V. Do
bre, E. Constantinescu, Gh. Chivăr, Fr. 
Maier, G. Schubert.

I. BACIU — coresp.

Lacul Herăstrău a găzduit duminică 
o competiție tradițională : „Cupa Me
talul". Acest concurs — oare se adre
sează celor mai tinere promoții de 
schifiști — s-a bucurat de o bună or
ganizare, dar, din păcate, nu a
nosout și un suoces de participare, așa 
cum merita. Cu o săptămînă înainte 
de faza de zonă a campionatului re
publican de canotaj academic juniori 
ne așteptam la starturi ou toate cu
loarele ocupate. Iată, însă, că doar 
cinci cluburi bucureștene au răspuns 
„Prezent 1“ la linia de plecare. Pro
babil că restul antrenorilor (în frunte 
ou cei de la S.S.E. I și C.S.S.) au... 
confundat vacanța școlară cu una com- 
petițională. 
motivate nu 
logul sezonului 
1964.

Concursul, la 
dius contribuția 
a-a soldat cu următoarele rezultate : 
Băieți schif simplu jun. II: 1. Mihai 
Drăghici (Olimpia) ; 2. Gh. Stoian
(Olimpia) ; 3. Toma Popa (Metalul) ; 
schif dublu vîsle jun. II : 1. Olimpia 
(Radu Pătrașcu, Paul Martinov) ; 2. 
Metalul, 3. Olimpia ; S 4-f-J jun. II:
1. Steaua (N. Ivan, V. Pasat, V. Ma
nea, A. Grabovschi |-|- P. Soporeanu),
2. Steaua ; 3. Olimpia; 4. Știința, 5.
Rapid ; S 4Ț-I jun. II: l. Metalul (G. 
Istrate, S. Rusnac, F. Enoiu, I. Greți 
+ C. Bunceanu) ; 2. Olimpia;
Rapid; schif dublu vîsle jun. I : 
Metalul (M. Mirea, C. Cătescu) ; 
Olimpia (Statenco, Constantinescu) ; 
Rapid ; S 8-J-I jun. 1: 1. Metalul; 
Metalul; 3. Olimpia; 4.
Fete schif simplu jun. II: 

dica Grigorescu (Olimpia ; 2. 
Spiciao (Metalul), 3. Gabriela 
(Rapid) ; schif dublu vîsle jun.
1. Metalul (Constanța Vofeesc» Maria 
Popescu) ; 2. Metalul (Lidia oos,
Florina Georgescu) ; 3. MetaluT. Tro
feul a revenit micilor sportivi ai clu
bului Metalul (antrenor Ion Grigoriță 
și Stelian Petrov), care au acumulat 
52 p. Pe locurile următoare : Olimpia 
48 p., Rapid 17 p., Steaua 11 p. și 
Știința 3 p. Victoria a fost decisă în 
ultima probă la schif 8-ț-l, 
pajul favorit — Olimpia — 
pășit de două „8“-uri ale

Sperăm că absențele ne- 
vor mai figura în cata- 

de sporturi nautice

TURIȘTI

reușita căruia și-au a- 
mulți juniori „mici".

3.
1.
2.
3.
2.

Olimpia.
1. Ro- 

Elena 
Fetcu 

Ih

cînd echi- 
a fost de- 
Metalului.

N. M.

T.A.P.L. BUCUREȘTI deschide în curind un

COMPLEX TURISTIC

A. S. Filmul pe primul loc
Retrogradează echipele Tranzistorul și 
Forestierul. In locul lor, au promovat 
M.M.C.M. și Electromagnetica II.

Iată lotul de jucători folosit de A.S. 
Filmul în cursul campionatului: P. Sei- 
meanu, S. Samarian, P. Macri (cel 
mai bun rezultat individual î 9'/i din 
10), S. Hondru, C. Ștefanii, B. Var- 
zari, R. Justinian, Aura Teodorescu, 
Vera Zsigmond, Marilena Marinescu.

ANUNȚ

Recent a luat sfîrșit ediția 1964 a 
campionatului de șah pe echipe al Ca
pitalei. Cele 14 echipe prezente în pri
ma categorie au dat o luptă dîrză 
pentru cucerirea primului loc, care a 
revenit la limită șahiștilor de la A.S. 
Filmul. In clasamentul final, noii cam
pioni totalizează 38 puncte (12 victorii 
și un meci egal), cu 2 puncte mai mult 
ca a doua clasată Știința. Pe locul trei 
— Electromagnetica cu 33 puncte.

♦

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

APARATE DE MĂSURĂ Șl AUTOMATIZĂRI.
♦ CONDIȚII DE ADMITERE:
♦ — muncitori calificați în meseria de lăcătuș mecanic, ajusfor, efectri- X cian, încadrați în categoria 5, 6, 7 de salarizare ;
> — absolvenți ai școlii profesionale
♦ — domiciliul stabil în București
X — Pe durata școlarizării se va plăti cîștigul mediu.
X Se mai angajează :
Ț — mecanic,X — lăcătuș, X — electricieni, X — mecanici aparate de măsură,
♦ — instalator de gaze posedînd carnet categoria ,C*.X Informații suplimentare se obțin de la serviciul Personal la telefon X 23.65.41.
♦ Rețineți : UZINA DE ANVELOPE „DANUBIANA* autobuz 44 direct X de la Piața Unirii.

î+ t

la SNAGOV-SAT

Intr-un cadru natural foarte plăcut vă stau la dispoziție:
— liotei situat pe malul lacului
— restaurant unde puteți servi o gamă variată de mîncăruri, prepa

rate de bufet și minuturi, precum și tot felul de băuturi ;
— loc pentru parcare auto-moto;
— loc pentru amplasarea corturilor dvs.
— cabine și vestiare pentru plaje;
— bazine de înot pentru copii și începători;
— terenuri de volei și baschet.
La acest complex turistic se poate ajunge cu următoarele mijloace:
— cu trenul, de la gară Ia liotei 800 m.

șalupa de la Snagov Parc
mijloace proprii auto-moto.

