
Biblioteca Cent * ă fDrum bun „Ștafetei eliberării"
Printre manifestațiile ca care sportivii noștri întîmpină săr

bătorirea celei de a XX-a aniversări a eliberării patriei, la loo 
de frunte se situează „Ștafeta eliberării".

Mesajele purtate cu acest prilej vor cuprinde realizările ob
ținute de organele și organizațiile UCFS, de sportivii țării, în 
cinstea marelui eveniment de la 23 August, Tinereți»! nostru își 
manifestă și în acest fel recunoștința și dragostea fierbinte față 
de partid și guvern, pentru viața fericită pe care o trăiește.

Din toate colțurile țării pornesc în aceste zile solii tinereții 
și ai bucuriei. De pe plaiurile maramureșene, sucevene și orădenc, 
din însorita Dobtoge, din Banat, Oltenia, Iași sau Hunedoara, 
de pe Mureș și din celelalte regiuni, ștafetele se vor strînge 
în mănunchiuri din ce în ce mai puternice, trecînd prin înflo
ritoare sate și orașe, prin reședințe de raioane și regiuni, pen
tru a ajunge, în preajma marii sărbători, în Capitala patriei 
noastre dragi,

„Starturile1* și sosirile Ștafetei se vor desfășura în cadru fes
tiv, vor constitui bune prilejuri pentru organizarea unor fru
moase „Duminici enlturaLaportive* sau a altor 
de mase.

Ștafetele și-au început drumul !
Ele vor fi aduse pe trei trasee principale și 

cele ale Orașului și regiunii București -— vor fi 
centrale a „Spartachiadei republicane". Ultimul 
fetei eliberării" va fi format din sportivi fruntași, selecționați 
din rîndul campionilor mondiali, europeni, olimpici și altor 
sportivi, la care se vor adăuga sportivii care au adus ștafetele 
regiunilor.

SucPcs deplin mesagerilor sportului din patria noastră!

acțiuni sportiva1

—- împretMiă ca 
predate Cpfhisiei 
schimb al „Șta-

Toată atenția etapei interregionale 
a Spartachiadei republicane

Întrecerile marei competiții 
sportive de mase și de per

formanță închinate celei de a 
20-a aniversări a eliberării pa
triei, Spartachiada republicană, 

continuă în aceeași atmosferă 
însuflețită, sărbătorească.

La sfîrșitul săptămînii tre
cute, stadioanele, terenurile și 
S'ÂAiie de sport, bazinele de înot 
.xv găzduit întrecerile etapei 
a IlI-a. In această fază supe
rioară, alături de tinerii remar
cați cu prilejul etapelor de ma
se au intrat în întrecere și 
sportivii fruntași, mulți dintre 
ei campioni și recordmani ai 
țării. Această participare valo
roasă a constituit o adevărată 
invitație la calitate, la creșterea 
valorii concursurilor, la stabi
lirea de noi recorduri regionala 
și republicane. Nu există regiu
ne în care să nu se fi înregis
trat noi recorduri, noi perfor
manțe care rețin atenția. Regiu
nile Cluj, Gaiăți, "
nat, Crișana, lași, 
Brașov, Ploiești și 
sînt doar cîteva exemple în a- 
,’eastă privință.

In curînd se va da startul 
ntr-o nouă etapă a Spartachia- 
Jei republicane. Este vorba de 
întrecerile interregionale care 
vor avea loc la șase ramuri de 
sport : volei, handbal, box, 
•"^chet, fotbal și polo. Această 

>ă înseamnă un nou pas că- 
calitate, către realizarea 

S.,or jocuri care să evidențieze 
unoștințeie tehnice și orienta- 
ea tactică a sportivilor parti- 
•Ipanți.

Organizatorii trebuie Să-și a- 
ltică contribuția la succesul e- 
ăpei interregionale, creîtid cele 
nai bune condiții de desfășurare 
i întrecerilor. Asigurarea unor 
erenuri bine puse la punct, 
t unui corp de arbitri compe- 
ent trebuie să stea în atenția 
uturor. Succesele obținute pînă 
cum au demonstrat că organe- 
e UCFS pot organiza în con- 
liții optime asemenea competi- 
;i de mare amploare.

Se apropie și finalele marii 
■ompetiții, cînd cei mai buni 
lintre cei mai butti sportivi din 
ntreaga țară își vor măsura

CMtenia, Ba- 
B licărești, 
Dobrogea

forțele, își vor demonstra mă
iestria și vor lupta pentru ob
ținerea titlurilor de campioni 
ai primei Spartachiade repu
blicane. Peste tot se fac pre
gătiri asidue. Se definitivează 
echipele reprezentative de re
giune, se desăvîrșește pregăti
rea sportivilor sub îndrumarea 
cadrelor tehnice cele mai com
petente, a profesorilor de edu
cație fizică și a antrenorilor.

Consiliile regionale UCFS, 
cadrele de specialiști, antrenorii 
și profesorii de educație fizică 
trebuie să vegheze cu toată a- 
tenția asupra modului în care 
este pregătit lotul regiunii res
pective, pentru întrecerile finafe.

In acest sens, să se acor
de o atenție deosebită pregătirii 
campionilor regionali, care ur
mează să participe la etapa 
finală. De asemenea, este de do
rit sa nu existe profesor 
antrenor care 
contribuția la 
a sportivilor 
respectivă, și 
gurarea calității fazei finale a 
Acestei grandioase competiții 
sportive.

