
Șeful de lot de la Construcții
...„Soarele ieșean are în toată făp

tura lui un aer de melancolie demo
dată, care nu se potrivește de loc cu 
sezonul. Cînd treci pe străzile de 

’ sus, casele se uită peste garduri la 
tine, de parcă n-au mai văzut om... 
Și-i o liniște, de-ai crede că toți 
locuitorii s-au cufundat în amintirile 
trecutului istoric, și n-au mai rămas 
vii în orașul ăsta aecîf două-trei mîțe 
oropsite și cîțiva păianjeni, spînzu- 
rați cu capul în jos pe sub balcoane.

După ce-a secat și Bahluiul, nimica 
nou nu se mai întâmplă în orașul 
acesta adormit de-a-npicioarele...".

(Din „Toamnă lungă*  de 
G. TOPTRCEANU)

A-ntinerit bâtrînul lași I De l-ar vedea 
acum Topîrceanu, or clătina a mirare din 
cap și nu i-ar veni a crede. De ori unde 
privești; din dealul Copoului și pînă hăt.

spre Socola, de pe Repedea spre Nicotină 
și Păcurari, de-a lungul Bahluiului — de o 
'■parte și de cealaltă a malurilor sale, pe 
tot parcursul prin „târgul” moldovean, totul 
s-a schimbat. Nu un vizitator ce n-a mai 
fost de zece ani prin orașul celor șapte 
coline, dar nici turistul care revine numai 
după un an, sau chiar gospodina care — 
prinsă de treburile casei — n-a mai vizitat 
cealaltă parte a lașului de cîteva luni, 
n-ar mai recunoaște orașul I Se dărîmă ce 
nu mai e bun, și se înalță noi edificii. Se 
construiesc fabrici, uzine blocuri!...

♦
Pe cerul azuriu, în fața zecilor de mii de 

ieșeni ce populau 1a acea oră orașul, a 
apărut un planor. Și apoi încă unul, și încă 
unul, și alte trei-patru. Erau participanHi la 
finala campionatului republican de plano
rism, desfășurat în vara aceasta la lași.

Din grupul de planoare, unul parcă ar 
fi avut chef să zburde. Incîntînd privirea, 
a început să efectueze fel de fel de acro
bații. Pe un șantier, pentru o clipă, lucrul 
s-a oprit

— Apoi aista îi șeful nostru di lot, tova
rășul Alexa — glăsuiește un moș ce lucra 
la demontatul unei schele.

într-adevâr, planorul condus de o mînă 
sigură era pilotat de maestrul sportului 
Ion Alexa — unul dintre cei mai buni pla- 
noriști ai țării — purtător al .insignei de 
aur cu două diamante*  decernată de că
tre Federația internațională de aviație.

*
Șantierul nr. 12 Dimitrie Cantemir — mi- 

croraionul 5... Noul bulevard Dimitrie Can
temir este străjuit de blocuri elegante. în 
cuprinsul microraionului 5 însă, sînt încă în 
curs de ridicare numeroase construcții. Por
nind de la birourile șantierului, am înce
put a colinda punctele de lucru în cău
tarea șefului de lot Ion Alexa. Degeaba I 
Peste tot primeam același răspuns : „Acum 
a plecat spre punctul de lucru...*.  îmi scăpa 
printre degete ca argintul viu. Am renun
țat să mai iau un interviu. M-am dus la 
șeful de șantier, ing. loan Crețu. Amabil,

EUGEN URSU

(Continuare in pag. a 6-a)
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Activitate intensă in sporturile nautice
0 Lotul feminin de canotaj academic a plecat la Amsterdam O Participare bogată la con

cursurile de juniori O întrecerea veliștilor bucure.șteni

Sporturile nautice intră într-o perioadă de in
tensă activitate. Atît pe plan intern cît și in
ternational, competițiile de mare importanță se 
tin lanț.

• CELE MAI MULTE emoții le au în aceste 
zile schifiștii noștri fruntași. Pentru ei, săptă
mâna aceasta și cea viitoare sînt deosebit de
importante, ffend intervalul de desfășurare a ce
lei mai importante competiții continentale, cam
pionatele europene. Mai întîi vor intra în între
cere fetele. Lotul nostru reprezentativ în compe
tiția care începe vineri la Amsterdam, pe pista 
de la Bosbaan, a părăsit Capitala ieri dimineața, 
pe calea aerului.

Desigur, mari speranțe, în competiția la care 
participă sportive din 10 țări, se leagă de echi
pajul nostru de 4+1 rame, la care vom fi re
prezentări de formația care acum doi ani a cîș- 
tigat, la Berlin, campionatul european și anume: 
Lia Bulugioiu, Florica Ghîuzelea, Emilia Rigard, 
Ana Tamaș ,-f- Ștefania Borisov. Aceste 4 spor
tive vor concura și în ambarcațiunea de 8+1, 
alături de Olimpia Moșneaga, Maria Trinks- 
Forsea, Viorica Moldovan și Mariana Limpede, 
avînd la cîrmă pe Angela Păunescu. Este un 
echipaj redutabil, de la care așteptăm reedita
rea performațelor pe care le-a obținut, într-un 
trecut nu prea îndepărtat, în această probă. 
Așteptam cu legitim interes și evoluția echipa
jului de 4+1 vîsle, un echipaj tînăr care a ob
ținut rezultate bune pe pistele de verificare de 
la Snagov: Ileana Bărbătei, Luminița Golgo- 
țîu, Mitana Florea, Stela Tudor i+ Ștefania Bo
risov. Cel de-al patrulea echipaj al nostru care

Pistarzii romini 
învingători 

in R P. Bulgaria
SOFIA, 27 (Prin telefon de la corespondentul 

nostru). — Sîmbătă și duminică, la Sliven, o 
formație de cicliști ramîni a întilnit reprezentativa 
orașului. Victoria a revenit în ambele probe, spor
tivilor roniîni. In cursa de urmărire pe echipe, 
formația romînească, alcătuită din Burlacu, Vo- 
loșin, Duță și Panaitescu a realizat timpul de 
5:02,8, iar în proba ou adițiune de puncte (120 
ture, cu sprint la trei ture) a terminat învingă
tor ciclistul romîn Silviu Duță, cu 25 p. și două 
ture avans.

TOMA HRISTOV

ia startul la Amsterdam este cel de dublu: 
Magda Varga, Maria Covaci.

Reamintim că „europenele" feminine se dis
pută între 31 iulie și 2 august. Băieții, care vor 
părăsi Capitala duminică dimineața, se vor în
trece între 6 și 9 august.

• SFIRȘITUL SAPTAMINII trecute a fost 
deosebit de bogat in competiții interne. înaintea 
finalelor campionatelor republicane de jumori, 
tinerii iubitori ai sporturilor nautice și-au dispu
tat întîietatea în concursurile de calificare.

In Capitală, pe lacul Herăstrău, ceea ce am 
reținut în primul rînd — urmărind concursurile 
— a fost marele număr de concurenți, fapt care 
ilustrează preocuparea antrenorilor pentru lăr
girea bazei de mase a sporturilor nautice și 
atragerea de elemente dotate, care să asigure un 
bun „schimb de mîine". La caiac-canoe, de 
exemplu, probele de caiac simplu și dublu

(Continuare in pag. a 6-a)

Unii aUeți ți-au polrecut citava zile din concedia 
la mare. Farmecul plajei și al valurilor nu î-a lftcat 
totuși să uite p’sta. Cu gindul la marile con
cursuri care îi așteaptă, iată-î p» uisipul Mamaiei 
intr-o foarte utilă alergare de încălzire. Plutonul 
este condus de Andrei Barabaș, urmat de Gheorghe 
Zamfirescu, Victor Cararnîhai. Nicolae Mustață și 
Ovidiu Lupu. După cum se vede, fondul, spirtul 
și obstacolele fac ..casă bunâ“ în vecinătatea 
mării...

Foto : I. MlHÂICA

In luna august,

Bogat program intern și internațional 
pentru natație

Luna august se anunță deo
sebit de bogată pentru înotă
torii, jucătorii de polo și sări
torii de la -trambulină din țara 
noastră.

Principala competiție de înot 
va fi găzduită de țara noastră. 
Este vorba de campionatele in
ternaționale de înot ale R.P.R. 
care vor avea loc între 29-30 
august la noul bazin olimpic de 
la Dinamo. De reținut faptul că 
la această • importantă competiție 
și-au anunțat participarea înotă
tori din Austria, R. P. Bulgaria, 
Franța, Italia, R. S. F. Iugo
slavia, Suedia, R. P. Ungară, 
etc.

Reprezentativa de polo va sus
ține o nouă verificare, de astă 
dată In compania puternicei se
lecționate olimpice a Iugosla
viei. Verificarea va consta din 
două partide care vor avea loc 
la Belgrad între 10—14 august.

Pe plan Intern, reținem în 
primul rînd reluarea tradiționa

lei competiții de mare fond pe 
Dunăre, la care vor lua parte 
cei mai buni înotători din țară, 
întrecerea se va disputa dumi
nică. Vineri, simbătă și dumi
nică se vor desfășura și fina
lele campionatelor republicane 
de sărituri de la trambulină și 
platformă pentru juniori și ju
nioare.

Din programul competițional 
al lunii august mai reținem eta
pa.a Il-a a concursului republi
can de înot ai selecționatelor 
de regiuni (8—9 august la Tg. 
Mureș), finalele campionatului 
republican de polo pentru ju
niori (12—16 august la ștrandul 
Tineretului din București), fi
nalele campionatelor republi
cane de sărituri de la trambulină 
pentru seniori (19—22 august), 
returul campionatului de cali
ficare la polo (începînd de la 
16 august) și finalele campiona
telor R.P.R. din cadrul Sparta- 
chiadei republicane la înot 
(19—22 august).

Săptămlna viitoare

Turneul internațional 
de baschet feminin 

dotat cu „Cupa 

Mării Negre"
Palatul sporturilor din Cons

tanța va găzdui la sfîrșitul săp
tămânii viitoare tradiționalul 
turnai internațional de baschet 
feminin dotat cu „Cupa Mării 
Negre“. Aflată la a treia ediție, 
competiția se va bucura și în 
acest an de o valoroasă parti
cipare și anume a reprezentative
lor Poloniei, Iugoslaviei, R. D. 
Germane și, bineînțeles, a țării 
noastre.

întrecerile, programate pent-rtf 
zilele de 7, 8 și 9 august, cons-: 
tituie o importantă verificare a 
acestor reprezentative în vederea 
campionatului european de la 
Budapesta (6—13 septembrie).

Pentru a asigura o cît mai 
bună desfășurare a partidelor 
din cadrul „Cupei Mării Negre44* 
F. R. Baschet a invitat pentru 
a conduce jocurile pe arbitrii 
internaționali Aurel Dekay (Un
garia) și Andre Gobeaux 
(Franța).
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Spartachiada republicană a repurtat 
un succes deplin in etapa a IlI-a

O încleștare dramatică
H fi multiplicate la nesfîrșit pentru

a luptătorilor, un start impetuos în cursa de 1 500 m, o lovitură decisivă peste fileul de Volet.^ Trei imagini, de la Giurgiu, Cluj și Ploiești care 
că ele au putut fi întîlnite în toate disputele fazei regionale a Sparta chiadei republicane, (In pag, 2—3—4—5. relatări și imagini de la marea întrecerș]^



Spartachiada republicană a repurta
r

In mijlocul unui entuziasm general, al interesului 
deosebit manifestat de miile și miile de spectatori 
prezenți în tribunele stadioanelor, peste 15 000 de ti
neri și tinere din toate colțurile țării s-au întrecut în 
cea de a IlI-a fază — regională — a Spartachiadei 
republicane. Orașul București va cunoaște pînă dumi
nică animația pe care o prilejuiesc disputele pentru 
cucerirea tricourilor de campioni ai Spartachiadei re
publicane pe Capitală.

în etapa regională a marii competiții accentul prin
cipal a fost pus pe calitate. Și era firesc să se întîm- 
ple așa. De la 1 martie, cînd s-a dat startul în acea
stă întrecere de amploare nemaiîntîlnită în mișcarea 
noastră sportivă, și pînă acum peste 4 700 000 de 
tineri și tinere și-au încercat forțele, pregătirea spor
tivă în competiții începute de la nivelul asociațiilor 
sportive. Diferitele etape ale Spartachiadei republi
cane au însemnat o adevărată școală a măiestriei. 
Antrenorii, instructorii sportivi, profesorii de educa
ție fizică i-au ajutat permanent pe concurenți, i-au 
îndrumat, i-au însoțit pe drumul însușirii celor mai 
noi și mai eficace metode de antrenament. Tocmai 
de aceea nivelul întrecerilor a crescut considerabil de

la o etapă la alta, iar acum, în cadrul competițiilor 
regionale, s-a înregistrat o adevărată avalanșă de re
corduri raionale, orășenești, regionale și chiar repu
blicane. Este o consecință firească a muncii depuse, 
a condițiilor excelente create participanților la prima 
ediție a Spartachiadei republicane.

Finalele regionale au constituit o mare sărbătoare 
sportivă, dar și un serios examen al maturității orga
nizatorice a organelor și organizațiilor noastre spor
tive. Ele au dobîndit o serioasă experiență care le 
va ajuta fără îndoială să ridice la un nivel și mai 
înalt activitatea sportivă de mase și de performanță.

De acum înainte, în fața învingătorilor fazei re
gionale se deschide o nouă și importantă etapă de 
muncă : pregătirea în vederea participării cu succes 
Ia finalele pe țară care se vor desfășura în luna 
august la București. Pînă atunci, într-o serie de spor
turi, lupta rămine deschisă deoarece mai sînt pro
gramate faze de zonă pentru calificarea în finală.

în paginile de față vă prezentăm relatări ale tri
mișilor ziarului nostru la etapa regională a Sparta
chiadei republicane.