CU

— cu

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

LOCURI LA CAMPINGUL DE LA MAMAIA.

Se organizează serii de odihnă și excursii, în grupuri și individuale, cu 
cazarea în corturi de cîte 2 locuri și în căsuțe special construite, de 
4 camere cu cîte 2 locuri, fiecare cu intrare separată.

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

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

L



CICLISM „Pasărea albastră"
însemnări din 99Cursa Scânteii** nu se oprește!
vlismul este un sport deosebit de 
os, spectaculos, pasionant. Acest 
i ni ba confirmat cu prisosință 
de a XVII-a ediție a „Cursei 
teii*. Pe un traseu de un rar pi- 
o (încă o dată felicitări organizato- 
) așii ciclismului nostru și-au des- 
at întreaga gamă a cunoștințelor, 
luptat cu ardoare pentru victo- 
au arătat că în acest sezon im

ani sînt bine pregătiți,, la nivelul 
snțelor iubitorilor sportului cu 
le. Așa cum subliniam în cronică, 
iria lui Gabriel Moiceanu este 
ect meritată și ea este în ultimă 
mță și un reaultat al faptului că 
enoru-l Nicolae Voicu are la cla
sau (Dinamo) o secție puternică, 

pregătită, cu un lot de alergă- 
valoroși, care reprezintă 70 ; la 
din ciclismul nostru de perfor- 

ță. Dar la realizarea frumosului 
:tacol și-au adus — în mod firesc 
contribuția și alți cicliști de la ciu
le sportive Steaua, Olimpia, Vo- 

Plojeșți, precum și cicliștii de La 
V. Bratislava.

★

Cursa Sein teii* din acest an ne-a 
■vat însă și un alt aspect. Acela că 
e actualii cicliști fruntași, selec
tați în loturile republicane, și res- 
alergătorilor s-a creat un mare de- 

ij valoric. Cursa despre care vor- 
rn a fost susținută în fazele ei de- 
ve numai de cicliștii pregătiți să 
trace tricoul naționalei, testul de 
ieri fiind un fel de „elemente auxi- 
~e“ ca. completat — pe ici. pe
o — tabloul interesantei întreceri, 
i scos în evidență acest fapt pentru 
după părerea noastră o serie de 

buri sportive cu secții de ciclism 
n sînt Olimpia, Petrolul Ploiești, 

B' TENIS
AZI SI M1INE, R. P. ROMÎNA—MONACO 

ÎN PRIMUL TUR AL „CUPEI GALEA"

Voința București etc. trebuie să acorde 
mai multă grijă pregătirii alergători
lor, selecționării și creșterii elemente
lor tinere, dotării rutierilor cu mate
rial și echipament. Altfel, ciclismul 
nostru va trăi de azi pe mîine, va 
continua să existe numai prin efor
turile făcute de federație. Socotim — 
de asemenea — că federația de ci
clism are datoria să controleze mai 
atent activitatea secțiilor atît în ceea 
ce privește pregătirea cicliștilor cît — 
mai ales — în felul în care înțeleg 
antrenorii să dea credit elementelor 
litiere. Aceasta pentru faptul că în mo
mentul de față sini prea mulți cicliști 
în vîrstă, cu o valoare scăzută și lip
siți prin aceasta de orice perspectivă, 
care irosesc material prețios.

★

„Gursa Scînteii“ este o întrecere in
dividuală. Opinăm pentru astfel de 
concursuri — firește, alternate ou cele 
pe echipe — pentru faptul că sportul 
nost nu cu pedale are nevoie de con- 
fru-ntare liberă de orice .,constrîpgeri“ 
taeLi^e între principalele sale, valori. 
Arii ^constatat însă că alergătorii sînt 
într-atît de... infestați cu „arta strate
giei* incit nici atunci cînd li se per
mite nu se pot dezbăra de ea. Dar a- 
ceșt lucru a avut și repercusiuni. Ion 
Co șina a primit... cadou un minut pe
nalizare care l-a scos practic din cursa 
pentru primnl ioc.

Nu se poale spune însă că în toate 
grupurile de cicliști ai aceluiași club 
a fost epidemie de tactică colectivă. 
Astfel, la clubul sportiv Steaua, ci
clistul Nicolae Grigore și, apoi, Ion 
Ardeleanu au avut de luptat —- a- 
tunei cînd purtau „tricoul galben**, în 
principal cu... colegii lor de club- 
„Campionul* « fost desigur Nicolae 
N i culese u...

Fără îndoială că în ambele cazuri 
o parte de contribuție o au antrenorii. 
De aceea un coleg de breaslă sugera 
ideea ca la o viitoare cursă individuală 
toți antrenorii să fie... exilați într-o 
mașină. Poate n-ar fi rea această 
idee !

★

Ținînd seamă de experiența inter
națională existentă în materie, propu
nem ca în viitor la cursele pe etape 
care depășesc un anumit număr de ki
lometri (de pildă 600) să se intro

ducă și o etapă sau cel puțin o semi- 
etapă contra-cronometru. Aceasta pen
tru faptul că examenul alergătorilor 
trebuie să fie complet : viteză, sprint, 
căfărare și contra-cronometru.

★

Juriul de arbitri și-a făcut în ge
neral datoria. Ar fi fost însă de dorit 
ca acești tehnicieni să constate din 
timp condițiile în care se fac sosirile 
pentru a se evita anomaliile de Ia Bu
zău, Miercurea Cine și Pitești. Regre
tabilă și eroarea cu sprintul de căță- 
rare care a avut loc Ia Dedulești în 
loc de Cristești...

★

în ansamblu „Cursa Scînteii* — așa 

cum remarcam — a constituit din 
toate punctele de vedere un succes al 
ciclismului nostru. Am vrea să fim 
mereu martorii unor întreceri de ase
menea valoare. HRISTACHE NAUM

De la F. R. Ciclism
• Finalele campionatelor republi

cane de conSra-timp pe echipe și se- 
mifond, care urmau să aibă loc la 
Brăila între 24—26 iulie 1964, se a- 
mînă pentru o dată ce va fi anunțată 
ulterior.