ACTIVIST! SPORTIVI, AN
TRENORI. PROFESORI DE 
EDUCAȚIE FIZICA SI SPOR
TIVI ! AU MAI RĂMAS PU
ȚINE ZILE PINA LA DATA 
CIND, ÎN CAPITALA PATRIE! 
NOASTRE, SE VA DA STAR
TUL IN FINALA COMPETI
ȚIEI ÎNCHINATE CELEI DE 
A 20-A ANIVERSĂRI A ELI
BERĂRII ȚARII. NICI O ZI 
FARA PREGĂTIRE. SA ASI
GURAM CELE MAI BUNE 
CONDIȚII PENTRU CA RE
ZULTATELE CE SE VOR OB
ȚINE SA FIE DINTRE CELE 
MAI VALOROASEI

sau 
să nu-și aducă 
buna pregătire 

din regiunea 
implicit, la asi-
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Etapa pe Capitală a Spartachiadei republicane

iNTlLNIRI VIII DISPUTATE IERI 
LA HANDBAL, FOTBAL, BASCHET $1 VOLEI

Maine au loc finalele
Terenurile de fotbal, handbal, 

baschet șt volei din parcul spor
tiv Dinamo au găzduit ieri o Se
rie dc întreceri viu disputate, care 
urmau să definitiveze clasamen
tele pe serii și să desemneze pe 
finaliști.

Caracterul echilibrat al unor 
fntîlnifî s-a reflectat și în scoru
rile cu care s-au terminat. La 
fotbal, de pildă, cele două me
ciuri semifinale s-au încheiat cu 
același scor : Granitul — Dinamo 
1-0 și Acumulatorul — Voința 
1-9, acesta din urmă necesitînd 
si prelungiri pentru desemnarea 
formației cîștigătoare. Astfel că 
mîine Granitul și Acumulatorul 
se vor întîlni pe terenul I Di
namo în finala 
1-2 (ora 9.30), 
Dinamo 
9,30, pe

Dîrze 
zervată echipelor masculine. Electra și 1. T. B. au furnizat 
ase'menea joc, care — în plus — a fost și foarte bogat în go
luri : 32-30 (17-15)! Minutul și golul... De asemenea, partida din- 

(Continuar# în pag. a 2-a)

pentru 
terenul 
au fost

pentru locurile;
iar Voința și 
locurile 3-4 (ora
II).
și cîteva meciuri din competiția handbalistică Faza din meciul Tricotajul 

roșu — Voiaja (3—2), de ieri 
după-amiază de la Dinamo. în 
atac — Voiaja.

Ne pregătim pentru finală
La Iași pregătirile pentru fi

nala pe țară a Spartachiadei re
publicane sînt în toi. Sîntem pe 
deplin eonștienți că întrecerile 
de la București nu vor fi de loc 
ușoare. Doar în Capitală vor fi 
prezenți cei mai buni sportivi ai 
țării —- de Ia cei de performan
ță în regiuni pînă la cei din 
loturile reprezentative. Noi însă 
sperăm să facem o figură fru
moasă și, așa cum ne-am luat 
angajamentul în cinstea zilei de 
23 August, selecționata regiunii 
noastre să se claseze într-unul 
din primele 8 locuri în finala pe 
țară a Spartachiadei republicane. 
Desigur pentru a realiza acest 
obiectiv și pentru a ne prezenta 
la nivelul marii competiții spor
tive închinate celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării Romîniei 
de sub juigui fascist, am Luat 
din timp măsurile necesare pre
gătirii selecționatei regiunii, a

GH. TATU
președintele consiliului regional

UCFS Iași

pentru sportivi, întîlniri 
între diverse echipe pen-

Un mecî cn numertisS

puncte de atracție

Se întîlnesc speranțele 
atletismului

din Rominia și Ungaria 
i Stadionul din Poiana Brașov 
găzduiește, astăzi și mîine. o 
întrecere a tinereții: se întilnesa. 
selecționatele atletice de juniori! 
și junioare ale Rominiei și Un
gariei.

Meciul speranțelor atletismu
lui din cele două țări se anun
ță deosebit de interesant la ac
tuala ediție. Atît echipa noastră; 
cit și formația oaspe număra 
o serie de individualități și va
lori certe, sportivi care — deși 
aflațî la vîrsta junioratului — 
șînt capabili de performanțe care 
i-ar onora și pe seniori.

Din rîndul reprezentanților 
noștri se desprind sprinterii P'. 
Ciobanu și V. Raica (primul are 
la activ în acest sezon trei re
zultate de 10,7 sec. pe 100 m), 
aruncătorul de ciocan, Gh. Cos- 
icrclte — recordman mondial de. 
juniori, săritorul de triplu V. Du
mitrescu, săritorul în înălțime 
Șerban (1,93). Gabriela Radu
lescu (capabilă să îndeplinească! 
norma olimpică de 6,20 m la să
ritura în lungime), Mihaela Pe
nes (suliță), Niculina Balea (1,63 
m la înălțime), VT'ctoria Tocilă. 
(100 și 200 m), Leontina Frun
ză (400 și 800 m) etc.

Juniorii maghiari au sosit joi 
noaptea la Brașov, iar ieri au 
făcut antrenamente de acomoda
re pe stadionul din Poiana.

Plecarea echipei de tenis, 
a R. P. Romine la Jocurile

Balcanice de la Istanbul
Ieri a părăsit Capitala, plecîrtd 

la Istanbul, reprezentativa de te
nis a tării noastre eare va par
ticipa la Jocurile Balcanice. A- 
ceastă competiție va avea loc în
tre 5 și 10 august. Au făcut de
plasarea I. Țiriac, C. Năstase, G. 
Bosch și A. Bardan.