Astă-seară, prima
Astă-seară, de la ora 19 va avea loc 

în incinta velodromului Dinamo prima 
semifinală — pe Capitală — a Sparta
chiadei republicane. Iată progra
mul : D. Miron (Voința) — Șt. Ispas 
(Rapid); C. Stanciu (Vulcan) — C. 
Popa (Metalul); Gh. Stăncuț (Steaua) 
— M. Stîngă (Voința); D. Minea (Me
talul) — M. Băloiu (Voința); Gh. Bă- 
doi (Metalul) — Gh..Anton (Dinamo);

semifinală la box
M. Telefan (Progresul) — C. 
(Voința); C. Ghiță (Voința) ■— 
Petre (Rapid); O. Baciu (Steaua) 
V. Tudose (Constructorul); 1. Gi 
(Progresul) — V. Surugiu (S.P.< 
I. Olteanu (Dinamo) — D. Bălăci ( 
mănătoarea).

Cea de a doua semifinală va a 
loc joi seara, iar finala — simbătă.

© înotătorii E. Volcu, A. Soptcrcanu și Agneta SternerBAIA MARE (prin telefon de la tri
misul nostru). — Orașul de pe malurile 
Săsarului a cunoscut, sîmbătă și dumi
nică, două zile de entuziaste întreceri 
tinerești, care aveau să desemneze pe 
campionii regiunii Maramureș ai Spar
tachiadei republicane. Stadionul „23 Au
gust", terenul „Voința" și cel din 
curtea Expoziției, bazinul de dimen
siuni olimpice, au fost .pline de dimi
neață și pînă seara. Voleibaliștii și vo
leibalistele, atleții și atletele, luptătorii 
și înotătorii și-au disputat cu multă ar
doare dreptul de a fi primii pe regiune, 
cinstea de a reprezenta sportul mara
mureșean în etapa finală a marii com
petiții.

Concursurile au debutat printr-o fru
moasă festivitate, desfășurată pe stadio
nul „23 August". Cu ropote de aplauze 
a fost salutată defilarea sportivilor prin 
centrul orașului, avînd în frunte fan
fara minerilor din Baia Sprie.

Întrecerile atletice s-au desfășurat 
la un bun nivel tehnic. Iată cîteva re
zultate :

Lungime fete: Ana Ionaș (Satu Afa

au stabilit noi recorduri republicane
pe: Iosif Toma (Unio Satu Mare) la 
cat. 57 kg și Vasile Merciu (Chimistul 
Baia Mare) la cat. 70 kg (la lupte cla
sice), precum și pe luptătorii de „li
bere" Gheorghe Stan de la Unio Satu 
Atare (cat. 52 kg) și Gavril Dohi (Chi
mistul Baia Mare) la cat. 57 kg.

In concursul de volei s-a impus echi
pa feminină Arta Baia Mare (antrenor 
dr. Teofil Brezdău), care a cîștigat tur
neul fără să piardă vreun set. S-au re
marcat în mod deosebit: Maria Iones- 
cu, Elena Szilaghi și Elena Buteanu.

La băieți, cea mai bună s-a dovedit 
formația Progresul din Șomcuta Mare, 
din rîndul căreia au strălucit Coriolan 
Mureșan, Ion Giurcan și Gh. Costan- 
dici.

re) 4,43 m; Prăjină: Leontin Vasile 
(Baia Mare) 3,50 m ; Suliță: Radu Vir
gil ( Baia Mare) 44,38 m; Suliță fe
te: Ioana Savu (Satu Mare) 31,30 m; 
Ciocan: Radu Virgil (Baia Mare) 
31,20 m; Greutate fete: Ioana Savu 
(Satu Mare) 11,65 m; Disc băieți: 
Vasile Flontaș (Baia Mare) 37,05 m. 
(Tot el a ieșit învingător și la săritura 
în înălțime, cu 1,76 tn). 100 m: Ște
fan Szegi (Sighet) 11,2; 100 m fete: 
Olga Neuhasler (Baia Mare) 13,3; 
400 m: Tiberiu Han (Baia Mare) 53 
sec.; Triplu salt: Mihai Voicu (Baia 
Mare) 12,98 ni.

Foarte disputate au fost întrecerile 
de lupte. Rivalitatea sportivă dintre 
Baia Mare și Satu Mare n-a putut fi 
tranșată nici de data aceasta : la cla
sice au fost mai buni localnicii; la 
libere, sătmărenii au cucerit mai multe 
titluri. Dintre cei evidențiați remarcăm

întrecerilorRezultatele 
din regiunea București

• P. firigoreseu 11,2 pc 100 m plat • Haltere:. A. Anghel 310 kg

Atletism băieți: 100 m — P. Gri- 
gorescu (G) 11,2, V. Dinculescu (G) 
11.3; 200 m plat — P. Grigorescu 
(G.) 23,8; 400 rn plat — N. Tufă 
(Urz.) 55 sec; 800 m — Ilie Pană 
(G.) 2:09,7; 1 500 m —- G. Sima (G.) 
4:23,04; 5 000 m — M. Gheorghe (A- 
lex.) 17:14,09; 10 000 m — I. Măcă- 
rescu (Lehliu) 38:22,02; 110 mg, — 
Gh. Enache (Oltenița) 16,04; 400 mg.
— Stelian Stoicescu (G.) 59,06. Fete:
100 m — Lucia Balaban (Lehliu) 
13,07. 200 m — Maria Dincă (Titu) 
29,04; 400 m — Niculina Gheorghe 
(G.) 67 sec; 800 m — Niculina Gheor
ghe (G.) 2,37; 80 mg. — Doina No
vac (G.) 14; înălțime — Ataria Giu- 
geac (Călărași) 1,40; lungime — Vir
ginia Burcea (Roșiori) 4,46; disc — 
Mariana Bărăscu (Urz.) 29,23; greu
tate — M. Bărăscu (Urz.) 10,60; su
liță — Maria Popescu (G.) 21,50;
4x100 (ștafetă) — echipa din Giurgiu 
57,2; înălțime (b) — Fr. Kiss (Tr. M.) 
1,75; prăjină — Marian Sima (G.) 
2,40; lungime — D. Ciocan (G.) 6.04; 
triplu — D. Ciocan (G.) 13,56; greu
tate — A. Andrei (G.) 11,49. disc — 
A. Andrei (G.) 35,20; suliță — M. 
Vulcan (G.) 46,05; ciocan — A. An
drei (G.) 43,39; ștafeta 4x100 m — 
Giurgiu 46,04; ștafeta 4x400 m — 
Giurgiu 3:413; ciclism curse (b) — 
Stelian Cioseanu (G.) 1:21,46; bici- 
rfete oraș ■— N. lonescu (Slobozia) 
24,45; fete: biciclete oraș — Gheor- 
ghița Marin (Răcari) 11,30; gimnas
tică neclasif. (b) — Sc. de 8 ani 
Brăneșrti (Lehliu) 94,15; gimnastică 
nec. (f) — Șc. de 8 ani Izlaz (Tr. M) 
106,60; lialtere — 56 kg — V. Cozma 
(Fet.) 162,500, 60 kg — M. Tache 
(G.) 185, 67 kg. — I. Sfaiț (Fet.) 
840, 75 kg — Tr. Nica (Roș.) 217,500, 
82 kg — G. Veliciu (Urz.) 205, 90 kg
— A. Anghel (Fet.) 310, grea — N. 
Maravela (Fet.) 252; lupte clasice — 
87 kg I. Dumitrescu (Roș.) 63 I. 
CusuLschi (R.) 70 Z. Lenghel (Urz.), 
78 M. Tulița (Fet.), 87 V. Pestrescu

(Roș.), 97 FI, Mateescu (Roș.) grea 
Al. Gaidargiu (Videle); lupte libere: 
52 kg. I. Tiporu (R.), 57 C. Cișmaș 
(Al), 63 V. Gheorghe (Ol.), 70 N. 
Bușă (R), 78 N. Verdes (Slob.); tenis 
de masă — Roșiori, gimnastică clasifi
cați (b) — Șc. sportivă de elevi Giur
giu; baschet (b.) — S.S.E. Giurgiu; 
basdiet feminin — Giurgiu; volei 
masculin — Flacăra Cartojani ■— ra
ionul Videle; volei feminin — Agrico
la — Alexandria; natație (b) — 100 
m liber: A. lonescu (Răcari) 1:03,9, 
100 m bras: G. Deacu (Fetești) 
1:40,2, 100 m spate: A. Dinescu (Că
lărași) 1:32, 100 m delfin: A. Io- 
nescu (Răcari), 4x100: Răcari 5,36; 
fete: 100 m bras Georgeta Rada (Ră
cari) 2,05, 100 m spate Rodica Mihal- 
cea (Fetești), 100 m liber Maria Isac 
(Zimnicea) 1:57,2; handbal masculin: 
Cetatea Giurgiu; handbal feminin: 
Victoria Oltenița; fotbal: Victoria 
Giurgiu.

★
Curse aprige s-au desfășurat pe pis

tele albastre ale bazinului olimpic din 
localitate în cadrul unui concurs la care 
au participat înotătorii noștri fruntași, 
întrecerile ne-au prilejuit bucuria a trei 
noi recorduri republicane și a unuia 
egalat. Autorii performanțelor: Emil 
Voicu la 400 m liber: 4:43,0 — nou 
record de seniori (vechiul record era 
deținut tot de Voicu cu 4:43,7), Anghel 
Șoptereanu la 400 m mixt individual: 
5:54,1 — nou record de juniori II (ve
chiul record : 6:00,3, aparținea lui Pe
tru Aron de la Știința Cluj), Agneta 
Sterner la 100 m fluture: 1:18,6 — 
nou record de junioare II (vechiul re
cord : 1:20,4 era deținut din 1960 de 
Mărittca Rotaru) și Măriuca Rotaru 
la 200 m liber: 2:31,4 — record de se
nioare egalat.

Iată rezultatele concursului : 400 m 
liber băieți: 1. Emil Voicu (Dinamo 
București) 4:43,0; 2. VI. Moraru (CI. 
sp. școlar Buc.) 4:45,2; 400 m mixt 
băieți: 1. C-tin Georgescu (Din.) 
5:50,1; 2. A. Șoptereanu (CI. sp. șc'.) 
5:54,1; 200 m liber fete: 1. Măriuca 
Rotaru (Rapid București) 2:31,4; 2. 
Cristina Ursu (SSE2) 2:37,8; 100 m 
spate fete: 1. Monica Dinescu (CI. sp. 
șc.) 1:20,7; 2. Eugenia Botezatu (SSE 
nr.l) 1:23,2; 100 m bras băieți: 1. AI. 
Schmaltzer (Steaua) 1:16,3; 2. G. Ma- 
larciuc (CI. sp. șc.) 1:17,8; 100 m spa
te băieți: 1. T. Șerban (Din.) 1:08,0; 
100 m bras fete: 1 — 2. Sanda Grin- 
țescu (Din.) și Marina Marin (SSE 2) 
1:26,5; 100 m fluture fete: 1. Agneta 
Sterner (CI. sp. șc.) 1:18,6.

Meciul decisiv de lupte, la categoria 78 kg.. Florea Ciorcilă (Dinamo But
... ----- . _. Badea (Steaua Bucrești) — dreapta — îl va învinge la puncte pe Carol 

; rești), devenind campion.

Orașul Galati a primit
1000
CONSTANTIN STANICA — BRAILA 
ION MO iOIU - GALAȚI — î,83•

GALAȚI (prin telefon de la trimisul 
nostru). — Orașul de pe malul Du
nării a trăit simbătă și duminică o 
mare sărbătoare sportivă. Peste 1000 
de oaspeți, din toate raioanele regiunii, 
partidpanți la etapa regională a Spar
tachiadei republicane, s-au întrecut pe 
terenurile de sport.

Am încercai să însoțim un iubitor 
al sportului, un spectator al finalei re
gionale. Sarcină dificilă. Pe stadionul 
„Dunărea" și-au disputat întîietatea 
160 de atleți, în 32 de probe. In oraș 
terenurile sportive au găzduit alte zeci 
de competiții, în care întrecerile pentru 
titlurile de finaliste ai Spartachiadei re
publicane au fost deosebit de „aprinse".

La buna desfășurare a etapei au con
tribuit, fără îndoială, competența cu 
care corpul de tehnicieni a condus 
competițiile, ca și buna organizare asi
gurată de consiliul regional UCFS.

Iată cițiva dintre învingători:
ATLETISM: 100 m băieți — Con

stantin Stănică-Brăila 11,5 seci 100 m 
Elena Panait-Galați 13,4 sec ;

SPORTUL POPULAR
Pag. a 2-a Nr.

NEAGOE MARDAN

ra gol pentru gazde? Fază din meciul Victoria Giurgiu — Unirea Minăstirea.
Foto: V. Gorun

oaspeți
— 11,5 SEC. PE 100 M PL 
LA SĂRITURĂ IN ÎNĂLȚIME

greutate băieți — Costică Constan. 
Brăila 14,28 m; greutate fete — Elt 
Lefter-Galați 11,40 m; 200 m băieți 
Constantin Prihoiin-Galați 24,6 s< 
800 m băieți — Gh. Creangă-Ga. 
2:02,5 1 200 m fete — Virginia Mai 
Brăila 29,3 sec r 800 m fete — Len 
Iju-Galați 2:39,4,’ 1500 m băieți — 
colae Ion-Focșani 4:32,3 / 400 m bă 
Nicolae Budișteanu-T ecuci 53,2 s< 
5 000 m — Iordan Daciu-Brăila 17:3‘. 
3 000 m — Petre Caravaev-Gal 
9:28,11 400 m fete — Sanda Ghiță-i 
lăți 66,0 seci 110 mg băieți — Va. 
Mihai - Cialați 16,1 sec.; 80 mg — Su. 
na Enache-Brăila 12,8 sec; 400 mg 
Ion Bejan-Brăila 64,7 sec; suliță 
ieți — Costel Datcu-raion Bujorul 5C 
m; suliță fete — Dumitra Veber-Î 
lăți 30,52. m ’ disc băieți — Cosi 
Constantin-Brăila 41,54 mi disc fi
— Elena Lefter-Galați 26,25 m / prăj
— Vasile Riciu-Focșani 3,00 mi înă 
me băieți — Ion Moroiu-Galați 1,83 
înălțime fete — Rozalia Dincă-Gat 
1,43 m; lungime băieți — Ion L 
Brăila 6,56 m; lungime fete — Miot 
Coman-Brăila 5,00 mi triplu salt 
Vasile Mihai-Galați 13.50 m; cioc 
Traian Vlslan-Galați 48,40 m.