• Finalele campionatelor republi
cane de co>Htra-timp individual și fond 
vor avea loc la Brașov în zilele de 15 
și 16 august, în loc de 25—26 august 
a. c.

Cine va scrie biografia lui Donald 
Campbell, automobilistul englez, care, 
săptămîna trecută, a mutat granița celei 
mai mari viteze înregistrate pe uscat, la 
uimitoarea cifră de 648,728 km pe oră, 
nu va greși punînd pe prima pagină 
titlul : „O viață închinată recordului’. 
Fiindcă. într-adevăr, inginerul mecanic 
Donald Campbell, și-a dedicat fiecare zi, 
fiecare ceas, acestui singur ideal : să 
bată recordul mondial de viteză ! Sau, 
cu alte cuvinte, să-l readucă în fami
lie. . .

Pasiunea pentru viteză. Donald Camp
bell a moștenit-o de la tatăl său, Mal
colm. Și acesta a fost constructor de 
automobile și pilot. în 1924, el a inserts 
pentru prima oară numele de Campbell 
pe lista recordmanilor mondiali de vi
teză. Performanța sa — 235,510 km pe 
oră — lăsa cu mult în urmă pe prede
cesorii săi : Chasseloup-Laubat (Franța) 
63,150 km — 1898 ; Jenatzy fBelgia) 105,830 
km — 1899 ; Serpollet (Franța) 120.800 km 
— 1902 ; Rigolly (Franța) 152,500 km — 
1904 ; Hemery (Franța) 202.690 km — 
1909.

Nici recordul lui Malcolm CampbeU 
n-a rezistat prea mult. In 1927, cel mai 
redutabil rival al său. maiorul Seagrave, 
duee recordul la 326,600 km. „Bătrînul" 
Campbell nu dezarmează Timp de cinci 
ani după recordul lui Seagrave. ei își 
pune la punct un nou automobil, de 
data aceasta prevăzut cu motor de avion. 
Bolidul capătă numele de „Blue bird” 
(Pasarea albastră). Transportată peste 
ocean în 1932. pe pista de sare din Day
tona (Florida), „pasărea de oțel’ este 
cronometrată cu 404,490 km pe oră. De 
aci încolo toate recordurile absolute de 
automobilism vor fi realizate numai pe 
piste naturale, pe fundul lacurilor să
rate, acolo unde prin uscarea apei se 
formează o suprafață de o • ^netezime; 
ideală.

„Pasărea albastră6' in timpul unei tentative de record.
Cifrele nu-și opresc urcușul. Eyston 

îl deposedează pe Campbell de record, 
înregistrînd în 1937 o adevărată viteză 
de avion — 502,100 km. De acum, Mal
colm CampbeU renunță la recucerirea 
recordului, pretfînd „ștafeta" fiului său 
Donald, care încă de mic demonstrează 
excelente aptitudini de pilot și tehnician.

Fină a ajunge însă' pe pista de record, 
Donald asistă ca spectator la încunu
narea unui alt rival. John Cobb. La 
16 septembrie 1947, la bordul undi auto
mobil cu o capacitate cilindrică de 24.000 
cmc. John Cobb stabilește la Utah 
(S.U.A.) fantasticul său record de 634,394 
km. Interesant de știut că recordul lui 

Cobb rămîne și actualmente în vigoare 
ca cea mai rapidă performanță cu un 
motor cu cilindri. Noul record al lui 
Donald Campbell a fost realizat cu un 
motor acționat cu turbine.

Cîteva cuvinte despre regulamentul 
tentativelor de record. Sînt cronome
trați 1.900 m lansat, cu tur și retur oe 
aceeași pistă, făcîndu-se apoi media.; 
Mașina trebuie să aibă neapărat 4 roți, 
dintre care două acționate de volan 
(nu se admite blocarea volanului) și cel 1 
puțin două angrenate de motor. Oricel 
alt tip de vehicul, nu este admis. Cuț 
titlu de curiozitate, poate fi relatat * 
că un american, pe nume Craig Breed
love, a înregistrat viteza de 655.600 km, 
dar Pe un automobil cu 3 roți. Recent, 
la experimentarea unor rachete a avia
ției americane, pilotul Stapp a realizat 
1.016 km pe oră la bordul unui boii! 
prevăzut cu tălpici de sanie — viteză 
absolută pe uscat !

Donald Campbell a ținut însă să se 
mențină în limitele regulilor tradițio
nale. După ce se făcuse cunoscut umil 
printr-un excepțional record al bărcilor 
cu motor — 490 km — el revine ls ten
tativele pe. uscat. Campbell schițează 
planurile unei noi mașini, care păstrează 
însă numele vechi — „Blue bird". După 
ani de muncă și de luptă pentru a găsi 
fondurile necesare construcției, automo-i 
bilui a fost gata în primăvara anu’ui 
trecut. Noua „Pasăre albastră" măsoară 
9 m lungime, are 2,40 m lărgime și cîn- 
tărește 4.000 kg ! Puterea motorului este 
de 5.000 C.P, Distanța de la sol a șasiu- 
lui — 10 cm.

Seria de tentative a lui Donald Camp
bell a început anul trecut pe aceeași 
pistă unde reușise Cobb, la Utah. Dar 
cele două luni, cînd condițiile meteoro
logice din centrul Americii permit efec
tuarea- de curse, n-au fost suficiente. 
Campbell a trebuit să-și mute locui de 

acțiune pe alt continent, în Australia. 
Aici, neobositul automobilist găsește • 
pistă adecuată, pe fundul lacului sărat 
Eyre. Cîteva zeci de tentative nereușite 
precedează recordul. Și. în ziua de 17 iu
lie a.c., cronometrele arată, în sfîrșit— 
record mondial !