SPRE SOARE.
Pe fundalul fermecător 

semnificații de simbol. Este, 
același timp elan, tinerețe, bucurie. M'ai ales bucurie! Bucuria 
a trăi această viață, cu orizontul larg deschis, cu tot viului 
pînze.

tin moment plastic pe fundalul fermecător al mării...
Foto : I. Mihăică

în 
de 
în

al mării, arest salt impetuos capătă 
parcă, o desprindere și un zbor. Și

tuturor celor care participă la 
finală. Astfel, noi ain constituit 
o comisie, responsabil fiincl tov. 
Ilie Bortă, vicepreședintele cu 
problemele tehnice din consiliul 
regional, care se ocupă' de con
ducerea, îndrumarea și .urmărirea 
tuturor acțiunilor legate de pre
gătirea reprezentativei regiunii. 
Comisia mai are ca sarcină să 
urmărească pe teren, în asociații 
și la clubul sportiv din Iași, mo
dul în care se desfășoară antre
namentele sportivilor, îmbunătă
țirile sau retușurile care se mai 
pot face la o echipă sau alta, 
într-un lot sau altul. Noi vom 
participa cu circa 220 sportivi 
la toate sporturile prevăzute de 
regulamentul Spartachiadei. Este 
după părerea noastră un lot des
tul de numeros, cu care noi 
lucrăm și de lâ care așteptăm 
rezultate de valoare.

Pe baza unui plan de măsuri, 
lâ elaborarea căruia au colaborat 
cthisiliul regional UCFS, comisia 
regională de organizare a Spar
tachiadei republicane, precum și 
o serie de cadre de specialitate 
s-au stabilit sarcini concrete pe 
oaiilerii, zile' și antfe-

riariient 
amicale 
tru rodarea și omogenizarea for
mațiilor participante la finală. 
Pe discipline sportive s-am fixat 
conducători tehnici, care să se 
ocupe de pregătirea participan- 
ților pentru marea confruntare 
de la București. De pildă, de at
letism se ocupă cunoscuții an
trenori Al. Merică — lector uni
versitar și Ion Butnarii, de lotul

Concursuri de selecție

(Continuare în pag. a 2-a)

pentru micii înotători
Intre 3 și 14 august, clubul 

Sportiv Dinamo București orga
nizează concursuri de selecție 
pentru cei mai mici înotători. Pot 
participa copii (fete și băieți), 
in vîrstă de 6—13 ani. Con
cursurile vor avea loc între orelo 
7,30 și 9,30 la bazinul clubului 
din șoseaua Ștefan cel Mara 
nr. 9.
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Tncerc pe scurt să vă pre
zint patru halterofili din Onești: 
Marcel Frunză, Alexandru Ti
tus, Marcel Ălora r ti și Pincu 
Schwartz. Patru tineri de la 
secția „E.8“ a marelui Combi
nat de cauciuc. Cîteva cuvinte 
despre fiecare. Frunză este ope
rator principal frigoriferist. 
Muncitor cu o inal'tă calificare, 
evidențiat lună de lună in între
cerea socialistă. Alexandru Ti
tus lucrează ca inginer tehno
log in cadrul aceleiași secții. 
Este îndrăgostit de meserie și 
se preocupă continuu de îmbu
nătățirea fluxului tehnologic. 
Marcel Moraru conduce in ca
litate de maistru chimist un 
schimb care a obținut fanionul 
de evidențiat in întrecerea socia
listă, pe ambele trimestre. Pin
cu es/d inginerul șef al secției. 

Autorul a peste 20 de inovații 
și raționalizări, anul acesta, 
prin îmbunătățirea unei instala
ții, el a adus o importantă eco- 

j
1

nomie Combinatului.
★

Ciad inginerul
Schwartz a fost repartizat la 
„E.8? era singurul din secție 
care cunoștea tainele acestui 
sport al forței. 1rdr-una din zile 
el a făcut o mică demonstrație. 
A prins o bară de fier de Vreo 
60 de kilograme și spre uimirea 
celor prezenți a ridicaț-o ca 
ușurință deasupra capului. A

AL. ANDRONESCU. / 
corespondent

P i n ctt

(Continuare in pag. a 2-a)
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SPARTACHIADA REPUBLICA
NA. Stadionul Dinamo: gala finală 
la box (ora 19), întreceri de handbal 
(ora 17,30) și volei (ora 17); sala 
Politehnica: întreceri de tenis de 
masă (ora 16); centrul „23 Au
gust": întreceri de gimnastică (ora 
10 și ora 17).

NATAȚIE. Ștrandul Tineretului, 
de la ora 10 și de la ora 16,30, fi
nalele campionatelor republicane de 
sărituri pentru juniori; de la ora 
18: „Cupa Steaua" la înot.

MIINE

SPARTACHIADA REPUBLICA- 
NA. Stadionul Dinamo: întrecerile fi
nale la handbal (de la ora 8,30), 
fotbal (de la ora 9,30), baschet (de 
la ora 8,30) și volei (de la 
8,30); sala Politehnica: 
tenis de masă (ora 9); 
August": întreceri de 
(ora 9).

ora 
întreceri de 
centrul „23 
gimnastică

Tineretului,

întrecerile pugiliștilor din Capitală
Joi seara, pe velodromul Dinamo, 

s-a consumat cea de a doua semifi
nală a Spartachiadei republicane pe 
Capitală. „Semifinaliștii" au luptat cu 
multă însuflețire pentru calificarea în 
ultimul act al competiției, realizînd 
partide atractive, viu disputate și de 
un bun nivel tehnic. Ne gîndim în 
special la meciurile St. Constantin — 
D. Davidescu, N. Gîju — C. Alexan
dru, Gh. Angliei — D. Enaclie, care 
s-au detașat prin. spectaculozitatea 
lor. Din păcate, am fost însă și mar
tori la unele erori de arbitraj (în acor
darea unor decizii), ca și la greșeli 
ale arbitrilor din ring care au influen
țat rezultatele unor partide. De pildă, 
metalurgistul Gh. Stan merita victo
ria în meciul cu Șt. Stingă (Voința) 
pe care l-a depășit categoric, în spe
cial în ultima repriză. Totuși, juriul 
l-a preferat pe Stîngă(! ?). In partida 
Gh. Stăncuț (Steaua) — M. Băloiu 
(Voința), arbitrul din ring E. Lazăr 
a tolerat timp de trei reprize am
bilor boxeri nenumărate lovituri după 
comanda stop sau break. M. Băloiu, 
poate încurajat de slăbiciunea arbitru
lui, în ultimul minut al luptei, într-o 
astfel de situație și-a trimis adver-