LUPTE CLASICE, în ordinea cc 
goriilor: Anghel Dobre (Galați), Ni 
lae Dumitrașcu (Brăila), Nicolae St 
dragan (Galați), Mircea Strulovici (< 
lăți), Nicolae Zaharia (Brăila), A 
cea Croitoru (Galați), Vladimir lire 
reț (Galați) și Iordan Chiriță (Gala 
Lupte libere: Haralambie Polihroni 
(Brăila), Gh. Ion (Galați), Al. ( 
sache (Galați), Ion Cristoiu (Gala, 
Mihai Arafirii (Galați). Șt. Cordonec 
(Galați), Paulică Savin (Galați) și 
Teodorescu (Galați).

Echipele campioane regionale sh 
volei fete — Știința Galați, volei bă.
— Știința Galați, handbal fete — Va 
(a Brăila, baschet băieți — Știința ( 
lăți, baschet fete — Știința Galați. 
ciclism cursa de 10 km biciclete de 
risma fost cîștigată de Silviu Mo 
(Brăila) 18:42,0 iar cursa 50 km 
delete de curse a fost cîștigată de / 
drei Dimidor (Brăila) lh 24:15,0.

M,

.VIOREL TONCEANL



un succes deplin in etapa a IlI-a
800 DE PARTICIPANT! LA TG. MUREȘ
• NOU RECORD REPUBLICAN DE JUNIORI LA DISC: 49,18 M! LA LUPTE LIBERE 

C. HATHAZI A AVUT EMOȚII...
MAESTRUL SPORTULUI

TG. MUREȘ (prin telefon de Ia tri
misul nostru). — Sîmbătă, la ora 14,30, 
pe stadionul „23 August" din locali
tate spectatorii au asistat la deschi
derea festivă a întrecerilor. In acor
durile fanfarei, cei mai huni sportivi 
ai regiunii pătrund în incinta stadio
nului în pas vioi, cadențat. Printre 
partioipanți — sportivi din raioanele 
Cirac, Gheorghieni, Luduș, Odorhei, 
Reghin, Toplița, Tîrnăveni și Tg. Mu
reș. După ce tov. Ion Mihăescu, vice
președinte al consiliului regional 
UCFS, raportează că participanții sînt 
gata de start, tov. I0AN BOGDAN, 
președintele comisiei regionale a Spar
tachiadei republicane, declară deschise 
întrecerile fazei regionale. In ouvîntul 
său tov. Bogdan a spus printre altele: 
„Nici cînd în istoria mișcării sportive 
de mase din regiunea noastră nu s-a 
înregistrat o participare atît de mare. 
In perioada de la 1 martie și pînă în 
prezent au fost cuprinși în 
213 621 oameni ai muncii, 
membrilor UCFS a crescut 
5 000; au fost afiliate 50 de
pe ramură de sport și au fost legiti
mați peste 1 000 de sportivi*.

întreceri 
Numărul 
cu peste 
secții noi

Și iată-ne la întreceri, în mijlocul 
conourenților. Notăm primele impresii: 
organizare excelentă, programul alcă
tuit cu meticulozitate pe ore și mi
nute este respectat întocmai, impresio
nează echipamentul frumos al sporti
vilor, crainicii anunță fiecare rezultat, 
fiecare record... Pe stadion 164 de 
atleți și atlete luptă cu seoundele și 
cu metrii. Un ropot de aplauze răsplă
tește performanța tînărului Ion Naghi, 
<17 ani, 1,91 m, 95 kg) care 
a corectat recordul republican de 
juniori, cu discul de seniori, obținind un 
rezultat de 49,18 m. Se mai anunță a- 
poi stabilirea altor recorduri regio
nale: Maria Popa 13,0 pe 80 mg.; Lu
dovic Dobai 13,92 m la triplusalt; 
52,2 la 4x100 m ștafetă femei.

Pe același stadion, luptătorii de Ia 
clasice și libere oferă spectatorilor 
dispute dîrze. Maestrul sportului Carol 
Hathazi are mult de fureă cu tînăruL 
colectivist A. Ambruș din comuna 
Miercurea Nirajukui, care se clasează 
pe locul 
întrecerile 
semnăm

doi. Urmărim în continuare 
de haltere. Și aici con- 
două recorduri regionale:

Gavrila Eroș 
mijlocie, iar
80 kg la împins. Pe șoseaua care duce 
Ia Sovata se întrec cicliștii pe biciclete 
de turism. In ciuda panrtei dificile, con
curență pedalează vîrtos. Primul care 
trece linia de sosire este un tînăr 
blond din Reghin: Emil Marian, care 
a sosit cu avans apreciabil înaintea ur
mătorilor clasați. Felicitîndu-1 pentru vic
torie, aflăm că după ce și-a dat exa
menul de maturitate Emil Marian a 
parcurs pe bicicletă distanța Reghin- 
București (aproape 400 km) pentru a 
se antrena 
succes la 
dei!

Extrem 
trecerile 
peste 5000 
Dumitru Doșan a primit diploma celui 
mai bun boxer al Spartachiadei în a- 
eeastă regiune, dar alături de el merită 
felicitări și frații Gorea (Progresul 
Reghin), luliu Asztaloș, loan 
D. Szekely ș.a.

Toți campionii regunii sunt 
cunoscuți: la volei masculin — 
Tg. Mureș iar la feminin 
M. Ciuc; la baschet masculin — 
M. Ciuc, iar la feminin Lemnarul Tg. 
Mureș etc.

totalizează 320 kg. Ia cat. 
ușorul Pavel Cilag —

în vederea participării cu 
etapa regională a Spartachia-

de pasionante au fost și în
de box, la oare au 

de spectatori.
asistat

„Ușorul"

Dobre,

acum 
C.F.R. 
Voința 
Făclia

ION OCHSENFELD

întreceri viu disputate la Cluj
• CORNEL PORUMB: 2,05 M LA

GLUJ 27 (prin telefon de la trimisul 
nostru). — Sîmbătă și duminică, orașul 
de pe malurile Someșului a trăit un 
eveniment deosebit: etapa regională a 
primei Spartachiade republicane. De di
mineață și pină seara, stadionul din 
parcul orașului, terenurile Știința și 
ale complexului 4.S. Clujana. sălile 
Școlii medii N. Bălcescu și /l.S. Clu
jana, ștrandul orașului au găzduit în
trecerile celor mai buni sportivi din re
giune, cei peste 1 000 de învingători în 
faza raională. Cadrul sărbătoresc, pre
gătit din timp de organizatori, a fost 
„eclipsat" de vremea nefavorabilă. In 
cele două zile, nenumărate „reprize" de 
ploaie au pus „befe-n roate" organiza
torilor, care s-au străduit și au reușit 
ca întrecerile să se desfășoare totuși 
în bune condifiuni. Timpul nefavorabil 
și-a pus amprenta pe rezultate și a in
fluențat direct nivelul partidelor. Totuși, 
am avut prilejul să vizionăm partide 
viu disputate la handbal, baschet, vo
lei, tntilniri dîrze la box, precum și une
le rezultate promifătoare la atletism. 
Merită subliniată performanta lui Cor
nel Porumb, care a sărit 2.05 m la 
inălfime, ratind de pufin încercările 
la 2,08 m. Nenumărate aplauze, la sce
nă deschisă, au primit și tinerii gim- 
naști, luptători și halterofili.

O adevărată recoltă de cupe și pla
chete au cules sportivii din orașul Cluj, 
care, de altfel, au ocupat primul loc 
in clasamentul neoficial pe raioane. Pe 
locurile următoare s-au clasat repre
zentanții raioanelor Bistrifa și Turda. I 
Iată încă un clasament, pe ramuri '

SÂRITURA ÎN ÎNĂLȚIME

sportive: Atletism: C.S.M. Cluj; Bas*  
chei fete: Huedin: băieți: C.S.M. 
Cluj: Ciclism: biciclete de turism: 
Dej; biciclete de curse: C.S.M. Cluj j 
Gimnastică băieți și fete: C.S.M. Cluj i 
Handbal băieți și fete: C.S.M. Cluj / 
Volei băieți: Gherla; fete: Dej; Tenis 
de masă: C.S.M. Cluj. A fost premiat 
raionul Gherla pentru cea mai bună 
organizare a fazei raionale a Sparta
chiadei republicane.

POMPILIU VINTILĂ' 1

Suceava—Bacău 0-Z
(0-0, 0-0)

SUCEAVA 27 (prin telefon). în ca-< 
drui fazei intermediare pe grupe de 
regiuni din cadrul Spartachiadei repu^ 
blicane, duminică s-a disputat în ora
șul nostru meciul preliminar de fotbal 
dintre reprezentativele regiunilor Su-. 
ceava și Bacău. Aliniind o echipă tî- 
nără, sucevenii au reușit totuși să joace 
de la egal la egal cu experimentata for-, 
mafie a regiunii Bacău, alcătuită pe 
scheletul formației Dinamo Bacău. Sco
rul a rămas alb pînă la sfîrșitul celor, 
90 de minute de joc. în prelungiri, 
echipa oaspe a înscris două goluri prin 
Meder (min. 96) și Gross (min. 110).;

C. ALEXA coresp. reg.

REZULTATE BUNE LA BRAȘOV
• DOREL COMSA 10,8 SEC., SANDA ANGHELESCU 12,7 SEC. PE 100 M PLAT 

DOR — 2 RECORDURI REGIONALE LA HALTERE.

27 (prin telefon). Desfășurată timp de două 
a treia etapă a Spartachiadei republicane a

• JUNIORUL GABRIEL SAN-

Aspect de la întrecerile de ciclism (biciclete de turism) de la Oradea des
fășurate in cadrul etapei a Ill-a a Spartachiadei republicane.

Sărbătoare pe stadioanele Olteniei
întreceri atractive, extrem de dîrze, ast

fel pot fi caracterizate disputele sportivi
lor olteni, desfășurate în cadrul etapei 
regionale a Spartachiadei republicane. Timp 
de două zile în orașele Craiova, Tg. Jiu 
și T. Severin întîlnirile care urmau să 
decidă pe campionii regiunii au oferit iu
bitorilor de sport multe momente pasio
nante.

Am poposit înttl printre sportivii care 
își disputau întîietatea in orașul Tg. Jiu. 
Au deiilat la deschiderea concursului a- 
proape 400 de tineri și tinere, atleti, bo
xeri, fotbaliști și voleibaliști. Tribuna co- 
chetului stadion din localitate era arhiplina. 
Atleții care s-au întrecut timp de aproape 
trei ore au reușit să satisfacă din plin exi
gențele spectatorilor. La greutate fete, de 
pildă, Ioana Puică din Tg. Jiu a aruncat 
bila de metal la 10,48 m, Gh. Ion din Ca
racal a ocupat primul loc la înălțime cu o 
performanță de 1,70 m. L-au urmat Ion 
Eremia din Tg. Jiu, Iosif Gaspar din Cra
iova, Gh. Duruțoiu (T. Severin) și C. Po
pescu (Craiova), toți cu același rezultat 
de 1,65 m. 12,9 sec. a realizat Maria Iosif 
din Craiova pe 100 m., iar Șt. Popescu din 
Craiova a rupt firul de la sosire, la aceeași 
probă, după 11,4 sec. La pocnetul pistolului 
15 concurenți s-au angajat în cursa de 
1500 m, pasionantă de la început pînă la 
sfîrșit. La un moment dat unul din concu
renți, V. Băltățeanu din T. Severin, se afla 
pe locul 8. Pe la jumătatea cursei a în
ceput să forțeze, lăsîndu-și în urmă adver
sarii. Siguranța cu care își depășea colegii 
de concurs ne-a determinat să-i anticipăm 
victoria. Dar ne-am grăbit. Tr. Pîrvu (Stre- 
haia) a sesizat pericolul și, mai „proas- 
păt“, a forțat la timp, trecînd linia de so
sire după 4:20,8. Pe locurile 2—3 s-au cla
sat V. Băltățeanu și Nic. Fucea (Tg. Jiu) 
cu 4:21,2. In sfîrșit, cursa de 5009 m. a 
încheiat întrecerile atletice, evidențiind pre
gătirea fizică excepțională a tînărului co
lectivist Ion Ganea din Segarcea care de 
altfel a cîștigat întrecerea. Seara, la Tea
trul de vară au început disputele boxerilor, 
învingători în ordinea categoriilor : M. Lu- 

■ mezeanu (Dinamo Craiova), Șt. Costescu 
(Dinamo Craiova), G. Tilea (Electroputere), 
M. Chiorulescu (Autorapid Craiova), A. 
Vănuț (EJectroputere), M. Cornel (Dinamo 
Craiova), C. Manolache (Electroputere), P. 
Cazacu (Autorapid).

...Craiova. Plouă mărunt. In fața sta
dionului, este însă animație. Fanfară, stea
guri multe și aliniere perfectă. Sportivii 
pornesc în cadență spre centrul orașului și 
apoi se întorc la arena din vecinătatea 
sălii de sport. Din înalt, soarele încearcă 
să-și facă loc printre perdelele de nori. 
Ploaia a încetat, iar frunțile se descrețesc, 
începe festivitatea de deschidere. Sportivii 
sînt salutați de tov. Augustin Bxîndușe, 
președintele consiliului regional UCFS 
Oltenia. Apoi încep primele meciuri de 
handbal, iar la terenul „7 Noiembrie' me
ciurile de baschet.

Ne aflăm în sala C.S.O. Turneul de lupte 
e deosebit de disputat. O surpriză: pre
zența pentru prima oară la astfel de În
treceri a luptătorilor din raioanele Caracal, 
FUiași, Corabia și din orașul Ț. Severin.