Dîndu-se jos de la volan, noul record
man a fost asaltat de ziariști. întrebat 
asupra proiectelor de viitor. Donald 
Campbell a dat răspunsul imediat : 
„Voi continua ! Jmi construiesc o nouă 
barcă cu motor și atac recordul mondial 
absolut de viteză Pe apă. . . *

„Pasărea albastră* nu se oprește 1

RADU BĂNĂȚEAN

Gătită în haină de sărbătoare, baza 
la Progresul va cunoaște, săptămîna 

easta, atmosfera specifică marilor 
mpetiții d- tenis. Pe terenurile acope- 
te cu z^fir^ roșie, gazde a atîtor în- 
îceri internaționale, vor evolua timp 
; șase zile cei mai buni tineri tenis- 
eni din U.R.S.S., Grecia, R. P. Bul- 
aria. Monaco și R. P. Romină. Este 
>rba de meciurile din cadrul „zonei"
IlI-a a „Cupei Galea".

PROGRAMUL PRIMELOR DOUA 
ZILE

Marți

R.P. Romînă—Monaco

ora 15 : Ilie Năstase—P. Landau 
și Constantin Popovici—A. Trutin.

în jurul orei 17: partida de dublu.

Miercuri

ora 15 : festivitatea de deschidere 
a celei de a 111-a „zone" a „Cupei 
Galea".

ora 15,15: continuarea meciului 
R.P. Romînă—Monaco : Constantin 
Popovici—P. Landau și llie Năs
tase—A. Trutin.

Partidele suscită un viu interes și 
ele sînt așteptate cu nerăbdare de iu
bitorii sportului alb de la noi. In lupta 
pentru desemnarea echipei participante 
la turneul final de luna viitoare de la 
Vichy, tinerii reprezentanți ai tenisu
lui romînesc au un cuvînt greu de spus. 
In compania unor adversari valoroși, 
printre care cei mai buni se anunță 
sovieticul Metreveli și grecul Kaloghe- 
ropoulos, Ilie Năstase, Constantin Po
povici, Gheorghe Boaghe și Sever Dron 
au o misiune dificilă dar care poate 

fi dusă la îndeplinire. Jucătorii noștri 
trebuie să acționeze din toate puterile 
pentru o comportare cît mai bună, 
pentru obținerea victoriei.

In legătură cu întrecerile care încep 
azi, secretarul general al F.R.T., Gheor
ghe Viziru. ne-a făcut următoarea de
clarație : „Meciurile sînt foarte echili
brate. Oricare din cele trei echipe.
U. R.S.S., Grecia și R.P. Rohiirtă' ar fi 
putut ciștiga cite o „zonă". Pregătirile 
efectuate și forma arătată de sportivii 
romtnt ne dau speranța ca noi putem 
ieși învingători și să reedităm, astfel, 
performanta din 1958. llip,, Năstase, 
Constantin Popovici, Gheorghe Boaghe 
și Sever Dron au un mor ăl'ridicat și 
doresc fierbinte calificarea pentnu finala 
de la Vichy".

Competiția de la București se des
chide marți după-amiază cu partida 
R.P. Romînă — Monaco, cînd se vor dis
puta două meciuri de simplu și întrece- 
rea de dublu. Miercuri, vor avea loc 
ultimele două partide de simplu. Te- 
nismenii din Monaco, P. Landau și 
A. Trutin, au sosit thitninică seara și 
luni dimineață au făcut un antrenament 
de acomodare. Cu acest prilej, domnul
V. Landau, conducătorul formației oas- 
pe rne-a spus : „Știu că jucătorii dvs. 
sini foarte puternici și cred că împreună 
cu cei greci și sovietici, iși vor disputa 
întiietatea în această „zonă".

Joi și vineri se vor juca semifinalele : 
U.R.S.S. — R.P. Bulgaria și Grecia — 
învingătoarea meciului R.P. Romină — 
Monaco Sîmbătă și duminică se des
fășoară finala și partida pentru locurile 
3 — 4 în „zonă".

Lotul sovietic a sosit aseară în urmă
toarea componență : Metreveli, Ivanov, 
Lamp și Korotkov. Sportivii bulgari 
sînt așteptați astăzi după-amiază, iar 
cei greci vor veni în două tranșe : azi 
și miercuri.

s

PREZENTE ROMINEȘTI PESTE 
HOTARE’

De curînd, antrenorul emerit I. Kunst- 
Ghermănescu, membru al comisiei tehnice 
din cadrul Federației internaționale de 
handbal, s-a înapoiat din Elveția, unde a 
participat la o ședința a acestei comisii, 
ședință care a avut loc la Berna. Comisia 
a discutat diferite materiale care urmează 
să fie supuse congresului federației inter
naționale, ce se va ține în septembrie, la 
Budapesta. Dintre aceste lucrări, una pri
vește organizarea viitorului campionat mon
dial.

La acestă ședință antrenorul romîn a 
fost invitat să conducă antrenamentele 
unor echipe de handbal din Berna și Zu
rich.

CONSFĂTUIREA ANTRENORILOR 
LA POIANA

La Poiana Brașov a avut loc consfătui
rea antrenorilor, organizată de federația 
de specialitate. Au fost prezentate o serie 
de referate cu conținut metodic, care — 
împreună cu discuțiile făcute pe marginea 
lor — au constituit un prețios schimb de 
experiență. Un referat interesant și valoros 
au prezentat antrenorii emeriți I. Kunst- 
Ghermănescu și N. Nedef cu privire la 
pregătirea și comportarea echipei națio
nale la campionatul mondial din R.S. Ce
hoslovacă, precum și la sarcinile de viitor 
care revin’ antrenorilor și secțiilor fruntașe 
de handbal.

In celelalte trei referate au fost prezen
tate și dezbătute probleme legate de meto
dica instruirii echipelor de juniori (V. Go- 
gîltan), de proiectul planului de pregătire 
pentru campionatul mondial feminin din 
1965 și sarcinile echipelor de club (C. Po
pescu) și de munca educativă în secțiile 
de handbal (D. Popescu).