sarul la podea și acesta n-a mai pu
tut relua lupta. Decizia de învingător 
prin descalificare acordată lui Stăn
cuț este corectă. Dar, se pune între
barea : cum va boxa din nou (astă- 
seară) un boxer care a fost în situa
ția de k.o. numai cu două zile îna
inte ? Sau : după două reprize de 
luptă echilibrată în meciul M. Anghel 
(Steaua) — I. Pițu (Dinamo), în pri
mul minut al ultimului rund la un 
schimb de lovituri, arbitrul Piroiu a 
intervenit comandînd „stop". Totuși, 
Anghel a continuat să lovească și ul
timele două lovituri în plin l-au fă
cut „groggy" pe Pițu. Arbitrul a numă
rat dar... a uitat probabil să dea și 
avertisment — 
lui celui care 
urmare, juriul 
pe Anghel.

In celelalte
(Steaua), în evident progres, b.p. 
Alexandru
(Dinamo), în cel mai frumos meci al 
galei, b.p. St. Constantin
Gh. Anghel (Steaua) b.p. D. Enache 
(Met.), P. Cimpeanu (Met.) b.ab. II 
I. Șerban (Olimp.).

Ml HAI TRANCA

conform regulamentu- 
comisese greșeala. Ca 
a declarat învingător

Gîju 
C. 

(Olijnp.)» D. Davidescu

meciuri: N.

(Steaua),

Ne pregătim pentru finală
(Urmare din pag. 1)

volei fete și băieți ing.

ÎNAINTEA FINALELOR-ETAPAINTERREGIUNI!

NATAȚIE. Ștrandul 
de la ora 10 și de la ora 16,30, fi
nalele campionatelor republicane 
la sărituri; de la ora 10; „Cupa 
Steaua" la înot.

Teodor 
cel de 
Cornel

de
Baloș și Nicu Roibesciii, de 
haltere Gh. Teșcu, de baschet 
Zama, iar de natație și polo C. Bereseu 
— activist UCFS.

Urmărirea pregătirilor se face și de 
către întregul aparat al consiliului pe 
baza unui grafic. Cu regularitate —

îmbunătățirea selecționatei re-

aport prețios ni-1 dau, de ase- 
eadrele de mediei din Iași,

Intflniri viu disputate ieri 
la handbal, îotbai, baschet și volei

pentru că a mai rămas puțin timp — 
noi ne întîlnim la sediul consiliului 
unde analizăm mersul desfășurării pre
gătirilor, posibilitățile ce le mai avem 
pentru 
giunii.

Un 
menea,
profesorii de educație fizică. în acest 
sens vreau să subliniez că o serie de 
medici din localitate fac observații și 
cercetări, se îngrijesc de starea sănă
tății sportivilor. ln ceea ce privește 
pregătirea tehnică a sportivilor, spe
cialiștii noștri insistă, de pildă, la 
baschet, volei, handbal etc. pe un stil 
dinamic de joc, pe atacuri pe fronturi 
largi, pe diverse combinații tactice, pe 
variații de ritm necesare valorificării 
scorului etc.

In ceea ce privește baza materială 
necesară 
rată <lin
Sportivii noștri au 
poziție atît pentru 
nice, cît și pentru 
asemenea, ei au Ia

© REPREZENTATIVELE REGIONALE DE BOX SUSȚIN AZI Șl 
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BASCHET, HANDBAL, FOTBAL, VOLEI Șl POLO
-A.M. — Crișana (m). Mureș-A. M.
_ Maramureș și Cluj — Crișana (f).

9 august: Crișana — Maramureș și 
Mureș-A.M. — Cluj (m și I).

în grupele II și III, echipele masculine 
și feminine au același program : 
GRUPA II (BĂIEȚII LA SLATINA, FE

TELE LA PETROȘENI)
7 august: Hunedoara — Argeș și Ba

nat — Oltenia.
8 august: Banat — Argeș și Hunedoa

ra — Oltenia.
9 august: Argeș _ Oltenia șl Banal 

— Hunedoara.
GRUPA III (BĂIEȚII LA PLOIEȘTI, 

FETELE LA CĂLĂRAȘI)
7 august: Galați — reg București și 

Ploiești — Dobrogea.
3 august: București — Ploiești și Ga

lați — Dobrogea.
9 august ; Dobrogea — București șl 

Ploiești _  Galați.
GRUPA IV (BĂIEȚII LA BACAU, FE

TELE LA SUCEAVA)
7 august : Bacău — Suceava șl Brașot 

— Iași (m), Brașov—Suceava și Bacău— 
Iași (t).

8 august : Brașov—Suceava și Bacau- 
lași (m), Bacău — Suceava și Brașov- 
iași (f).

9 august : Suceava—Iași și Brașov— 
Bacău (m și f).

în zilele de 7 și 8 august, meciurilt 
vor începe la orele 17.15 și 18.30 la bă
ieți și ia 17.30 și 18.30 la fete, iar la ! 
august la orele 10.00 (m și f). 11.00 (!) ș 
11.15 (m).