Antrenorii au „reperat44 și o veritabila spe
ranța. E vorba de tînârul loan Petrovici 
(cat. 52 kg.) de la C.S.O. Craiova. De ase
menea, o frumoasa impresie au produs 
Constantin Barbu (T.- Severin), Șt. Horvat 
(Vînju Mare), I. Sandu (Craiova), E. Citirigă 
(Caracal).

R. CALARĂȘANU

BRAȘOV 
zile, cea de 
însemnat pentru sportivii și iubitorii sportului' din regiu
nea Brașov un eveniment deosebit. Atît în orașul de la 
poalele Tîmpei cît și la Sf. Gheorghe, Făgăraș, Tg. Se- 
cuesc, Sighișoara și Victoria, sute de tineri și-au disputat 
cu ardoare titlurile de campioni regionali ai Spartachia
dei. Pe foile de concurs au fost consemnate performante 
bune, printre care și cîteva recorduri regionale. Acest 
lucru demonstrează că participant^ la Spartachiada repu
blicană s-au pregătit serios în vederea etapei regionale.

Dintre concurenți o bună impresie au lăsat reprezen
tanții orașelor Brașov, Mediaș, Sibiu (la atletism), Sibiu 
la natație, luptătorii din Sf. Gheorghe și Brașov, halte
rofilii din Mediaș și Brașov, handbalistele și handbaliștii 
din Sighișoara și Sibiu, cicliștii din Brașov și Sibiu care 
au fost principalii animatori ai întrecerilor.

fată acum cîțiva dintre ciștigătorii etapei a treia : atle
tism — 100 m: Sanda Anghelescu (Brașov) 12,7; 200mt 
Ecaterina Vitalioși (Brașov) 27,2; 800 m: Viorica Gabor 
(Brașov) 2:11,6; 100 m: Dorel Comșa (Brașov) 10,8; 
200 m: Mihai Mureșan (Mediaș) 22,7; ciclism, biciclete 
de turism (10 km) : Ferencz Palher (Sibiu); biciclete

Suciu (Brașov); gimnastică: oa-sde curse (50 km) : Gh. Suciu (Brașov); gimnastică: ca-, 
tegoria I'. Viorica Moglan (Brașov) 69,95 p; maestre: 
Cornelia Marcu (Brașov) 64,50 p; haltere: categoria 56 
kg : A. Vagner (Brașov) 252,500 kg (nou record regio< 
nai). La „smuls" el a realizat 77,500 kg, ceea ce repre^ 
zintă de asemenea un nou record regional. La categoria 
peste 90 kg juniorul Gabriel Sandor a stabilit două re
corduri regionale: la „aruncat" 102,500 kg și la total 
250 kg. Handbal: Voința Sighișoara (masculin); C.S.M, 
Sibiu (feminin). Lupte clasice: categoria 54 kg — G. 
Ofiterescu (Brașov); categoria 72 kg — I. Burcea (Bra-, 
șov); lupte libere: categoria 59 kg — I. lancău (Brașov); 
categoria 54 kg — 1. Szabo (Sf. Gheorghe). Motociclism t 
clasa 68 cmc: N. Berloiu (Brașov). 175 și 250 cmc: G.: 
Pescaru (Brașov). Natație — 100 m delfin: Antoaneta 
Blăgușteanu (Sibiu); 100 m spate: Mariana Demeni (Si-, 
biu); 100 m liber: Mariana Florianu (Sibiu); 100 m 
bras: I. Gherman (Sibiu); 100 m delfin: V. Sărățeaml 
(Sibiu); 100 m liber: I. Radu (Sibiu); 4x100 mixt (mas-, 
culin) : Brașov.

CALIN ANTONESCU

ȘI ACUM-FAM INTERMEDIARA PE GRUPE
După cum se Știe, la șase din ra

murile de sport incluse în programul 
Spartachiadei republicane, și anume: 
baschet, box, fotbal, handbal, polo și 
volei, se va organiza — după etapa 
a IlI-a (pe regiuni) —- o fază inter
mediară (pe grupe de regiuni), ai 
cărei cîștigători vor participa la etapa 
finală. La această fază intermediară, 
programată între 7 și 9 august (cu 
excepția boxului, care va începe mai 
devreme) vor participa reprezentative 
de regiuni. Pe baza propunerilor fe
derațiilor de specialitate, Comisia 
centrală a Spartachiadei republicane 
a stabilit grupele de regiuni, loca
litățile în care se vor disputa între
cerile și programul meciurilor. La 
volei, baschet și handbal se vor dis
puta jocuri masculine și feminine.

BOX
Primele întreceri din cadrul grupe

lor vor avea loc la sfîrșitul acestei 
săptămîni.

Sistemul de disputare: eliminatoriu. 
Programul primelor întîlniri:

Grupa I: Suceava-Maramureș la
Sîiiceava, Iași - Galați la Iași.

Grupa II : Mureș A. M. - Brașov 
la Tg. Mureș, Cluj - Crișana la Cluj.

Grupa III î Hunedoara - Banat la 
Hunedoara, Bacău - Oltenia la Bacău.

Grupa IV: Dobrogea • Ploiești la 
Constanța, București - Argeș la 
Giurgiu.

Reprezentativa orașului Buaurești 
va lua parte direct în finală.

După aceste întîlniri, la 8 sau 9 
august se va desfășura etapa a doua, 
în cadrul căreia se vor întîlni echi-

• PRIMELE ÎNTRECERI : LA BOX, LA SFIRSITUL ACESTEI SAPTAMÎNI
• CUM AU FOST ALCĂTUITE GRUP ELE DE REPREZENTATIVE DE 
GIUNI • AU FOST DESEMNATE LO CALITATILE DE DISPUTARE

RE-

DE REGIUNI!
București, Bacău, Galați, 
Ia Ploiești.

pele învingătoare (din meciurile de 
mai sub) între ele și tele învinse în
tre ele, în orașe neutre care vor fi 
stabilite de federație. Din cele 4 cîș- 
tigătoare pe grupe, două vor fi de
semnate prin tragere la sorți pentru 
a disputa o întîlnire suplimentară 
Ia 15 sau 16 august. Echipa învingă
toare în acest meci suplimentar plus 
cele două cîștigăloare de grupe și 
reprezentativa orașului București vor 
disputa finala.

BASCHET
Sistemul de disputare: turnau, nu

mai tur.
Grupa I: Maramureș, Mureș A. M., 

Crișana, Cluj (băieții la Cluj și fetele 
la Tg. Mureș).

Grupa II : Banat, Hunedoara, Ol
tenia, Argeș (băieții la Pitești, fetele 
la Craiova).

Grupa III :
gea, București 
la Ploiești).

Grupa IV :
Galați (băieții 
la Galați).

Reprezentativa
va juca direct în

FOTBAL

Ploiești, Brașov, Dobro- 
(băieții la Sibiu, fetele

Bacău,
P. Neamț, fetele

Hune-Grupa II : Oltenia, Banat, 
doara, Crișana — la Timișoara.

Grupa III : Dobrogea, reg. Bucu
rești, oraș București, Argeș — la 
Constanța.

Grupa IV: Iași, Bacău, Galați, 
Ploiești — la Iași.

Echipa regiunii Bacău s-a calificat în 
urma unui meci preliminar cu Suceava, 
pe*care  l-a ■cîștigat eu 2—0.

șov, Ploiești, 
Dobrogea —

Spte deosebire de celelalte 
turi, la polo din fiecare 
califică pentru finală cîte 
chipe. Selecționata orașului 
va juca direct în finală.

VOLEI
de disputare :

HANDBAL

Suceava, Iași, 
la

orașului București 
finală.

Sistemul de disputare: eliminatoria.
Grupa I : Maramureș, Cluj, Bra- 

șov, Mure} A. M. — ja Baia Mare.

spore 
grupă se' 
două e- 

București

turnout

Sistemul de disputare: turneu, nu
mai tur.

Grupa
Crișana, 
tele la

Grupa
tenia, Argeș (băieții la Pitești, felele 
la Hunedoara).

Grupa III : Ploiești, Galafi, Do- 
brogea, București (băieții la Ploiești, 
fetele la Călărași).

Grupa IV : Suceava,
Brașov (băieții la Onești, 
Suceava). -

Echipa orașului București 
lificată direct in finală.

I : Maramureș, Mureș A. M., 
Cluj (băieții la Oradea, fe- 
Odorhei).
II : Banat, Hunedoara. Ol-

Iași, Bacău, 
fetele la

este ca-

POLO
Sistemul de disputare : 

numai tur.
Grupa I : Maramureș, Crișana, Ba

nat, Oltenia, Hunedoara, Argeș, Iași 
— la Oradea,

Gițupa 11; Cluj, Mureș A. M., Bra-

turneu,

Sistemul 
numai tur.

Grupa 
Crișana, 
fetele la

Grupa 
tenia, 
tele la Deva).

Grupa III : Ploiești, Brașov, Do- 
brogea, București (băieții la Cons-, 
tanța. fetele la Brașov).

Grupa IV : 
Galați (băieții la Galați, 
la5i).

Echipa orașului București va parti-: 
cipa direct în finală.

★
După încheierea etapei a IlI-a a 

Spartachiadei, în toate regiunile din 
țară vor îucepe pregătirile pentru a- 
ceastă importantă și — totodată —' 
foarte interesantă fază intermediară, 
în care vor evolua — în cadrul re
prezentativelor — numeroși sportivi 
f nuntași.

I : A. M., 
Mare,

Maramureș, Mureș
Cluj (băieții la Baia 
Oradea).
II : Banat, Hunedoara, OL. 

Argeș (băieții la Craiova, fe-.

Suceava, Iași. Bacău,
fetele Ia

SPORTUL POPULAR
Nr. 4486 Pag. a 3-a



| SPORTIVII PATRIEI 
| ÎNCHINATĂ CELEI D

Minunatele întreceri ale Spori 
natâ celei de a XX-a aniversări c 
neșterse în amintirea participanțil 
nu numai în amintire... Obiectivele 
au lucrat din plin în aceste zile îm 
tei atît de frumoase sărbători spoi 

întrecerile etapei regionale a 
cedate de deschideri festive, de d< 
monstrații de gimnastică. Imaginile 
sînt grăitoare, arătînd entuziasmul 
republicană s-au avîntat în întrect 
a cuceri dreptul de a concura în f;

In orașul și regiunea Bucure; 
reș, Timișoara, Oradea, pretutinde 
blicane a repurtat un succes dep 
care tineretul patriei întîmpină și

; TINEREȚEA CLUJULUI

Grațioasele gimnaste, purtînd 
în brațe buchete de gladiole, au 
deschis defilarea sportivilor par- 
ticipanți la finalele regiunii Cluj 
ale Spartachiadei republicane. 
Ele au cules apoi alte aplauze 
pentru evoluțiile măiestre din ca
drul concursului de gimnastică. 
Imaginea aceasta este parcă un 
simbol al tinereții Clujului de 
astăzi.

SPRE ÎNĂLȚIMI

Peste 150 de atleți din regiu
nea Banat și-au dat întîlnire pe 
stadionul din Timișoara. Unul 
dintre cele mai bune rezultate a 
fost realizat de tînărul Gh. Rațiu 
din Arad care a cîștigat săritura 
în înălțime cu 1,80 m.

PE STADIONUL CRIȘUL...

...din Oradea și-au disputat în
tâietatea învingătorii etapei raio
nale a Spartachiadei republicane 
din regiunea Crișana. Orașul a 
trăit timp de două zile atmosfera 
caracteristică marilor competiții 
sportive. Iată-i pe participanți 
aliniați pe stadionul orașului la 
festivitatea de deschidere a între
cerilor care aveau să aducă mul
tor tineri și tinere bucuria unor 
rezultate de valoare.

toare a lui 23 August!

FLORI VII PE STADION

Străjuit de panorama noului cartier ai Țiglinei, cu blocurile sale semeț*  
strălucitoare, stadionul ,,Dunărea” din Galati a fost martorul unei minuna 
demonstrații de gimnastica de mase prilejuita de Spartackiada republicând. Fete 
și băieții au realizat un spectacol de neuitat. Alături de el vor râmine înscris 
în cartea de aur a sportului gâlâțean frumoasele rezultate obținute în înin 
cerile Spartachiadei republicane.



4 COMPETIȚIE
l ANIVERSĂRI

blicane, competiție închi- 
triei noastre, vor rămîne 
iubitorilor sportului. Dar 
e fotografiat și de filmat 
>eliculă imagini ale aces- 

republicane au fost pre
gnante de admirabile de- 
rezentăm în aceste pagini 
ticipanții la Spartachiada 
:u care au luptat pentru 
ompetiții.
Calați, Suceava, Tg. Mu
l-a a Spartachiadei repu- 
strat avîntul nestăvilit cu 
de sport măreața sărbă-

PISTELE ALBASTRE...'
...ale noului și elegantului bazin de la Dinamo au fost teatrul 

competițiilor orășenești de înot ale Spartachiadei republicane. Prin 
performanțele lor participanții s-au dovedit la înălțimea excelentelor 
condiții de concurs ce le-au fost puse la dispoziție.

ÎNTRECEREA CELOR 
PUTERNICI

Sala C.P.B. din Capitală a găz
duit spectaculoasa dispută a hal
terofililor. De cele mai multe ori 
barele grele de oțel au trebuit 
să se supună voinței, hotărîrii și 
pregătirii celor care s-au pornit 
să le înfrunte. Arbitrii au avut 
prilejul să consemneze o serie de 
rezultate promițătoare care — cu 
siguranță — vor fi serios îmbu
nătățite la întrecerile finale ale 
Spartachiadei republicane.

O NOUA VICTORIE

.tre competițiile care s-au bucurat 
?a mai largâ popularitate în ca- 
îtapej a III-a a Spartachiadei repu
te de la Tg. Mureș, boxul a ocupat 
c de frunte. Iată-1 pe Lucian Corea 
jător la puncte în finala cu V. 
:â din cadrul cat. semiușoare.