Un fapt pozitiv l-a constituit participarea 
numeroasă și constructivă la discuții (do
vada unui interes viu din partea antreno
rilor), mai ales în ceea ce privește conclu
ziile campionatului mondial masculin, la 
care mulți dintre vorbitori au asistat ca
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turiști. In schimb, a impresionat neplăcut 
absența unor antrenori de la această im
portantă consfătuire, care a trasat — de 
fapt — jaloanele viitoarei activități de in
struire în secțiile de handbal, în interesul 
echipelor respective și al loturilor repre
zentative.

TABĂRA DE JUNIORI DE LA 
SE. GHEORGHE

Cele mai talentate elemente remarcate 
cu prilejul competițiilor din sezonul 1963— 
64 au fost reunite la 12 iulie în tabăra de 
vară pentru juniori și junioare, pe care 
federația de specialitate a organizat-o la 
Sf. Gheorghe. La această tabără — care se 
va încheia la 2 august — iau parte 20 de 
handbaliste (antrenori: V. Gogîltan și C. 
Popa) și 18 handbaliști (antrenor: E. Tro- 
fin). Printre ei se numără: Petruța Băico- 
ianu (Orașul Victoria), Monica Madău și 
Rozalia Pavel (Timișoara), Maria Țiței și 
Iulia Parasca (Sighișoara), Liliana Bogan 
(București), precum și N. Popovici, Fr. 
Cosma (Petroșeni), Fr. Horvat (Reșița), C. 
Penu (Galați), M. Bratiloveanu și I. Cîm- 
peanu (București), P. Avramescu (Teleajen) 
etc.

In cadrul programului de pregătire sînt 
incluse o serie de meciuri, printre care 
unul internațional (la băieți), cu selecțio
nata orașului Sarajevo, la 25 iulie.

TURNEELE ECHIPELOR SLAVIA 
TRNAVA ȘI C.K D. PRAGA

După cum am anunțat, la sfîrșitul aces
tei luni vor evolua în țara noastră două 
echipe cehoslovace: Slavia Trnava (băieți) 
și C.K.D. Praga (fete) — campioana R. S. 
Cehoslovace. Programul jocurilor acestor 
echipe a fost alcătuit în felul următor : la 
29 iulie — Slavia și C.K.D. vor juca la 
Tg. Mureș ; la 30 iulie — ele vor susține 
meciuri la Cluj; la 1 august — partide 
la Sf. Gheorghe cu selecționatele regiunii 
Brașov; la 3 august — C.K.D. va evolua 
la Ploiești, iar Slavia la Bacău; la 5 au- 
gU8t — ambele echipe oaspe urmează 

să dispute meciuri la Galați (aceste întîl-‘ 
niri sînt probabile); la 7—9 august — Î0 
vor continua turneul la București; la 11 
august — Slavia va juca la Hunedoara; la 
11—12 august — C.K.D. la Timișoara, unde 
și Slavia va susține ( la 13 august) ultimul 
meci al turneului.

SUCCESE ALE ECHIPELOR S.S.E. 
NR. 2 BUCUREȘTI

Intre 14 și 19 iulie a avut loc la Gheor- 
ghieni finala concursului școlilor sportive 
de elevi la handbal în 7. Au participat cinej 
echipe feminine și tot atîtea masculine, ca
lificate în urma fazei pe zonă. Intîlnirile 
au prilejuit spectacole frumoase (mai ales 
la băieți), de o bună factură tehnică. La 
aceasta au contribuit toate echipele, pre
cum și buna organizare și arbitrajele preș- ‘, 
tate de M. Petrescu-București, C. Căpă- 
țînă-Buzău și FI. Stoenescu-Ploiești. Victo
ria finală a revenit Școlii sportive de o- - 
levi nr. 2 din București, care a cucerit 
primul loc și la fete și la băieți, ceea ce , 
constituie un frumoas succes și răsplata 
unei munci rodnice în domeniul handbatu-i ; 
lui.

Iată clasamentele : \
Fete: 1. S.S.E. nr. 2 București (prof.ȚlM 

Simion); 10-5 cu Buzău, 7-4 cu Timișoara,} 
11-1 cu Odorhei, 12-6 cu Constanța) 8 p 
2. S.S.E. Buzău (8-7 cu Timișoara, 6-3 enl 
Odorhei, 10-8 cu Constanța) 6 p ; 3. S.S.E^4 
Timișoara (11-2 cu Odorhei, 9-9 cu Cons-* ’ 
tanța) 3 p; 4. S.S.E. Odorhei (8-4 cu Const#* 
tanța) 2 p ; 5. S.S.E. Constanța 1 p.

Băieți : 1. S.S.E. nr. 2 București (proL 
Fr. Spier (9-8 cu Sibiu, 13-8 cu Iași, 10-12 ’ 
cu Timișoara, 14-10 cu Odorhei) 6 p; 2.-J 
S.SJE. Sibiu (18-16 cu Iași, 17-12 cu Timi-^ 
șoara, 16-19 cu Odorhei) 4 p; 3. S.S.E.u? 
Iași (19-14 cu Timișoara, 26-13 cu Odoiheijj 
4 p; 4. S.S.E. Timișoara (16-13 cu Odorhei> * 
4 p; 5. S.S.E. Odorhei 2 p. ț
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I Cifre și fapte din sportul polonez | PE PISTELE DE ATLETISM DIN EUROPA

Poporul polonez sărbătorește mîine o aniversare scumpă. Se împlinesc 
20 de ani de la eliberarea Poloniei de sub jugul fascist, eveniment 
de seamă în istoria acestei țări. Două decenii de viață nouă au adus

— sub conducerea P.M.U.P. — poporului polonez prieten mari și însem
nate succese repurtate în toate domeniile de activitate.