VOLEI

Programul jocurilor este același U 
băieți și fete.
GRUPA I (BĂIEȚII LA B. MARE. FE

TELE LA ORADEA)
7 august: Maramureș—Cluj și Mureș 

A.M. — Crișana.
8 august.- Cluj—Crișana și Maramure: 

—Mureș - A.M.
9 august : Mureș-A.M. — 

mureș—Crișana. 
GRUPA II (BĂIEȚII LA

FETELE LA DEVA)
7 august : Banat—Argeș 

—Oltenia
8 august; Argeș—Oltenia 

Hunedoara.
9 august: Hunedoara—Argeș șl Bana 

—Oltenia.
GRUPA III (BĂIEȚII LA CONSTANȚA 

FETELE LA BRAȘOV)
7 august: Ploiești—reg. București ț 

B rașov—Dobrogea.
8 august.- București — Dobrogea ( 

Ploiești—Brașov,
9 august; Brașov—București și Ploieși 

—Dobrogea.
GRUPA IV (BĂIEȚII LA GALAȚI, FE

TELE LA IAȘI)
7 august: ~ 

Bacău.
8 august: 

Iași.
9 august .- 

Galați.
Orele de începere : 16.30 și 17.30 la 7 î 

8 august. 9,30 și 10.30 la 9 august.

Nici nu s-au stins ecourile fazei re
gionale a Spartachiadei republicane~ și 
iată-ne din nou în fața unor noi pregătiri 
și întreceri. De data aceasta este vorba 
de faza intermediară pe grupe de re
giuni, programată în zilele de 7. 8 și 9 
august. în vederea ei au început pre
gătiri intense în toate regiunile țării. 
Loturile reprezentativelor regionale 1- 
baschet, handbal, volei, polo și fotbal 
se antrenează cu seriozitate pentru a 
lupta cu mai multe șanse pentru cali
ficarea în finale.

Boxerii însă, sînt mai... grăbiți. Ei își 
încep astăzi întrecerile din cadrul aces
tei faze intermediare. Sînt programate 
7 întîlniri : Suceava—Maramureș la Su
ceava, Iași—Galați la Iași (gr. I), Mureș 
-A.M. — Brașov la Tg. Mureș, Cluj — 
Crișana la Cluj (gr. II). Hunedoara — 
Banat la Hunedoara. Bacău—Oltenia la 
Bacău (gr. III), și Dobrogea—Ploiești 
Constanța (gr. IV). “Miine se dispută o 
singură partidă, ia Urziceni : Reg. Bucu
rești—Argeș (gr. IV). Reprezentativele 
învingătoare și cele învinse în meciu
rile de mai sus. se vor întîlni între ele 
în cadrul fiecărei grupe, la " 
gust, pe terenuri neutre.

★
Iată programul jocurilor 

sporturi incluse în această 
mediară, pe grupe de regiuni și pe re
prezentative regionale :
BASCHET

la 
la

la celelalte 
fază inter-

Atît la băieți, cît șl la fete progra
mul este același.
GRUPA I (BĂIEȚII LA CLUJ, FETELE 

LA TG. MUREȘ)
7 august (orele 17.30 și 19) : Maramu 

reș—Cluj șl Mureș-A.M.—Crișana ;
8 august (aceleași ore) : Crișana—Ma

ramureș șl Cluj-Mureș-A.M.
9 august (orele 9 șl 10.30) : Maramureș 

_ Mureș-A.M. și Crișana—Cluj.
GRUPA II (BĂIEȚII LA PITEȘTI ȘI 

FETELE LA CRAIOVA).
7 august: Banat—Argeș și Hunedoara 

—Oltenia.
8 august : Oltenia — Banat șl Argeș

— Hunedoara
9 august : Banat — Hunedoara și Olte

nia — Argeș.
GRUPA III (BĂIEȚII LA BRAȘOV, FE

TELE LA PLOIEȘTI).
7 august : Ploiești—București și Brașov

— Dobrogea.
3 august: Dobrogea—Ploiești și Bucu

rești—Brașov.
9 august : Dobrogea—București și

Ploiești—Brașov.
GRUPA IV (BĂIEȚII LA P. NEAMȚ, 

FETELE LA GALAȚI).
7 august: 

Bacău.
8 august :

Iași.
9 august : 

Galați.
Orele sînt

Cluj și Marc
CRAIOVA

și Hunedoar;

și Banat-

Suceava—Iași—Galați șl

Galați—Suceava

Iași—Suceava și 

aceleași ca la grupa I.

și Bacău—

Bacău —
Suceava—Galați și Iași *

Suceava-Galați—Bacău și

Suceava—Bacău și Iași
FOTBAL

Jocurile sînt eliminatorii (orele de dis- 
putare 15.30 și 17.40).
GRUPA I (LA BATA MARE)

7 august : Brașov — Mureș-A.M. 
Maramureș—Cluj.

GRUPA II (LA TIMIȘOARA)
7 august : Crișana — Hunedoara 

Banat — Oltenia
GRUPA III (LA CONSTANTA)
7 august : Argeș — oraș București 

Dobrogea — reg. București. 
GRUPA IV (LA IAȘI)

7 august ; Ploiești — Galați și Iași 
— Bacău.

Pentru toate grupele. în aceleași loca
lități și Ia aceleași ore :

9 august : învinșii din meciurile de 
maj sus. între ei și învingătorii între 
ei.

HANDBAL

GRUPA I (BĂIEȚII LA ORADEA, FE
TELE LA TG. MUREȘ).
7 august : Mureș-A.M. — Maramureș 

și Cluj — Crișana (m). Cluj — Maramu
reș și Mureș-A.M. — Crișana (f).

8 august : Cluj — Maramureș și Mureș

$1

și

terenuri, săli, 
sportivii care 

finală au da- 
cu răspunde*

și

De la ONEȘTI 5 campioni regionali

pregătirilor, ea a fost asigu- 
toate punctele de vedere, 

echipament la dis- 
antrenamentele zil- 
partidele finale. De 
orice oră la dispo

ziție piste de atletism, 
în asemenea condiții, 

vor reprezenta în 
toria de a se pregăti 
re și grijă, astfel ca la București regiu
nea noastră să facă față întrecerilor, 
să obțină rezultate de valoare.