DOUA PRIETENE

Cele două concurente sînt și foar
te bune prietene. Au venit la Giur
giu ho tărî te să aducă un titlu raio
nului Lehliu în probele de atletism, 
din cadrul Spartachiadei republi
cane. Si Lucia Balaban (stingă) a 
reușit, clasîndu-se prima în cursa 
de 100 m. Ea a înregistrat tirrrpul 
de 13 secunde și 7, zecimi. Obiec
tivul aparatului de fotografiat a 
surprins-o imediat după terminarea 
probei în timp ce împreună cu 
prietena ei, se îndrepta spre antre
nor pentru a-i mulțumi.

DUBLĂ CAMPIOANA

Eufrosina Matei (în vîrstă de 19 
ani) o speranță a sprintului femi
nin sucevean a fost de două ori 
sărbătorită cu prilejul finalelor re
gionale ale Spartachiadei republi
cane. Ea a cîștigat detașat ambele 
probe de viteză: 100 și 200 m.

Absolventa școlii profesionale 
(secția de croitorie), Eufrosina Ma
tei se pregătește acum pentru fina
lele pe țară ale marii întreceri.



POPICE
C. Vînătoru (Rafinăria Teleajen) 

din nou campion al țării
Tn cronica finalei campionatului fe

minin individual am consemnat cu, sa
tisfacție comportarea tinerelor jucă
toare Ecaterina Damo II, Florica Ne- 
goiță ș.a., care au reușit să depășea
scă multe sportive experimentate. Nu 
același lucru s-a întîmplat însă, în în
trecerile masculine, încheiate duminică 
la Cîmpina. Cu cîteva excepții, fina- 
liștii (in majoritate elemente tinere) 
care au luat startul In întrecerile pre
liminare, nu au corespuns. Astfel, în 
afară de Petre Purje, Cristu Vînâtoru, 
Toma Nițulescu, Ion Micoroiu, C. Schio- 
pulescu și V. Felseghi, ceilalți 10 con- 
curenți calificați în turul II au înre
gistrat rezultate mediocre (sub 855 
P d.).

ȘAH
Concursul juniorilor
După disputarea primelor trei runde 

din semifinalele concursului pentru ju
niori și junioare, clasamentul fiecărei 
grupe are următoarea configurație :

Junioare: Ana Ștefănescu 3, Florica 
Nicolae și Smaranda Mateescu 2, Da
niela Florete și Elena Curuțiu 1, Cor
nelia Bogdan 0 (grupa I) ; Pia Brînzeu 
2 (1), Mariana Achim l‘/2 (1), Tama
ra Todosciuc 1V2, Henrieta Georgescu 
1 (1), Codruța Albu 1, Emilia Stăncu- 
lescu 0 (1) (grupa a Il-a).

Juniori: Burețea și Segal 2*/ 2, Pa
vel 2, Mandaj 1, Buruianei și Bocu ‘/2 
(grupa I) ; Greavu, Ghizdavu, Czumbei 
și Ștefănescu 2, Gyenge 1, Munteanu 
9 (grupa a Il-a) ; Zara 3, Biriescu 2. 
Klein și Constantinescu l'/2, Popovici 
1, Gunsberger 0 (grupa a IH-a); 
Grumberg J3, Urzică 2‘/2, Rezumres 2, 
Teodorescu 1, Georgescu */ 2, Preotu • 
(grupa a IV-a) ; Solomon 3, Scheiber 
și Wolf 2, Melinte și Juncu 1, Genan 0 
(grupa a V-a).

• In fiecare săptămînă, de la se
diul Direcției generale Loto-Prono- 
sport pornesc în diferite colțuri ale ță
rii, autoturismele cîștigate de parti- 
cipanți.

Sîmbătă la amiază a plecat spre Lu
goj autoturismul cîșUgat de medicul 
Linția Ion din Lugoj str. Poștei nr. 
10, la concursul special Pronosport 
din 5 iulie 1964. Acesta este cel de-al 
patrulea autoturism cîștigat de parti- 
cipanții din regiunea Banat de la în
ceputul anului.

înainte de a pleca spre casă, am 
•tal de vorbă cu medicul Linția Ion, 
care ne-a declarat următoarele:

„Particip la Pronosport de la înfiin
țarea acestui concurs. De fiecare dată 
joc în colectiv împreună cu alți trei 
parlicipanți din Lugoj: Mara Ion, Ne
meth Ion și Vanghele Liviu deoarece 
putem face combinații mai mari. Jm- 
cînd buletine mai mari (aproximativ 
300 lei la concurs) și șansele sînt 
sporite. Astfel, de la începtul anului 
colectivul nostru a realizat la patru 
concursuri 12 rezultate iar la concursul 
special din 5 iulie a obținut în afară 
de acest autoturism și premii în bani 
(0,80 cu 12 rezultate și 7,40 cu 11 
rezultate). Deobicei, noi jucăm o 
schemă de 5 triple și 4 duble, păstrînd 
dublele lixe și condiționînd triplele 
la maximum trei surprize. Fiecare bu
letin rezultat din această combinație 
îl depunem ou 10% deoarece putem 
cuprinde mai multe pronosticuri. După 
cum se poate vedea, sistemul nostru 
a dat bune rezultate. La Pronosport, 
lâ fel ca și Ia celelalte sisteme de joc, 
totul este să fi consecvent*4.

Declarația cîștigat o rulai din Lugoj 
este elocventă iar faptele dovedesc eă 
premiile nu se lasă prea mult aștep
tate de cei care joacă în colectiv și 
perseverează. Un bun prilej de a aplica 
sistemul de joc arătat mai sus este 
concursul nr. 31 din 2 august a.c. al 
cărui program este următorul :

1. ASMD S. Mare—Spartak Subotița
2. MTK—Ferencvaros

Primi doi din fiecare grupă de băieți 
și primele trei din fiecare grupă de 
fete, se califică pentru turneul final.

T. NICOARĂ — coresp.

Interesant de urmărit se anunța 
„duelul" dintre Petre Purje și Cristu 
Vînătoru. Speram să asistăm la un 
pasionant final de campionat deoarece 
Purje și Vînătoru jucau împreună, în
cheind concursul. Dar, disputa celor doi 
principali pretendenți la titlu a satis
făcut doar în parte. Petre Purje nu s-a 
prezentat la timp pe arenă, fiind la un 
pas de eliminare din concurs. El a 
intrat pe pistă fără să-și mai poată face 
încălzirea respectivă și fiind nervos și-a 
regăsit foarte greu ritmul normal. In
disciplina nu iartă I In schimb, Cristu 
Vînătoru a calculat fiecare lovitură, 
lansînd cele 200 bile mixte cu o pre
cizie matematică. El a obținut un re
zultat valoros (930 p.d.) cucerind ast
fel pentru a dc<.a oară titlul de campion 
al țării.

CLASAMENTUL FINAL: 1. C. Vînă
toru (Raf. Teleajen) 915 p.d. (900+ 
930); 2. P. Purje (Flacăra Cîmpina) 
903 ( 908+ 898); 3. I. Micoroiu (Olim
pia Reșița) 883 ( 863 + 904); 4. V. Di- 
nale (Constructorul Craiova) 865.5 
(837 + 894); 5. V. Felseghi (Electrica 
Sibiu) 859,5 ( 855+864); 6. P. Buhăe- 
scu (Unirea Roman) 853 (836 + 870);
7. T. Nițulescu (Constructorul Craiova) 
849,5 (881+818); 8. I. Takoș (Elec
trica Cluj) 841 (851+831); 9. P. Bu
ruian (Ind. locală Baia Mare) 835 
(831 + 839); 10. C. Schiopulescu (Vo
ința Craiova) 831 (863 + 779); 11. Gh. 
Grecu (Loc. Iași) 824 (838+810); 12. 
G. Brahdabur (M.T.Tc. Buc.) 819,5 
(820+819); 13. I. Popescu (Construc
torul Buc.) 819 (818+820); 14. Du
mitru C. Dumitru (Voința Tg. Mureș) 
819 ( 832+806); 15. G. Boite (Voința 
M. Ciuc) 814 ( 846 + 782); 16. I. Bo- 
beș (C.F.R. Sibiu) 808 ( 852+ 766).

In încheiere se cuvine să subliniem 
munca depusă de arbitrii D. Stoica și 
C. Popescu din București care au fost 
nevoiți să suplinească pe o serie din 
colegii lor, absenți de la competiție.

TR. IOANIȚESCU

Campionatul republican de parașutism
Săptămna trecută, pe aerodromul 

Clinceni, fruntașii sportului cu para
șuta și-au disputat întîietatea în cadrul 
campionatului R.P.R. și al Spartachia- 
dei republicane.

Dăm mai jos rezultatele ultimelor' 
două zile de concurs și clasamentul 
general după patru probe :

Salt individual de la 2000 m cu des-
1 chidere întirziată a parașutei între 25—

30 sec. și executarea de evoluții in 
, timpul căderii. MASCULIN: 1. Gheor- 
| glie lancu 476 p —campion al R.P.R. 
, și campion al Spartachiadei republi- 
i cane ; 2—3. Ion Negroiu și Mircea Cio- 
i banu 465,5 p; 4. Ion Roșu 462 p.; 5.

Activitate intensă ii
(Urmare din pag. 1)

(pentru juniori de categoria a Il-a) 
au atras la start cîte 13 și — respec
tiv — 11 echipe. La fel au stat lucru
rile și la unele probe de canotaj aca
demic, ca — spre pildă — dublu bă
ieți și mai ales 4+1 băieți, categoria 
a Il-a, unde au concurat 14 echipaje.

In întrecerile de caiac-canoe de pe 
Herăstrău, cele mai bune rezultate 
le-au obținut tinerii de la Clubul spor
tiv școlar. Ei au prezentat un mare 
număr de ambarcațiuni, cuprinzînd a- 
proape jumătate din numărul total al 
participanților. Buna lor pregătire le-a 
permis să și cîștige majoritatea pro
belor din program. Printre cei evi- 
dențiați, notăm pe: Stoica. Negrescu, 
Vereș, Duncan, Pantea, Filipi, Dincă, 
lonescu. Dinu, Ghițulescu, Nicolau la 
băieți, Georgeta Niculescu, Maria 
Dina, Elena Berbecel, Mariana Moise, 
Maria Domocoș la fete. CSȘ-ul a 
ocupat astfel primul loc in clasamen
tul general. Rezultate bune au mai 
obținut sportivii și sportivele de la 
Olimpia, SSE. Voința care au ocupat 
multe locuri fruntașe.

Concursul de canotaj academic a 
fost dominat de juniorii de la SSE, 
Metalul și Voința care au ocupat — în 
această ordine — primele locuri in 
clasamentul general. Tinerii canotori 

, de la Știința și Dinamo au repurtat și 
ei frumoase victorii.

Pe lacul Snagov s-a desfășurat con
cursul special de calificare la care au 
luat parte numai sportivi de la Di-

Ștefan Băcăoanu 451,5 p; FEMININ:
1. Elena Băcăoanu 463,5 p; — cam
pioană a R. P. R. și campioană a 
Spartachiadei republicane; 2. Elisabeta 
Popescu 462 p; 3. Elisabeta Mincu- 
lescu 445 p.

Salt individual de la 600 m cu deschi
derea imediată a parașutei și aterizare 
la punct fix. MASCULIN: 1. Ștefan 
Băcăoanu 394,798 p — campion al 
R.P.R. și campion al Spartachiadei 
republicane. In această probă parașu- 
tistul Ștefan Băcăoanu a realizat un 
nou record republican — 0,72 m ! Ve
chiul record era de 1,31 m și apar-

sporturile nautice
namo și Steaua, la caiac-canoe. Nive
lul tehnic al întrecerilor a fost ridicat, 
s-au scos timpuri remarcabile. Concu- 
renții de la Dinamo au ieșit învingă
tori în 9 probe iar cei de la Steaua 
în 3.

• S-A ÎNCHEIAT și „calificarea" 
la iahting. După 5 regate desfășurate 
pe Herăstrău, iată primii trei clasați :

Finn: 1. Emil Gresianu (Știința) 
3418 p; 2. Petre Svoboda (Progr.) 
3099 o: 3. St. Lungu (Știința) 2992 p. 
Snipe: 1. Știința (Groza, Voicu) 4419 
p. 2. Progresul (Năvodaru, Borțeanu) 
2964 p; 3. Progresul (L. Predescu, L. 
Predescu) 2759 p.

Șeful de lot de
(Urmare din pag. 1)

a pus „punct" la un deviz și am 
început discuția :

— Aș vrea să-mi vorbiți despre tov. 
Ion Alexa.

— Ciudat. Mi se pare simplu și to
tuși atît de greu. Vedeți dv., aș putea 
spune că de la el am învățat multe, 
foarte multe din tainele meseriei, 
iar acum, să vorbesc despre el...

— Bine, dar dacă ar trebui să-i 
faceți o caracterizare ?

— Da. E simplu: Șeful de lot de 
construcții Ion Alexa răspunde de 
sistematizarea pe verticală a micro- 
raionului 5. Adică de exterioare: alei,

ținea sportivului Vasile Sebe. Pe lo 
rile următoare s-au clasat: 2. Zoi
Thurman 384,782 p; 3. Ion R< 
383,116 p. FEMININ: Maria Bistriț 
nu — 376,451 p -—campioană a R.P 
și campioană a Spartachiadei re| 
blicane; 2. Elena Băcăoanu 376,095
3. Elisabeta Minculescu 371,057 p.

Cluasamentul general: MASCULI
1. ION NEGROIU 1582,828 p — ca 
pion absolut al R.P.R. și campion 
Spartachiadei republicane; 2. Ghe 
ghe lancu 1559,862 p; 3. Ștefan Băi 
oanu 1543,801 p; 4. Mircea Cioba 
1531,997 p; 5. Ion Roșu 1521,822 
6. Vasile Sebe 1418,382 p; 7. Ion J 
hai 1291,129 p; 8. Velicu Nicol 
1235,649 p; 9. Cornel Serghia 
1193,483; 10. Gheorghe Irimia 1184,4 
p. FEMININ: 1. Elisabeta Popes 
1553,385 p; — campioană absolută 
R.P.R. și campioană a Spartacliiai 
republicane; 2. Elena Băcăoanu 1498,8 
p; 3. Elisabeta Minculescu 1375,2 
p; 4. Maria Bistrițeanu 1016,712 
5. Elena Pușcașu 868,825 p; 6. Mari 
Mărgineanu 719,901 p; 7. Victoria 2 
517,967 p.