In pas cu aceste realizări a mers și activitatea de cultură fizică și 
sport. Sportul din Polonia populară se bucură astăzi de un frumos prestigiu 
pe plan internațional. Reprezentanții R. P. Polone au obținut victorii de 
răsunet la campionatele mondiale și 
internaționale.

| 35 000 DE SPORTIVI LEGITIMAȚI

H O statistică publicată în cursul 
H acestui an este edificatoare în pri- 
= vința creșterii înregistrate în dome- 
.E niitl sportului de performanța, în Po- 
E lonia populară. Actualmente există 
E în R. P. Polonă 35 000 de sportivi 
= legitimați, peste 800 de antrenori de 
E diferite categorii și peste 3 000 de 
= arbitri.

= ATLETISMUL POLONEZ
| SE AFIRMA

E în 1955, cînd Jerzy Chromik sta- 
E bilea recordul mondial pe 3 000 m 
g obstacole, performanța sa a fost în- 
= ceputul unei frumoase afirmări a a- 
E tletismului polonez.
g Edificatoare este o statistică a 
E meciurilor inter-țări susținute de re- 
E prezentativa de atletism a R. P. Po- 
g lone. în perioada de după război, 
= atleții polonezi au susținut un nu- 
E măr de 50 de meciuri bilaterale și 
E triunghiulare. Din acestea, ei au cîș- 
E tigat 38, au terminat unul la egali- 
= late și au pierdut 11. De notat că 
E printre adversarii reprezentativei po- 
E lone s-au numărat echipe deosebit 
= de redutabile, ca acelea ale S.U.A., 
E R.S.F.S.R., Marii Britanii, R. F. 
= Germane, R. P. Ungare.

„CUPA VISTULE1"

E O competiție de natație care se 
E bucură de un succes crescînd este 
E marea cursă de ștafetă dotată cu 
= „Cupa Vistulei“.
^iiiiitiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiimiiic

Turneu internațional 
de handbal la Budapesta

La Budapesta s-a încheiat duminică 
un turneu internațional, intercluburi, de 
handbal masculin în 7. Iată ultimele 
rezultate: Spartacus (Budapesta) — 
Honved (Budapesta) 18-17 (9-9), Med- 
vesciak (Iugoslavia)—Aarhus (Dane
marca) 28-18 (11-8), Spartacus—Aar
hus 27-16 (12-5) și Honved—Medves- 
ciak 27-18 (12-7). Turneul a fost câș
tigat de Spartacus cu 6 ,p., urmată fiind 
de Honved (4), Medvesciak (2) și Aar- 
huo (0).

PE SCURT
• Meciul de șah U.R.S.S. — Iugo

slavia. disputat la Leningrad în 5 ture 
<10 mese) s-a încheiat cu scorul de 
33—17 în favoarea șahiștilor sovie
tici. La mesele unde au jucat juniorii 
rezultatul a fost de 5,5—4,5 puncte în 
favoarea oasoeților.

• în cea de-a 8-a rundă a turneului 
internațional de șah de la Kislovodsk 
maestrul romîn Victor Ciocîltea a re
mizat cu marele maestru sovietic 
Averbach, iar iugoslavul Bradvarevici 
l-a învins pe Hasin. Restul partidelor 
au fost întrerupte. In clasament con
duc Tal și Stein cu 4,5 puncte și o 
part’dă întreruptă fiecare. Ciocîltea 
are 3 puncte din 6 partide.

• Campionatele unionale de haltere 
s-au încheiat la Kiev odată cu dispu
tarea întrecerilor la cat. grea. In ab
sența campionului olimpic și european 
Juri Vlasov, care este bolnav, titlul a 
revenit lui Leonid Jabotinski cu per
formanța de 535 kg. Pe locul doi s-a 
clasat Andreev — 502,5 kg.

• Motocicliști din 12 țări au parti
cipat la Leningrad la cea de-a 11-a 
etapă a campionatului mondial de 
motocros, rezervat cat. 250 cmc. Pe 
primul loc s-a clasat belgianul Joel 
Robert, urmat de sovieticul Viktor 
Arbekov. Concurentul romîn Mihai 
Danescu a ocupat locul 10. După 11 
etape in fruntea clasamentului se 
află Robert cu 14 puncte, urmat de 
Hatman (Suedia) — 41 puncte.

• lntîlnîrea de natație Franța — 
Finlanda, disputată la Paris, a revenit 
gazdelor cu scorul de 76—66 puncte. 

ȚProba de 100 m fluture a fost cîștiga- 
iă de francezul Jean Pommat în 1:01,2 
(nou record francez). Proba de 200 
m bras a revenit finlandezului Salba 
ta 2:41,0.

europene, la numeroase competiții

Anul acesta, traseul cursei a nu
mărat peste 300 km, întinzîndu-se pe 
apele Vișiniei, de la Varșovia la 
Gdansk. A cîștigat reprezentativa 
armatei poloneze, cel mai bun rezul
tat individual revenind înotătorului 
Czeslaw Olber.

RECORDURILE MONDIALE 
ALE HALTEROFILILOR

Halterele, sport aproape necunos
cut în Polonia dinainte de război, a 
înregistrat mari progrese după elibe-

Stadionul „A zecea aniversare" din Varșovia în timpul unor demons
trații sportive de mase.

Din toate
NATAȚIE

La Linz cu prilejul campionatelor de 
natație ale Austriei, au fost stabilite 
trei noi recorduri. Astfel. Gert Koelli 
a fost cronometrat în proba de 100 m 
liber cu timpul 55,9 (nou record 
austriac). în probele feminine de 100 
m liber și 100 bras sportivele Christi 
Paukerl și Cristl Eilippovi au înregis
trat timpurile de 1’05,5 și respectiv 
1'22,4/10 (noi recorduri austriece).

RUGBI

Continuîndu-și turneul în Africa de 
Sud, echipa de rugbi a Franței a 
îritîlnit la Le Cap o selecționată a 

Pregătiri olimpice pe toate meridianele
COMITETUL Olimpic al Japoniei a 

definitivat lista participanților japonezi 
la cea de a XVII-a ediție a J.O. Nu
mărul sportivilor din țara gazdă va fi 
de 330 — cifră record a actualei e- 
diții.