POLO

Programul detailat nu a fost întocmi 
decît cifric (numerele echipelor vor : 
trase la sorți în ședințele tehnice d 
la Oradea și Ploiești) și pe două vs 
riante. în cazul cînd vor participa cît 
6 reprezentative de regiuni, atunc 
competiția se va desfășura după sis*f 
mul turneu, numai tur (în zilele del_!i 
8 august disputîndu-se cîte două etar 
Dacă vor lua parte mai mult deci 
6 echipe, atunci în fiecare grupă se vc 
forma cîte două serii de 4, jocurile di/ 
putîndu-se sistem turneu numai tur: î 
ziua de 7 august vor avea loc două etî 
pe, iar la 9 august se vor disputa f 
nalele între echipele din cele două s< 
rii. clasate pe aceleași locuri, după cai 
vor fi alcătuite clasamentele finale.

★
în ce privește localitățile de desf< 

șurare. la cererea consiliilor regiona 
UCFS au intervenit unele modificai 
care au fost incluse în programul c 
mai sus.

Fază din, meciul de handbal dintre Unirea Fabrica de ace șt Combinatul
— ------ ; 37.14 jn favoarea primei echipe.cauciuc Jilava, terminat cu scorul de (Urmare din pag. 1)

Foto : T. Chioreanu
(Urmare din pag. 1) 

Ire Grivița Roșie și Dinamo 
neasa a prilejuit o întrecere 
sionantă : 16-15(8-6). Celelalte 
ciuri s-au terminat cu rezultatele: 
Unirea fabrica de ace — Comb, cau
ciuc Jilava 37-14 (14-4), Voința — 
F.R.B. 31-19 (14-8) și P.T.T. — Vulcan 
28-6 (15-2). Finalele se vor disputa as
tăzi și mîine după următorul program :

Astăzi, de la ora 16 pe terenul I: 
Grivița Roșie — F.R.B. pentru locurile 
5-6 (masculin), Voința — Semănătoarea 
pentru locurile 3-4 (feminin), Electra— 
P.T.T. pentru locurile 3-4 (masculin); 
pe terenul II: Bumbacul — F.R.B. 
pentru locurile 5-6 (feminin).

Mîine, de la ora 9, pe terenul I. fi
nalele pentru locurile 1-2: Confenția— 
C.P.B. (feminin) și Voința — Unirea 
fabrica ace (masculin).

La baschet, de asemenea, au avut loc 
partide interesante, disputate cu 
doare si încheiate cu rezultatele :

Metalul — 1SPE 25-23 (12-12).

Bă- 
pa- 
me-

ar-
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Voința — IPROMET 66-47 (28-22). 
Dinamo — Electrificarea 57-41 

(26-21).
Două jocuri nu s-au disputat: Acad. 

Militară — Proiect și Forestierul — 
M.T.Tc., echipele Proiect și M.T.Tc. ne- 
prezentîndu-se.

în urma definitivării clasamentelor 
celor două serii s-au stabilit și fina
lele, care vor avea loc mîine dimineață 
la Dinamo, începînd de la ora 8,30: 
IPROMET — Electrificarea (locurile 
5-6), Acad. Militară—Voința (locurile 
1-2), Metalul — Forestierul (locurile 
7-8), ISPE — M.T.Tc. (locurile 9-10) și 
Olimpia M. I. — Dinamo (locurile 
3-4).

In sfîrșit, la volei subliniem rezul
tatele meciurilor Tricotajul roșu — 
Voința (f) 3-2 și C.P.B. — FI. roșie 
3-0. Competițiile continuă astăzi pe 
aceleași terenuri, cu începere de la ora 
17, cu patru dintre cele cinci jocuri fi
nale, pentru stabilirea locurilor 5-10 
din clasamentul general. Al cincilea 
meci, precum și cele patru pentru locu
rile 1-4 se vor disputa mîine dimineață 
de la ora 9.

Cu aceste întreceri se va încheia faza 
pe Capitală a .Spartachiadei

încercat și Frunză să o ridice. N-a reușit s-o salte mai 
sus de genunchi. Pincu i-a invitat la el acasă, unde avea 
o halteră (proprietate personală) turnată la Iași, pe cînd 
era student. La început se cam codeau să vie. Pe urmă 
se... invitau singuri.

O dată cu începerea Spartachiadei republicane antre
namentele s-au intensificat. La ele participa și Gheorghe 
Aparaschivei, lăcătuș mecanic la „Fenol". Tinerii care 
pînă mai ieri erau surprinși de forța inginerului Pincu, 
ridicau acum zeci de kilograme t

La etapa pe oraș a Spartachiadei nu au prea avut 
„probleme" cu ceilalți adversari. La „regiune" insă, 
veniseră și campionii tuturor raioanelor. Chimiștii oneș-

terii, care se aflau pentru prima oară în fața unui ast 
menea concurs de amploare, erau vădit' emoționați. D< 
cirul Marcel Frunză a intrat în posesia primului titlu c 
campion regional, emoțiile au dispărut.

Cînd le-a venit rîndul celorlalți, miinile lor puternir 
au prins cu siguranță haltera și au ridicat-o deasupr 
capului. Victoriei 290 de kg. Cinci campioni regionali 
Iar dintre ei, patru numai de la secția „E.8“.