Clasamentul pe echipe: 1. Oraș B 
curești 1386,008 p (media puncta 
lui); 2. Iași 886,278 p; 3. Gat 
869,524 p; 4. Ploiești 774,639 p; 
Cluj 671,62 p.

la construcții
drumuri, spații verzi, fațadele bloc 
rilor... Este un constructor de nădr 
de, la timp cu lucrările, un exer 
piu de corectitudine și conștiincios 
tate. Noi îi purtăm un respect de 
sebit. Fruntaș în întrecerea socialist 
comunistul Ion Alexa ne insuflă n 
mai încredere. Ca membru în biro 
organizației de partid a grupului n 
1 de șantiere, răspunde chiar c 
șantierul nostru.

★
Pe șantiere munca continuă. Și I 

mijlocul celor multi, mulți și harnir 
încă unul care merită un plus de re 
pect: maestrul sportului Ion Ale*,  
șeful lotului de constructori.

lin nou ciștigător pc buletin zecimal la Pronosport
3. Diosgyor—-Dorog
4. Pees—Szeged
5. Debrecen—Komlo
6. Oroszlany—Salgotarjan
7. Gyori MAV—Szallitok
8. Szekesfehervar—Ozd
9. Szombathely—BVSC

10. Dunaujvaros—Borsod
11. Esztergom—Pecsj Banyasz
12. Papa—Vesprem

© La 31 iu-lie a.c. run nou grup de 
33 cîștigători la tragerea specială Loto- 
Gentra] din 15 mai a.c. va pleca în 
excursie cu un autocar ONT în R.P. 
Ungară și R. S. Cehoslovacă.

• Azi este ultima zi pentru depune
rea buletinelor la concursul Prono
expres nr. 31 a cărei tragere va avea 
loc la Vatra Dornei. Iubitorilor acestui 
concurs le este cunoscut faptul că și la 
Pronoexpres buletinele zecimale aduc 
premii mari. Una din cele mai bune 
dovezi este succesul înregistrat de 
cîștigătorul Trifan Nicolae din Foc
șani care la concursul din 8 iulie a.c. 
a jucat un buletin zecimal de 10 nu
mere (21 variante = 63 lei) și a ob

I

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

consum deschide :

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

Zilnic se pot servi specialități de grătar, preparate de 
pește, pui la frigare, produse de cofetărie-patiserie, bău
turi alese.

Seara orchestră de muzică ușoară — dans.
Rețineți deci BRASERIA BREAZA', șoseaua București — 

Brașov km 102.
$

SPORTUL POPULAR
Pag. a 6-a Nr. 4486

ținut o suită de premii în valoare de 
108.935 lei. Buletinele combinate ze
cimale oferă posibilitatea de a acoperi 
scheme mai mari și de a obține mai 
multe premii.

• Procurați-vă în aceste zile abona
mente Loto-central și Pronoexpres 
pentru luna august.

PREMIILE CONCURSULUI PRONO
EXPRES NR. 30 DIN 22 IULIE 1964

Categoria 1: 1,1 variante a 80.673 
lei; Categoria a Il-a : 12,8 variante a 
4.493 lei; Categoria a IlI-a: 77,1 va
riante a 803 lei; Categoria a IV: 500,2 
variante a 159 lei; Categoria a V-a : 
1.234,8 variante a 64 lei; Categoria a 
Vl-a : 6.425,0 variante a 17 lei.

Câștigător la categoria I, participan
tul Stancu Ștefan din București, care a 
jucat la agenfia 2-12 din Poiana Ța
pului.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.

Un ajutor în munca oricărei gospodine 
ASPIRATORUL UE PRAF „RECORD"

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

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

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

Aspiratorul de praf „Record" funcționează cu un consum redus de ener
gie electrică pe oră 450 W care costă 0.Î5 lei.

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

$1 CU PLATA (N RATE LUNARE.



.....................UN
^Nici nu-mi vine să cred că cei care 

salută publicul sînt ai mei!“, spunea 
antrenorul clujean Ștefan Naghi în 
momentul cînd tinerii fotbaliști de la 
C.S.M. Cluj, proaspeți campioni ai ță
rii, făceau fericiți turul stadionului 
„23 August**  din Capitală, salutînd pu
blicul și arăitînd trofeul cucerit atunci.

Fără îndoială, Albert Batteaux este 
un nume în fotbalul mondial. Pe cartea 
sa de vizită se poate citi: fost inter
national în reprezentativa Franței (pe
rioada 1947/1950), antrenor la Stade de 
Reims (timp de 13 ani) și al naționa
lei franceze (care, sub conducerea sa, 
la campionatul mondial de la Stock
holm, din 1958, a recoltat cel mai mare 
succes din istoria fotbalului franecz t 
locul 3, după Brazilia și Suedia).

L-am întîlnit zilele trecute la Bra
șov, unde, ca invitat al Federației Ro- 
mîne de Fotbal, participă la cursul de 
perfecționare a antrenorilor din țara 
noastră, alături de Rudolf Vytlacil, cel 
care, în 1962 în Chile, a dus reprezen
tativa cehoslovacă în finala campiona
tului lumii.

Batteaux este de un an director teh
nic al echipei de categorie secundă, 
Grenoble. Numai de un an. Timp prea 
scurt ca să uite de glorioasa perioadă 
a Reimsului... Discutăm, așadar, de 
Raymond Kopa, creatorul de goluri, de 
Just Fontaine, complementul ideal al 
lui Kopa în fosta tripletă a lui Reims 
și a unsprezecelui francez, de cele șase 
titluri de campioană cucerite de Reims 
și de cele două finale disputate în 
„Cupa campionilor europeni".

— Și totuși, continuă Batteaux, la 
sfîrșiiul campionatului 1962/1963, cînd 
Reims a terminat pe locul secund, n-am 
mai fost bun pentru echipa pe care 
am slujit-o timp de 13 ani. Mai precis,

In clipele acelea, aproape că nici 
lor, băieților, nu le venea să creadă 
că atu reușit să-și vadă visul împlinit: 
cucerirea titlului de campioni ai ță
rii la juniori. Și totuși, cite ore de 
muncă nu îi închinaseră.

...„Acești băieți au început să în
vețe fotbalul în mod organizat din 
1960, ne spunea antrenorul Ștefan 
Naghi la cîteva minute după finală. 
Cei mai mulți dintre ei au fost selec
ționați în urma campionatului inter- 
străzi disputat la Cluj acum 4 ani. De 
atunci ne-ani întîlnit cu regularitate 
de cîteva ori pe săptămînă pe stadion, 
unde am parcurs împreună tot abece
darul fotbalistic. De-a lungul anilor, 
unii dintre ei au renunțat la acest 
sport fiind atrași de altele, după cum 
alții le-au luat locul. Băieții au cres
cut. Mircea Salomir, M'ircea Moldovan, 
Constantin Lungu (care a jucat și în 
echipa națională de juniori), Ștefan 
Balaș sînt acum strungari destoinici; 
Vasile Hășmășan, loan Lupaș, Tiberiu 
Marcis și Gh. Rebreanu sînt lăcătuși; 
Vasi’ Stăncel e tehnician la C.F.R.; 
loan Roman — student, iar trei dintre 
ei, Ioan Moldovan, Emil Gocan și 
Carol Bogdan sînt încă elevi, în timp 
ce Iosif Antal e funcționar".

Victoria obținută de C.S.M. Cluj în 
finala campionatului republican de ju
niori este pe deplin meritată. In se-

ViS ÎMPLINIT

Băieții de la C.S.M. Cluj și antrenorul lor, pe stadionul „23 August" 
din București, după finală

rîa lor (a 10-a), clujenii s-atu clasat pe 
primul loc la 5 puncte diferență de 
a doua clasată (Știința Cluj), cu un 
golaveraj impresionant (30:3) și fără 
să cunoască înfringerea. Doar două 
meciuri le-au încheiat la egalitate.

L-am întrebat pe antrenorul Naghi 
care crede că a fost „secretul“ vic
toriei finale. Răspunsul îi stătea pe 
bluze: „Faptul că băieții sînt colegi de 
muncă fi prieteni foarte buni, faptul 
că sînt disciplinați și ascultători, i-a 
făcut să meargă fără ocolișuri și cobo- 
rîșuri pînă la obținerea titlului".

Să vă spunem, în încheiere, cîteva 
cuvinte și despre antrenorul Ștefan

De vorbă cu Albert Batteaux despre:
n-am mai fost bun pentru dl. Antoine 
Germain, conducătorul clubului. El a 
apreciat că se consideră suficient de 
priceput In materie, pentru a interveni 
in probleme de antrenament, în alcătui
rea formației. La care am răspuns că 
și eu am un Mercedes, dar nu sini... 
Fangio l Și am plecat...

— Acum Reims a refrogradaf îm
preună cu cealaltă echipă de mare 
tradiție, Racing Club Paris. Cum 
apreciați faptul ?

— Intr-un fel s-a revalorificat no
țiunea de antrenor. Nu trebuie uitat că 
și la Racing lucrurile s-au petrecut a- 
semănător, renunțindu-se la antrenorul 
Pierre Pibarot. S-a cîștigat parcă un 
proces în conflictul antrenor — condu
cător. După plecarea mea, Antoine Ger
main a mai schimbat doi antrenori, pe 
Prouff și pe Cottein. Acum se apelează 
la Jonquet, fostul stoper al Reimsului 
și al echipei naționale.

întrebarea următoare — ce părere 
aveți despre sistemul cu patru fun
dași — a avut un dublu scop : să-l 
răpesc puțin Reimsului, îndepărtîn- 
du-1 de Kopa, Fontăine, Jonquet și 
să ancorăm în actualitate :

— Opinia mea —și nu numai a 
mea — este că noul sistem reprezintă 
o treaptă superioară, un salt calitatio 
in evoluția fotbalului. Este un sistem 
mai elastic decît TOf, oferind posibi
lități de acțiuni multiple și variate. 
Mă refer, desigur, la echipele care au 
ales tendința spre un joc ofensiv, con
structiv și nu la adeptele „betonului", 
ale jocului pe contraatac. Aplicarea 
sistemului cu patru fundași a pus in 
fața jucătorilor probleme dificile de re
zolvat la toți factorii antrenamentului. 
In condițiile noii dinamici, jucătorul 
trebuie să posede o pregătire fizică de- 
săvlrșită, să gindească mai repede în 
teren, să aibă viteză de execuție, ale- 
gînd procedeul cel mai indicat în dife
ritele situații de joc.

— Sintetîzînd, eficienta sistemului 
depinde în mare măsură de dinami
ca mișcării în teren. Legat de aceas
ta, a apărut și teoria jucătorului uni
versal, capabil să'facă față tuturor 
posturilor dintr-o echipă. Care e pă
rerea dv. în această privință Z

Foto : T. Roibu

Naghi, economist principal la Direc
ția regională CFR Cluj. De ani de zile 
se ocupă numai de jraniori. Acum, lao
laltă cu echipa, și-a văzut visul cu 
oohii. Și speră să mai devină și altă
dată antrenor al echipei campioane de 
juniori pentru că, în afară de actualii 
cîștigători ai titlului, mai are la C.S.M. 
încă o echipă (clasată pe locul trei în 
campionatul regional de juniori), una 
de copii (participantă în campionatul 
orășenesc) ți alți 47 de copii între 
10—13 ani, care acum descoperă tai
nele fotbalului.

MIRCEA TUDORAN

Interviul nostru

• Stade de Reims
• Noțiunea de antrenor

• Sistemul cu 4 fundași
• Teoria jucătorului 

universal

— Jucătorul zilelor noastre este de 
neconceput fără o gamă variată de 
cunoștințe tehnico-tactice, în așa fel 
incit să poată face față situațiilor 'de 
apărare și de atac. Din ce în ce mai 
des fundașii iau parte la acțiuni ofensi
ve, aripile își aduc aportul la distru
gerea atacurilor adverse. Ele acoperă 
o rază tot mai mare. Cit privește însă 
teoria jucătorului universal, ea este o 
utopie, fiindcă aplicarea unui sistem 
înseamnă organizare (pentru acoperirea 
rațională a terenului), înseamnă o anu
mită specializare pe posturi.

Interviul nostru a continuat cu apre
cieri ale specialistului francez despre 
jocul lui Internazionale Milano, despre 
Helenio Herrera, despre Anderlecht, 
exponentă de seamă a jocului ofensiv, 
colectiv, despre cursul de perfecționare 
al antrenorilor romîni și a luat sfîrșit 
cu o mărturisire i „Sînt îneîntat de cele 
văzute în Romînia. Voi reveni oricînd 
cu plăcere în frumoasa dv. țară. Mul
țumesc federației romîne pentru invita
ția care mi-a făcut-o și care m-a 
onorai".

G. NICOLAESCU

MECIURI
A.SJW.D. SATU MARE — SELECȚIONATA KATOWICE 

0—2 (0—2).

SATU MARE 27 (prin telefon). Disputată duminică 
seara, în nocturnă, partida dintre formația locală 
A.S.M.D. și Selecționata orașului Katowice (R. P. Po
lonă) a fost așteptată cu mult interes. După un joc fru
mos și spectaculos, presărat cu multe faze la _ ambele 
porți, oaspeții au obținut victoria cu 2—0 (2—0) în urma 
golurilor înscrise de Szikszai (min. 7, autogol) și Par- 
tyka (min. 32). De subliniat faptul că Gavrilă (A.S.M.D.) 
a ratat în min. 61 o lovitură de la 11 m.