PRIMII sportivi au și sosit la To
kio I Printre aceștia se află un grup 
de atleți din Senegal și Ciad precum 
și șase călăreți din Coreea de Sud. 
Acești sportivi se antrenează în conti
nuare pînă la începerea J.O. în capi
tala Japoniei.

BOXERII italieni se pregătesc in
tens pentru J.O. de la Tokio. Lotul 
pugiliștilor italieni a fost cantonat mai 
întâi în localitatea Orvieto „și în pre
zent se pregătește sub conducerea an
trenorilor Rea și Poggi, la Rimini. Lo
tul cuprinde 20 de boxeri. In progra
mul viitor este prevăzut un cantona
ment la Monte Rivata (situat la o al
titudine de 1300 m) iar înainte de a 
pleca spre Tokio, boxerii își vor efec
tua ultimele pregătiri din nou în orașul 
Orvieto.

PREȘEDINTELE Comitetului Olim
pic din Cuba, Manuel Gonzales Gerra 
a anunțat că la J.O. de la Tokio, Cuba 
va fi reprezentată la următoarele dis
cipline : atletism, box, gimnastică, scri
mă și tir.

UNA din candidatele la medalia de 
aur în proba de 4 x 400 m este echipa 
din Trinidad. Ștafeta este alcătuită din

rare. Astfel, în această perioadă, 
sportivii polonezi au stabilit nu mai 
puțin de 12 recorduri mondiale de 
haltere, 13 recorduri europene și 516 
recorduri naționale.

La edițiile postbelice ale Jocurilor 
Olimpice, halterofilii polonezi au cu
cerit 3 medalii, la campionatele 
mondiale 17 medalii, iar la cam
pionatele europene 36 medalii.

NOI TERENURI SPORTIVE SIMPLE E 
LA WROCLAV

Iubitorii de sport din orașul și ra- E 
ionul Wroclav au întreprins în anul = 
celei de a XX-a aniversări numeroa- = 
se acțiuni obștești în domeniul con- E 
strucției și amenajării de terenuri | 
de sport. E

In această perioadă au fost ame- E 
najate prin muncă patriotică zeci de Ș 
terenuri de volei și baschet, porticuri E 
de gimnastică, locuri de joacă pen- = 
tru copii. E

sporturile
provinciei de vest. Gazdele au obținut 
victoria cu scorul de 20—11 (14—3).

CICLISM

Campionatul unional ciclist de fond, 
disputat la Minsk, a fost cîștigat de 
Gainan Saidhujin, care a parcurs 150 
km în 3h 48’59,0. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Petrov și Melihov.

LUPTE

Echipa de lupte libere a U.R.S.S.
va susține la 25 iulie la Ankara un 
meci de verificare cu selecționata olim
pică a Turciei. Vor face deplasarea 
următorii luptători: Koborkov, Tedeev, 
Ismailov, Tuganov, Beriașvili, Saga- 
radze, Lomidze, Aihanov și Medved, 

campionul mondial la categoria grea.

4 atleți valoroși : Mottley și Bernard 
au alergat în acest an 400 m sub 46,0 
iar Robert a fost cronometrat la 46,3. 
In afară de aceștia, în Trinidad mai 
sînt doi atleți cotați sub 47,0 pe 400 m.

NUMAI două țări vor participa la 
J.O. la toate cele cinci jocuri sportive 
rezervate bărbaților în programui olim
pic (fotbal, baschet, volei, polo, hochei 
pe iarbă). Aceste țări sînt Japonia și 
R.A.U.

FEDERAȚIA Internațională de hochei 
pe iarbă a alcătuit cele două grupe 
pentru turneul final de la Tokio. In 
grupa A vor juca Pakistan, Marea Bri- 
tanie, Kenia, Australia. Japonia, Noua 
Zeelandă, Canada și Polonia, iar în 
grupa B India, Spania, Germania, O- 
landa, Malaezia, Belgia, Rhodezia și 
R.A.U. Primele două din fiecare grupă 
se califică în turneul pentru stabilirea 
campioanei olimpice.

IATĂ numele floretiștilor francezi 
care vor lua drumul spre Tokio: băr
bați : Magnan, Courtillat, Revenu, Noel, 
Rodocanachi; femei: Level, Rousselet, 
Gapaes, Chantal și Revenu.

IN APROPIERE de Oberhausen 
s-a disputat un concurs internațional 

caiac cu participarea unor sportivi 
din R. P. Polonă, Olanda și R. F. Ger
mană. Rezultate: caiac 1 (1 000 m) 
Szuszkievitz (R.P.P.) 3:42,2; caiac 
dublu (1000 m) Kaplaniak, Bueker

Dubla întîlnire atletică, desfășu
rată la Liberec între selecționatele 
R. S. Cehoslovace și R. D. Ger
mane, s-a încheiat cu victoria oas
peților. La masculin scorul a fost 
108—104 puncte, iar la feminin 76— 
40 puncte. în proba de ștafetă 
,4x400 m echipa cehoslovacă a sta
bilit un nou record al țării cu 
timpul de 3:07,2 — a doua perfor
manță mondială a anului. Proba de 
săritură cu prăjina a fost cîștigată 
de Manfred Preussger cu 5,00 m, 
urmat de cehoslovacul Tomasek — 
4,90 m. Un nou record al R. D. 
Germane a stabilit atleta Gertrude 
Schmidt — 54,2 la 400 m plat. Șta
feta feminină a R. D. Germane la 
4x100 m a realizat cea mai bună 
performanță mondială a anului cu 
timpul de 45,1.

★
Intr-un meci de atletism desfășu

rat la Bilbao, echipa secundă a 
Franței a învins cu scorul de 110— 
101 puncte echipa Spaniei. Fran
cezul Pellier a cîștigat 400 m gar
duri in 52,5 iar spaniolul Haro a

FOTBAL PE GLOB
TURNEUL DE LA NEW YORK

Turneul internațional de la New 
York se apropie de sfîrșit. După ce 
prima grupă a dat cîștigătoare forma
ția italiană Lanerossi Vicenza,, în grupa 
a doua, pe primul loc s-a clasat e- 
cbip»a poloneză Zaglebie Sosnowiec. 
Conform regulamentului, acestea se în- 
tîlnesc de două ori pentru desemna
rea echipei care va juca apoi în finala 
— tot două jocuri — cu cîștigătoarea 
turneului de anul trecut, echipa ceho
slovacă Dukla Praga. De remarcat că 
Dukla este deținătoarea trofeului de 
doi ani consecutiv.