Despre acest frumos succes se vorbește și acum , 
Combinat. Iubitorii halterelor din Onești își pun ma 
speranțe in ocuparea unor locuri fruntașe în etapa final. 
In ceea ce îi privește pe operatorul Marcel Frunz 
maistrul M. Moraru, lăcătușul Gh. Aparaschivei și ing 
nerii Alexandru Titus și Pincu Schwartz, ei se pregăte. 
temeinic pentru a reprezenta cu cinste regiunea Bacău.

★ ♦

POȘTA CONCURSULUI
COSTEA MAR1NO1U, comuna Rîu- 

reni, raion Rm. Vikea. — Sînteți pe 
un drum bun. Am apreciat portretul 
tînărului colectivist de la G.A.C. Boi- 
șoara, reportajul literar intitulat 
„Prietenul codrilor" precum și suita 
de scurte portrete intitulată „La 20 
de ani”. Le-am notat cu bine și... ele 
vă măresc bagajul de puncte cu care 
vă veți prezenta în fața juriului. 
UnuJ sau două din aceste materiale

ar putea fi publicate. Cian însă dv. ați 
avut nu de mult această satisfacție, 
nu ne grăbim. Așteptăm, pentru a face 
loc în coloanele noastre unor mate
riale la fel de bune și din alte regiuni 
ale țării.

VASILE SASARANU, Baia Mare. 
— Am primit de la dv. o adevărată 
„avalanșă" de materiale cu mențiunea 
„Pentru concurs". Sub aspectul can
titativ sînteți —- pînă acum — de de-

★
parte cel dintîi. Numai că, preocup 
probabil de trimiterea cît mai mult 
corespondente, nu acorda(i (avem ir 
presia) suficientă atenție și conțin 
tului lor calitativ. Simplele știri, i 
formațiile scurte nu pot face obiect 
publicării în rubrica „Concursul no 
tru pentru cea mai bună corespo 
dență". Sîniem convinși că dv., t 
respondent vechi și cu multă exp 
riență, veți avea totuși un cuvînt gri 
de spus în alcătuirea clasamentul 
final. Că, doar, băimărenii (ne-au d 
vedit-o recent fotbaliștii...) știu i 
„tragă" la locul întîi...



în cifre, date și comentarii după etapa regionala
Jnauguraie în primele zile ale lunii martie, întrecerile marii com

petiții de mase și de performanță, SPARTACHIADA REPUBLI
CANĂ, au străbătut trei etape importante. In urmă ca cîteva zile, 

1 pe întreg cuprinsul țării s-au desfășurat concursurile etapei
Ele au avut darul să desemneze campionii regionali ai primei S.porta- 
chiade republicane, organizate în cinstea celei de a XX-a aniversări a 
eliberării patriei, pe acei oare vor reprezenta în continuare regiunile res
pective în competiție, la unele sporturi în etapa interregională, în altele 
direct în f inala pe țară.

Întocmind un scurt bilanț al etapelor desfășurate pînă acum, con- 
■ statăm cu satisfacție că * * r ’ ." / ’ * " ", 75
largi de tineri și tinere au pășit pe calea practicării organizate a exerci- 
țiilor fizice și sportului, .s-au creat noi secții pe ramură de sport, -au fost 
amenajate noi și noi terenuri sportive simple Ui orașe și sate, au fost 
depistate multe elemente talentate în măsură să reîmprospăteze secțiile 
de performanță ale eisc daliilor și cluburilor sportive.

In pagina de față ne propunem să prezentăm unele aspecte din di
ferite regiuni, să face ni unele comentarii și să consemnăm unele rezultate 
valoroase.

cîteva zile, 
regionale.

marii corn

intîinirea de handbal în 7 dintre 
Metnlurgislul Cugir ți Constructorul 
Hunedoara, finala compeliței, a fost 
cea mai disputată dintre întrecerile 
ce au avut loc la Hunedoara in ca
drul etapei regionale a Sparta-, 
chiadei republicane. Au ciștigut me- 
talurgiștii. In fotografie, un aspect 

din timpul jarului.

Fote : A. Peag«

road ele au jost pretutindeni îmbelșugate. Mase

Reușită deplină a 
însemnat desfășu
rarea etapei regio
nale a Spartachia
dei .republicane și în 
orașele argeșene. 

Gnd spunem aceasta ne referim, ân pri
mul rîn.d, la „ploaia'’ tie wecordwri stabi
lite ca acest prilej. Lista recordurilor re
giunii Argeș s-a modificat simțitor. 
Diițpă rarei ®e vede, invitația la «affiliate 
a.i găsit un larg eooa in afnM sparti- 
vilor argeșeni.

S.emn'i'fic#tiv este și aitt fa;pt. Traidifia 
sportiva a unor cemire și-a spus șj de 
data aceasta cuvîntul. Re jpriui®il Ioc

X

Argeș
în clasamentul generat al regiunii 
află reprezentativa CIMPULUNGULUI 
MUSCEL CU 941 PUNCTE. La acea
stă poziție fruntașă a celor din Gîmpu- 
lung a contribuit, în primul rînd, atle
tismul, ramură sportivă in care tinerii 
de aici dețin de mulți ani supremația 
pe regiune. Locul 2 a fost ocupat de 
selecționata orașului Pitești cu 799 p., 
iar pe local 3 s-a® clasai sportivii din 
Rimnicu Vâlcea, alt centru c-u frumoase 
remltaie sportive în ultima vreme. In 
continuare s-au clasat Slatina (573 p), 
Găești (411$)., Dragășanî (302), Curtea 
■de Argeș (249), Pitești — raion (237), 
Vedea (223), Horezu (173), Drăgăneștî- 
OU <a®7) și Oștești (155).

Oltenia
■Ceea «e a reținut atenția, in nrod 

deosebit, în întrecerile etapei regionale 
disputate in această regiune este fap
tul că, pentru prima oară, o serie de 
raioane au prezentat sportivi bine pre
gătiți in spartul luptelor. Este vorba 
de raioanele Fii iași, Caracal și Cora
bia. O notă în plus pentru Filîași care 
a adus la finale o echipă completă, al
cătuită din elevi ai școlii agricole din 
localitate.