AUGUSTIN VERBA — coresp,

AMICALE
• CLUJ: ȘTIINȚA — SELECȚIONATA REGIUNII 

CLUJ 5—2 (3—0). Au marcat: Neșu (min. 12), Simonfi 
(min. 16 și 29), Mureșan II (min. 49 din 11 m), V. Ale
xandru (min. 75) pentru Știința, respectiv Pîrvuleț (min. 
61), Lorentz (min. 69 din 11 m). (O. GUȚU — coresp).

• GUGIR i A. S. CUGIR — SEBEȘUL SEBEȘ 7—0 
(4—0). A. S. Cugir și-a început pregătirile sub condu
cerea antrenorului Iosif Slivăț. Duminică ea a întrecut 
pe Sebeșul (din campionatul regional) prin golurile în
scrise de Udroaica (2), Kiss (2), Crăciuneac, Boroș I și 
Bulbucam (M. VILCEANU — coresp.).

„Nea
De cîte ori l ăți aplaudat pe Pir- 

călab pentru un „slalom special" 
printre fundașii echipei adverse, 
cînd V'QU plăcut Matache, Stoenescu 
sau Radu Nundeiller VI, v-ați gîn- 
dit oare la omul care i-a ajutat să 
facă primii pași pe cărările fotba
lului ?

i Poate că și Pîrcălab, Matache, 
1 Stoenescu sau Radu Nunweiller,
, cînd au primit răsplata măiestriei

lor, au uitat de primul meșter, de 
„NEA FANE", omul care le-a ex
plicat întîia oară cum se face un 
„stop", și ce valoare are fenta în 
fotbal. Dar, „nea Fane" nu s-a su
părat niciodată „nea Fane" e un 
om care zîmbește mereu și are tot
deauna o glumă pe buze.

„Nea Fane"—Ștefan Stănculescu, 
antrenor pentru copii și juniori la 
clubul Dinamo București — a fost 
pînă în anul 1957 un talentat por
tar. în tinerețe apărase buturile 
echipelor bucureștene Gloria, Spor
tul studențesc, Unirea Tricolor și 
M'etalul. Copiilor le plac portarii 
și vin mereu lingă ei în timpul an- 

, trenamentelor sau jocurilor. Poate 
că tocmai în aceste clipe i-a îndră
git într-atit pe princhindei, încît 
atunci cînd a renunțat la activitatea 
competițională, s-a hotărît să se 
consacre inițierii celor mici în tai
nele jocului cu mingea de fotbal. 
Și a făcut-o cu rîvnă, pricepere și 
mai ales cu pasiune și devotament

Cititorii întreabă, specialiștii răspund

DESPRE LOVITURA DE PEDEAPSĂ
La jocul Rapid—C.S.M.S. Iași dis

putat recent la București în cadrul 
campionatului categoriei A la fotbal, 
arbitrul jocului a acordat o lovitură 
de pedeapsă în favoarea echipei ieșene 
pentru un fault comis asupra unui 
înaintaș.

Jucătorul Vornicu, desemnat să exe
cute lovitura de pedeapsă, conside- 
rînd-o o „formalitate" — cel puțin a- 
ceasta a fost impresia generală — nu 
s-a concentrat suficient și a ratat, tri- 
mițînd balonul pe lîngă poarta echipei 
Rapid.

Cei care au urmărit jocul cu mai 
multă atenție, au observat desigur că, 
înainte de executarea loviturii de pe
deapsă — deci imediat după fluierul 
arbitrului —, un coechipier al lui Vor
nicu a pătruns în suprafața de pe
deapsă în mod cu totul nejiustificat.

în legătură cu aceasta, tov. ing. D. 
Bărbulescu din București, într-o scri
soare adresată ziarului SPORTUL 
POPULAR a întrebat :

1. Ce avantaj a vrut să obțină co
echipierul lui Vornicu intrînd în su
prafața de pedeapsă înainte de a ve
dea efectul lovitiurii de pedeapsă ;

2. Ce s-ar fi înlîmplat dacă mingea 
ar fi intrat în poartă ?

Greșeala coechipierului lui Vornicu, 
rezidă din necunoașterea momentului 
cînd este mingea în joc: la fluierul 
arbitrului sau după ce a fost jucată 
(lovită) și a parcurs o distanță egală 
ou circumferința sa de 71 cm ?

în legătură cu aceasta art. 14 (lovi
tura de pedeapsă) spune: „Mingea va 
fi considerată în joc de îndată ce a 
fost lovită, adică după ce a parcurs 
o distanță egală cu circumferința sa 
și un gol va putea fi marcat direct 
dintr-o astfel de lovitură". Prin ur
mare după lovirea mingii, jucătorii 
pot intra în suprafața de pedeapsă.

Dacă astfel stau lucrurile, coechipie
rul lui Vornicu — și din păcate ca el 
și alții — nu cunoso precis că : min
gea nu va fi în joc la fluierul arbitru
lui, ci numai după ce — lovită fiind 
-— a parcurs o distanță egală cu cir
cumferința sa.

Așadar, dintr-o greșită înțelegere a 
acestui moment se explică intrarea lui 
în mod nejustificat în suprafața de 
pedeapsă.

Fane"
față de sportul iubit. Să enumerăm 
aici doar pe cîțiva dintre cei care 
au trecut „prin mîinile" lui Ștefan 
Stăncsulescu: Pîrcălab, Nuniveiller 
VI, Matache, Stoenescu, Vulcan, Du
mitrescu, Niculescu ș.a.

Ștefan Stănculescu a încercat o 
dată marea satisfacție pe care o 
poate avea un antrenor în munca 
sa: faptul că echipa pe care o an
trena, Dinamo București a cîștigat 
titlul de campioană a țării la ju
niori (1961).

în duminica finalei „Cupei 
R.P.R.“, antrenorul Ștefan Stăncu
lescu a primit din partea F.R. Fot
bal o cupă specială pentru merite 
deosebite în munca de pregătire a 
copiilor și juniorilor. A fost o ini
țiativă lăudabilă a forului de spe
cialitate, care va avea darul să sti
muleze pe toți cei care se ocupă 
de acest important — dar încă a- 
nonim — sector al fotbalului nos
tru. „Niciodată, în viaț mea, nu am 
fost mai fericit ca în clipa în <are 
am primit cupa — ne declara cîteva 
minute mai tîrziu Ștefan Stăncu
lescu. Aprecierea F.R. Fotbal m-a 
mișcat profund, dîndu-mi un nou 
imbold în muncă“.

Și, „nea Fane" a plecat a doua 
zi dimineața la... tabăra de juniori 
organizată de F.R. Fotbal, la Me
diaș. Cu primul tren...

VALENTIN PAUNESCU

Analizînd mai profund această gre
șeală ajungem și la alte concluzii. Ast
fel, intrînd în suprafața de pedeapsă 
înainte de executarea loviturii, înain
tașul de la C.S.M.S. l-a determinat pe 
Vornicu să-ți distribuie atenția lateral, 
spre a identifica cine este jucătorul 
care se află lingă el — deci un gest 
reflex normal — mișcare suficientă 
să-l distragă, să-l facă să nu se con
centreze suficient ți să nu finalizeze 
un avantaj acordat echipei sale, în ca
zul nostru lovitura de pedeapsă.

Deci încercînd să-și creeze un avan
taj nepermis, prin intrarea în supra
fața de pedeapsă, el a determinat în 
mare măsură ratarea loviturii de la 
11 m, obicei pe care îl mai au mulți 
jucători nerăbdători sau, în ultima in
stanță, necunoscători ai regulilor difi
cile ale fotbalului.

Spectatorii au fost adesea martori 
cînd, la începutul jocului — și nu nu
mai atunci — unii jucători nu așteaptă 
executarea pasei care marchează de 
fapt intrarea mingii în joc, ci atacă 
imediat la fliriennl arbitrului, semnal 
care nu coincide totdeauna ou intrarea 
mingii în joc. Este o deprindere gre
șită pe care antrenorii trebuie s-o co
recteze în procesul de antrenament, la 
jocurile școală.

Răspunzînd la a doua întrebare: 
„ce s-ar fi întîmpla; dacă balonul ar 
fi intrat în poartă în condițiunile ară
tate mai sus?", răspunsul este simplu: 
golul trebuia anulat și lovitura repe
tată.

Presupunînd că datorită acestui fapt 
lovitura de pedeapsă s-ar fi repetat, 
iar executantul ei ar fj trimis balonul 
pe lîngă poartă — de data aceasta da
torită unei greșite execuții tehnice — 
greșeala coechipierului lui Vornicu ar 
fi fost ți mai pregnantă. Adăugind că, 
daitorită unui singur gol în minus sau 
în plus la golaveraj, o echipă poate 
retrograda sau respectiv cîștiga un 
campionat, necesitatea cunoașterii de 
către jucători a regulilor de joc mai 
dificile, apare ți mai evidentă, tocmai 
pentru a-i pregăti să folosească din 
plin avantajele pe care le oferă acea
stă lege destul de complicată : regula
mentul de joc.

MIHAI POPA
« y arbitru internațional



Pregătiri olimpice pe toate meridianele

Excursie la Budapesta pentru „europene!?*  
de baschet feminin
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După cum am mai anunțat, In cadrul meciului de notație Olanda — 
'Anglia, disputat la Groningen, echipa de șlafeîă feminină a Olandei a sta
bilit un nou record mondial in proba de 4x100 m mixt cu performanța de 
4:39.1.

Mă-le pe componentele echipei (Ria Van Veisen, Klenie Bimolt, Ada 
Kok și Erica Terpstra) surlzînd fotoreporterului sportiv.

CICLIȘTII pistarzi din loturile o- 
fimpice ale Japoniei și Australiei au par
ticipat 1a un concurs de verificare In 
orașul Sunday. Proba de 1000 m cu 
Bitart de pe loc a revenit japonezului 
Katswlilro Sato cu timpul de 1:11,3; 
la tandem au cîștigat australienii 
Brrwine — Johnson ; la urmărire indi-
.viduală japonezul Fujio Ito, iar la ur
mărire pe echipe selecționata Australiei 
*u timpul de 4:42,7.
! ECHIPA unită a Germaniei pentru 
'I.O. de la Tokio va cuprinde aproape 
'ddC. de sportivi și sportive. S-a anunțat 
că Mul definitiv va fi alcătuit după 
ultimele concursuri de selecție ta cano
la/ academic, canoe și atletism, progra
mate în zilele de 28 și 29 august.

CAMPIONUL olimpic la proba de 
'dresaj, Sergheî Filatov, a cîștigat zi
lele trecute pentru a 8-a oară conse
cutiv titlul de campion al U.R.S.S.

Echipa de handbal 
Slavia Trnava își începe 
mîiiie turneul la Tg. Mureș
' In cursul zilei de ieri, conducerea 
echipei masculine de handbal Slavia 

■ jTrnava (R. S. Cehoslovacă) a anunțat 
că sosește azi la Tg. Mureș, unde va 

J susține mîine primul meci al turneului. 
! Programul — în oontîauare — rămîne 
cel anunțat în schimb, formația femi
nină C. K. D. Praga a comunicat că 

' «u poate veni la data anunțată, astfel 
că programul turneului său va fi alcă
tuit din nou de către federația noas
tră.

Speranțele scrimei franceze...
De la reluarea Jocurilor Olimpice, 

dintre toate disciplinele sportive scrima 
este aceea care a oferit Franței cele 
mai mari satisfacții și cele mai multe 
medtdii. Dar, după Londra, Helsinki și 
'Melbourne, o dată cu declinul lui „Fan- 
fan la Tulipe" (e vorba de Christian 
d'Oriola) a venit la find marea decepție 
franceză de la Roma. Nici o medalie...

lată insă că ultimele afirmări ale 
„noului val" dau din nou speranța cer
curilor conducătoare ale scrimei fran
ceze. La debutul sezonului 1963 am a- 
plaudat pe Jean-Claude Magnan, cuce
rind titlul de campion mondial de flo
retă la Gdansk, unde, la riadul său. 
Revenu se clasa al 5-tea, Yves Dreyfus 
al doilea la spadă, iar pe echipe Franța 
obținea tocul doi la spadă și locul trei 
la floretă feminină. Apoi, la Criteriul 
mondial al tineretului la Gând, Courtil- 
lat s-a clasat al doilea la floretă. J. 
Brodin al doilea la spadă, iar Catherine 
Rousselet a treia la floretă feminină. In 
sfirștt, rezultatele ultimelor tntîlniri de 

Filatov a călărit pe calul Absent, ace
lași cu care a cucerit la Roma medalia 
de aur. Specialiștii consideră că Ser- 
ghei Filatov are șanse serioase să de
vină campion olimpic și la Tokio.

SIMBĂTĂ și duminică, capitala Bul
gariei a găzduit intilnirea internațională

PROFILURI

Terje
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Pedersen
Numele lui TERJE PEDERSEN, 

noul recordman mondial la arun
carea suliței, revine tot mai des 
în discuțiile specialiștilor, mai ales 
după impresionantul său rezultat 
realizat de curînd: 87,12 m. Se 
pronostichează chiar că atletul nor
vegian va fi primul sulițaș care 
va depăși granița de 90 metri.

A făcut cunoștință cu atletismul 
încă de la vîrsUi de 9 ani, remar- 
cîndu-se ca un element cu mari per
spective. La 14 ani participă la o 
competiție internațională și se cla
sează pe locul doi în campionatul 
școlar al țărilor scandinave cu re
zultatul de 84,14 m la aruncarea 
...mingii. In același an își începe 
activitatea de sulițaș, iar la vîrsla 
de 15 ani obține rezultatul de 
62,14. In 1960, la etatea 
de 17 ani, el devine cam
pion al Norvegiei, cu o performan
ță de 76 m, asigurindu-și astfel 
calificarea în echipa țării sale pen
tru J.O. de la Roma. Aici reușește 
să se califice în finală, dar, acci- 
dentîndu-se la un antrenament, este 
nevoit să se retragă din concurs. 
Din motive de sănătate el este o- 
bligat să-și întrerupă activitatea 
compelițiotvală timp de doi ani, dar 
în 1963 reapare cu un rezultat de 
prestigiu: 83,90 m, a treia perfor
manță mondială.