REZULTATE IN „CUPA R AP PAN*

în gnupa a doua a „Cupei Rappan* 
s-iau înregistrat duminică următoarele 
rezultate : Polonia By tom — Lens 
(Franță) 4—0! A.LK. Stockholm—Sa
rajevo 2—0, Radnicki Belgrad—Nor- 
hoping 0—2 I Vienna—Chemie Leip
zig 1—2 ! Empor Rostock—Gwardia 
Varșovia 5—1, Motor Karl Marx Stadt 

—Tatran Presov 4—1.

FERENCVAROS ÎNVINSĂ

în etapa a XVlI-a din campionatul 
maghiar cea mai mare surpriză o con

TINERII LUPTĂTORI ROMÎNI AU EVOLUAT ÎN POLONIA
VARȘOVIA 20 (Agerpres). — Ti

nerii luptători romîni au avut compor
tări meritorii în turneul internațional 
de „clasice" desfășurat la Varșovia. 
Baciu s-a clasat pe locul doi la cat 
cocoș, Popescu pe locul trei la cat. 
pană și Bușoiu pe locul trei la cat.

(R.P.P.) 3:21,1; caiac 4 (1000 m) 
sel. R.F.G. 3:05,3; caiac dublu (500 
m) Zimmerman, Esser (R.F.G.) 1:43,6; 
caiac 1 (500 m) Ewsser (R.F.G.) 
1:59,2.

MEMBRII lotului olimpic de natație 
al Japoniei au evoluat într-un concurs 
de selecție care a avut loc la Tokio. 
Sportiva Hayakawa a stabilit un nou 
record japonez in proba de 400 m li
ber cu timpul de 4:52,6. Un alt re
cord al Japoniei a fost realizat de 
Noriko Yamamoto care a parcurs 100 
m bras în 1:20,1. Recordmana mon
dială in proba de 200 m spate Satoko 
Tanaka a cîștigat proba de 100 m 
spate în 1:09,5. 

terminat pe primul loc la 3 000 1 
obstacole în 8:52,0.

★
Echipa masculină de atletism 

Franței a învins cu 257—207 punct 
reprezentativa olimpică a Italiei î 
meciul disputat la Annecy. lat 
cîteva din rezultatele înregistrat 
în cea de-a doua zi de concurs ; 11 
m garduri Ottoz (I) 14,0; 200 r
Berruti (I) 21,2; 1 500 m Nicola 
(F) 3:43,7 ; 3 000 m obstacole : Te 
xereau (F) 8:55,1.

★
O performanță deosebit de vale 

roasă a fost înregistrată în ultim 
zi a campionatelor de atletism al 
R. P. Polone, desfășurate la Varșo 
via. Tinărul atlet Eduard Czerny 
sărit la înălțime 2,18 m, corectiru 
cu 3 cm vechiul record al țării.

La aruncarea suliței, Nikiciuc • 
realizat 84,49 m, învingîndu-l p 
Sidlo clasat al doilea cu 82,14 m 
Alte rezultate : 5 000 m Bogusevit 
13:54,8 ; 1 500 m Baran 3:42,8 ; tri 
piu salt : Malcherczyk 16,05 m.

stituie înfrîngerea liderului clasamen 
tului, Ferencvaros de către Ujpes 
Dozsa cu 4—-2. într-un alt meci impor 
tant, Honved a dispus cu 4—3 de Va 
sas, apropiindu-se la dotuă puncte di 
lider. Alte rezultate : Pecs—Gyor 0—1 
Diosgyor—Komlo 0—I, Debrețin—Ta 
tabanya 1—0. în clasament conduci 
Ferencvaros cu 29 p. urmată de Hon 
ved cu 27 p. etc.

lntîlnîrea internațională de ciclisn 

de la Reims
REIMS 18 (Agerpres). piști

velodromului din Reims s-a disputat < 
nouă întîlnire internațională .intre e 
chipele de ciclism ale Franței ș 
U.R.S.S. Finala probei de viteză a re 
venit ciclistului sovietic Sakadze, can 
l-a învins pe francezul Trentin. Probt 
de 1 km cu start de pe loc a fost câș
tigată de Trentin în 1:09,43. Mosk 
vin (U.R.S.S.) s-a clasat pe primul lo 
la urmărirea individuală cu 4:59.35 
Francezul Kuch a realizat 5:06,0 
Urmărirea pe echipe a fost cîștigată d( 
formația U.R.S.S. — 4:35,1, urmată d« 
Franța — 4:37,3.

grea. Iată și învingătorii în ordinea 
categoriilor: Keresov (R.P.B.), Knit 
ter (R.P.P.), Trestianski ' U.R.S.S.) 
Pohl (R.D.G.), Dubitski (,R.P>), Ve- 
cinski (R.P.P.), Svensson (Suedia), 
Hyra (R.P.P.).

T Înotătorii japonezi așteaptă cu" 
^nerăbdare întrecerile din cadrul <- 
4 Jocurilor Olimpice, in aceste zile, < ț 
Tei efectuează pregătiri intense, ur-.. 
4 mate de concursuri cu caracter de"_ 
♦ verificare.
•I prilejuiesc
4 tehnicienii
X reuși oare 

tige lupta
4 australieni,
j tn fotografie, spatistul japonez Ț 
4 Fukushima — unul din pretenden- 
Tții la o medalie...

Ultimele „cronometre" j ’ 
mult optimism printre ■ ■ 
natafiei japoneze. Vor j ț 
înotătorii niponi să cîș- < ► 
cu sportivii americani și ' ț 
protagoniștii întrecerii?..
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