Deși noul record mondial îl re
comandă din plin la medalia de aur 

scrimă franco-sovietice justifică optimis
mul profesorului Guy Barraluno, condu
cătorul lotului de scrimeri francezi in 
pregătire pentru Tokio ,el însuși făcînd 
parte dintre selecționați, deși arevîrs- 
ta — respectabilă pentru un sportiv — 
de 40 de ani.

La întrebarea ce
i-o punem, Barrabî- — ""“ii""""." 
no răspunde fără e- a i>T7
zitare: „Obiectiv oCKloUAKE
vorbind, putem pre...................... ....
vedea pentru Franța ..............
trei medalii. Două de aur, la floretă indi
viduală (Magnan) și pe echipe, precum 
și una de argint la spadă sau sabie. 
La ora actuală, floretiștii francezi sînt 
studenți, așa că ei pot beneficia de su
ficient timp liber pentru a se pregăti 
și a face cantonamentele necesare. La 
spadă, însă, este tocmai invers : Drey
fus este angajat în industria textilă, iar 
Botirquard are, de asemenea, foarte 
puține posibilități de a.se antrena, din 
cauza ocupațiilor sale profesionale”.

atletică dintre echipele Sofiei și Var
șoviei. Deși nu au aliniat cea mai pu
ternică formație la băieți, atleții polo
nezi au obținut totuși victoria cu 96-93 
p. La fete, in schimb, au câștigat atle
tele gazdă cu 64-53. In ambele selec
ționate au figurat componențe ai lotu
rilor olimpice ale celor două țări. In 
timpul întrecerilor, sportivii bulgari au 
tealizat trei noi recorduri republicane: 
Hlebarov — 4,84 m la săritura cu pră
jina ! Krumov — 63,34 m la aruncarea 
ciocanului! Hristova, 16,19 m la arun
carea greutății.

LA Szczecin a început intilnirea in
ternațională de notație dintre e- 
chipele reprezentative ale R. P. Po
lone și R.S.F. Iugoslavia. După prima 
zi, scorul este de 57 — 54 p in favoa
rea înotătorilor polonezi. Iată citeoa 
din principalele rezultate înregistrate: 
masculin 100 m liber De pel (Iugosla
via) 58,3; 200 m bras Tomicic (I) 
2:44,6) feminin 100 m liber Cedro (Po
lonia) 1:06,21 100 m spate Garecka (P) 
1:17,6.

ALTE rezultate înregistrate în cam
pionatele de atletism ale Franței: 
MASCULIN 3 000 m obstacole Guy 
Texereau 8:45,4; disc Alard 53,79; FE
MININ 100 m Gueneau 11,7; 400 m 
Dupureur 55,2/ disc Brettelle 43,551 
înălțime Guenard 1,61 m; suliță De- 
mys 48,92.

la J. O. de la Tokio, antrenorul său == 
apreciază că Terje Pedersen nu = 
și-a spus încă ultimul cuvînt. In = 
perioada următoare el va începe un — 
antrenament intensiv, prin care =
speră să obțină performanțe și mai = 
bune decît rezultatul record. Terje —
Pedersen, azi în vîrstă de 21 de ani, == 
este student la Facultatea de stoma- =
tologie din Oslo. Ll

De altfel, considerăm interesant să 
prezentăm programul urmat de olimpi
cii scrimei franceze:

— octombrie — noiembrie — decem
brie 1963, pregătire fizică și atletică t

— primul trimestru 1964, același pro
gram plus,, pregătire tehnică;

...................... — al doilea trime- 

.....................  stru, pregătire spe- 
DIN PARIS..................com'

— sfirșit de iunie, 
campionatele Fran

ței apoi repaus de trei săptămîni îna
intea ailor competiții importante.

Acest program, astfel stabilit, numă
ră aproximativ 400 de ore de lucru e- 
fectio la Institutul Național al Spor
turilor și încă alte 100 de ore de an
trenament special in săli de concurs. 
Cel mai activ este, desigur, Magnan 
care se antrenează zilnic cile 3—4 ore, 
iar cel mai puțin solicitat se arată fos
tul campion mondial de spadă. Jack

După cum se știe, între 6 și 13 sep
tembrie se va desfășura la Budapesta 
campionatul european feminin de bas
chet la care va participa și reprezen
tativa țării noastre. Pentru a da posibi
litate unui număr cît mai mare de an
trenori, tehnicieni și iubitori ai bas
chetului să urmărească disputarea a- 
cestei competiții, F.R. Baschet, în cola

S. U. A-U. R. S. S. 187-156 la atletism
• BĂIEȚI: S.U.A. - U.R.S.S.

LOS ANGELES 27 (Agerpres). - 
Cea de a 6-a ediție a întîlnirii de 
atletism dintre echipele S.U.A. și 
U.R.S.S. s-a încheiat duminică seara 
pe stadionul „Colisseum” din Los An
geles cu victoria echipei U.R.S.S. la 
feminin (59—48) și a formației ame
ricane la masculin (139—97). Scorul 
general al meciului a fost de 187-156 
în favoarea gazdelor. în cele două zile 
de întreceri, la care au asistat aproxi
mativ 140 000 de spectatori, s-au sta
bilit două noi recorduri mondiale, trei 
recorduri americane și două recorduri 
sovietice (prăjină și greutate). Unul 
din marii protagoniști ai meciului a 
fost atletul negru Henry Carr, învin
gător la 100 m. 200 tn și cu ștafeta 
S.U.A. la 4x400 m.

In ziua a doua s-au înregistrat cîte- 
va rezultate foarte bune, dintre care 
notăm : Tatiana Șcelkanova — 6,66 
m la lungime, Valeri Brumei — 2,23 
m la înălțime; 49,5 la 400 m garduri 
realizat de Cawley și 16,43 m la triplu 
salt — Davis.

Mari surprize în cursele de 5000 m 
și 3 000 m obstacole, eîștigate de ame
ricanii Bob Schull și Robert Young, 
în proba de decatlon, sportivul sovietic 
Vasili Kuznețov, care se afla pe locul 
4 după prima zi, a terminat învingă
tor cu 7 842 puncte.

După o nouă măsurătoare, arbitrii 
meciului au anunțat că rezultatul 
exact obținut de Dallas Long la arun
carea greutății este de 20,68 m și nu 
20,67 m. în consecință, spre omolo
gare, ca nou record mondial, va fi su
pusă performanța de 20,68 m.

lată rezultatele tehnice înregistrate 
în cea de-a doua zi de concurs :

MASCULIN: 200 m: 1. Carr (SUA) 
20,5; 2. Drayton (SUA) 21,0; 3. Zubov 
(URSS) 21,3; 4. Savciuk (URSS) 21,7; 
400 m garduri: 1. Cawley (SUA) 49,5;
2. Hardin (SUA) 50,2; 3. Anisimov
(URSS) 51,1; 4. Kukliș (URSS) 52,3; 
800 m: 1. Siebert (SUA) 1:47,5; 2. 
Mitchell (SUA) 1:48,8; 3. Telp (URSS) 
1:49,9; 4, Krivoșeev (URSS) 1:52,4; 
1 500 m: 1. Grelle (SUA) 3:41,3; 2. 
Bielițki (URSS) 3:42,3; 3. Groth
(SUA) 3:45,7; 4. Alexeinnas (URSS) 
3:52,0; 5 000 m: 1. Bob Schull (SUA) 
14:12,4; 2. Dellinger (SUA) 14:14,2;
3. Orentas (URSS) 14:18,0; 4. Bolot
nikov (URSS) 14:20,0; 3 000 m obsta
cole: 1. Young (S.U.A.) 8:42,1 ; 2. Fi- 
schback (S. U. A.) 8:43,6; 3. Osipov
(U.R.S.S.) 8:43,9; 4. Narodițki

Guittet, care din cauza profesiunii sale 
(este inginer) este constrins la numai 
două ședințe săptăminale de antrena
ment.

înseși metodele de pregătire au sufe
rit transformări substanțiale. Nu se mai 
pune bază exclusivă pe calitățile na
turale ale scrimerului, cum era cazul 
lui Christian d'Oriola. Magnan se su
pune unei pregătiri atletice intense. Te
leviziunea franceză l-a arătat recent în 
timpul orelor sale de haltere. Mai pu
țin romantic, dar mai de actualitate... 
Epoca lui d'Artagnan, a lui „Fatifan 
la Tulipe" s-a terminat. Cu Jean Clau
de Magnan, acest provensal născut la 
Aubagne, Ungă Marseille, la 4 iunie 
1941, se creează un nou tip de scrimer- 
atiet. Dotai cu un fizic de june-prim, 
Magnan, posedă în plus multă dîrzenie, 
mult temperament. Este un scrimer de 
luptă. Calități care-l recomandă ca fa
vorit în disputa de pe planșa olimpică, 
în toamna acestui an.

ROBERT BARRAN

Paris, iulie 1964.

borare cu O.N.T. „Carpați”, organizea
ză excursii pe toată durata competiției. 
înscrierile se primesc telegrafic plnă la 
1 august la sediul F.R. Baschet. Depla
sarea la Budapesta se va face cu tre
nul. Durata excursiei i 6 — 15 septem
brie. Alte amănunte se pot obține la. 
consiliile regionale UCFS.

La Los Angeles:

139 - 97
(U.R.S.S.) 8:57,4; înălțime: 1. Bru
mei (U.R.S.S.) 2,23 m; 2. Rambo 
(S.U.A.) 2,14 m; 3. Carruthers 
(S.U.A.) 2,10 m; 4. Hmarski (U.R.S.S.) 
2,05 m; triplusalt: 1. Ira Davis 
(S.U.A.) 16,43 m; 2. Kreer (U.R.S.S.) 
15,89 m; 3. Goreaev (U.R.S.S.)
15,85 m; 4. Sharpe (S.U.A.) 15,38 m; 
disc: 1. Oerter (S.U.A.) 61,10 m;
2. Silvester (S.U.A.) 58,91 m; 3. Kom- 
paneeț (U.R.S.S.) 57,8a m; 4. Buhan- 
țev (U.R.S.S.) 57,73 m; suliță: 1. 
Lusis (U.R.S.S.) 82,55 m; 2. Kuz- 
nețov (U.R.S.S.) 80,80 m; 3. Covelly 
(S.U.A.) 80,00 m; 4. Sikorski (S.U.A.) 
77,25 m; ștafeta 4x400 m: 1. S.U.A. 
(Cassell, Carr, Larrabee, Williams) 

3:03,4; 2. U.R.S.S. 3:11,3; decatlon-.
I. V. Kuznețov (U.R.S.S.) 7 842
puncte; 2. Jeisy (S.U.A.) 7670 puncte;
3. Storojenko (U.R.S.S.) 7 444 puncte;
4. Hoddge (S.U.A.) 7 444 puncte.

FEMININ: 80 m garduri: 1. kina 
Press (U.R.S.S.) 10,8; 2. K& w*
(U.R.S.S.) 11,0; 3. Sherrard (S.UlA.)
II, 1; 4. Bands (S.U.A.) 11,1; 200 tn:
Macguire (S.U.A.) 233; 2. V. Brown 
(S.U.A.) 24,0; 3. Samotesova
(U.R.S.S.) 24,5; 4. Popova (U.R.S.S.) 
24,5; 800 m: 1. Gurevici (U.R.S.S.) 
2:07,5; 2. Babințeva (U.R.S.S.) 2:07,7;
3. Ferris (S.U.A.) 2:08,8 — nou re
cord american; 4. Knott (S.U.A.) 
2:10,2; lungime: 1. Șcelkanova
(U.R.S.S.) 6,66 m; 2. White (S.U.A.) 
6,60 tn — nou record american; 3. 
Talîșeva (U.R.S.S.) 6,25 m; 4. Wad- 
son (S.U.A.) 5,99 m; greutate: 1. Ta
mara Press (U.R.S.S.) 18,11 tn; 2. 
Ztbina (U.R.S.S.) 17,21 m; 3. E.
Brown (S.U.A.) 14,49 tn; 4. Hamuska 
(S.U.A.) 13,90 m.

Pe scurt
• Au continuat meciurile pentru^om- 

petiția de fotbal dotată cu „Cupa Rap
pan". S-au înregistrat următoarele re
zultate: Sport Klub Viena — Szom- 
bierski Bytom (R. P. Polonă) 1—3; 
Slovnaft Bratislava — Sarajevo 1—0; 
V.S.S. Kosice—Vorwaerts Berlin 3—0; 
Jednota Trencln — First Viena 5—1; 
Polonia Bytom — Degerfors (Suedia) 
6—0; Tatran Preșov — Odra Opole 
(R.P.P.) 2—0; IFK Norrkoeping — 
Empor Rostock 1—2. Malmoe (Suedia) 
— Dinamo Zagreb 2—1.

• în competiția de tenis pentru 
„Cupa Galea”, la Plsen, R. S. Ceho
slovacă a învins cu 5—0 echipa Sue
diei, calificîndu-se pentru turneul final 
de la Vichy. Pentru Vichy s-au mal 
calificat echipele R. F. Germane, învin
gătoare cu 4—1 în fața Iugoslaviei, și 
R. P. Ungare, cate a dispus cu 4—1 
de formația Franței. A patra echipă ca
lificată este cea a U.R.S.S.

• Prima etapă a Turului ciclist al 
Iugoslaviei, disputată pe ruta Skop
lje — Veles — Skoplje (110 km) 
a revenit iugoslavului Pavlik, care 
a fost cronometrat cu 2 h 43:00,0. 
Olandezul Schopers s-a clasat pe locul 
doi cu 2h 43:30,0, urmat de danezul 
Baunse 2h 44:22,0 și Ekstein (R.D.G.) 
în același timp.

• Ultima probă contînd pentru cam
pionatul de ciclism (fond) al Italiei, 
disputată pe distanța de 225 km, a fost 
cîștigată de Franco Cribtori, care a rea
lizat timpul de 6h 46:21,0. Acumulînd 
un număr mai mare de puncte în toate 
cele 4 probe, titlul de campion a fost 
atribuit lui Guido de Rosso.

a