Firește, se cuvine să notăm și cîteva 
nume : Constantin Barbu (Tr. Seve
rin), Ion Maurer (Craiova), Radu 
Popută (Caracal), Constantin S'mfone- 
scu (’Craiova) — la clasice și Gheor- 
ghe Clieche (Craiova), Nicolae Sandu 
(Craiova), Petre Sălăgeanu (Filîași) — 
la libere etc.

Și în alte ramuri sportive s-au în
registrat comportări valoroase. La mo- 
tociclism, spre exemplu, s-au remarcat 
Apton Mirese» (Cr-aiova) — cat. 70 
S|țnc, Voicu Rotaru (Craiova) — cat.

j, Gh. Cocoroiu (Tr. Severin) — cat.
5, C. Limba (Craiova) — cat. 250 și 

Aveloiu (Craiova) —, cat. 350. La 
atletism, cei mai buni sportivi au fost

Stefen Ciabelan din |
Craiova (53,42 m 
la suliță) și Nicolae 
Reughea din Țg.- 
Jiu (45 m Ia efo- 
can). In fine, Ia
baschet, conform clasamentului, cele mai 
valoroase formații s-ati dovedit a fi: 
la BĂIEȚI — Metalul 7 Noiembrie 
Craiova, SSE Tr. Severin și A.S. Ele
vul Tg Jiu, la FETE SSE Craiova, 
A.S. Elevul Tg. Jiu, SSE Tr. Severin.

Ierarhia pe raioane, după desfășu
rarea fazei regionale este următoarea: 
1. ORAȘUL CRAIOVA C.S.O. (1460 
p ), 2. TR. SEVERIN (894 p.), 3. TG. 
JIU (576 p.), 4. CARACAL (539 p.), 
5. Git.ORT (337 p.), 6. CORA
BIA (307 p.), urmează RAIOA
NELE CALAFAT (305 p.), SE-
GARCEA (266 p.), FILÎAȘI (221 p.), 
VINJU MARE (161 p.), STREHA1A 
(153 p.), CRAIOVA (152 p.), BA1- 
LESTI (152 p.), BALS (143 p.), BAIA 
DF.' ARAMA (101 p.) și OLTEȚU 
(21 p.).

Bilftmțiul în-trecerUor Sparrachiadei 
republicane este deosebit de edificator 
și in regiunea Cluj. Ponderea valorică 
au avut-o atâeti&mwil, gimnastica și 
notația, ramuri sparvive cu tradiție 
puternica în activitatea tineretului din 
această regitime.

La ateltism, de pildă, atrag atenția 
performanțele realizate de Leontina 
Holhoș (5,63 m la lungime), Paul 
Silai (11,6 sec. pe 100 m), Paul Ro- 
gozan (52,8 sec. pe 400 m), Cornel 
Porumb (2,05 m la înălțime), Valentin 
Jurcă (14,09 m la triplu salt) și Ion 
Moisesm (14,55 m la greutate). La 
gimnastică, numeroși concurenți, prin
tre care lulia Martinovici, Ștefan Var
ga, George ta Branea și Mihaj Herlea 
s-au impus prin execuția corectă a unor 
exerciții complexe, ca și printr-o ținută 
sportivă exemplară. Dintre înotători 
s-au remarcat Viorica Mate (100 m 
delfin), Mircea Berbecana (100 m. 
spate) și Constantin Dan (100 m bras).

Aceste rezultate remarcabile n-ar fi 
fost 
ti ci

Pentru sportul 
ieșean, întrecerile 
Spartachiadei repu
blicane au consti
tuit prilej de rea
lizare a unor per

cu putința, 
clujeni

dacă activiștii spor- 
fi acordat o atenfie

deosebită întreceri- 
l-or Spartachiadei 
republicane încă de 
la prima efra-pă. A- 
ceastă grijă fagă de 
m area c empetiți e
a anului 1964 este 
impresionanta de participanți la prima 
etapă a Spartachiadei republicane : 
369 603, cifră neînregistrată la nici 
o întrecere de mase organizată pînă a- 
cum în această regiune! Ca rezultat al 
acestei largi participări, precum și a 
accentului care s-a pus pe CALITATE, 
650 de tineri au obținut clasificări 
sportive, iar 11.989 au trecut toate nor
mele Insignei de polisportiv.

Iată și clasamentul 
după consumarea etapei regionale: 
ORAȘUL CLUJ (149 p), 2. BISTRIȚA 
(80), 3. TURDA (74), 4. DEJ (63), 5. 
A1UD (40). Urmează raioanele GHER
LA (38), HUEDIN (37), ZALĂU (34), 
CIMPENI (28) și NĂSĂUD (20).

Brașov

reflectată de cifra

pe raioane
1.

ORAȘUL BRAȘOV 119 p„ 2. ORAȘUL 
SIBIU 114 p., 3. RAIONUL I AGARAȘ 
81 p„ 4. ORAȘUL MEDIAȘ 76 p , 5. 
RAIONUL SIGHIȘOARA 70 p., 6. RA
IONUL SF. GHEORGHE 60 p.. 7. RA
IONUL TG. SECUIESC 47 p., 8. RAIO
NUL MEDIAȘ 36 p., 9. RAIONUL AG
NITA 29 p„ 10. RAIONUL SIBIU 17 
p., 11. RAIONUL RUPEA II p.

Cadre tehnice
evidențiate

Iași

întrecerile etapei 
a II l-a, desfășu
rate în orașul de 
la poalele Tînipei, 
Sf. Ghecrghe, Si
ghișoara precum și

formanțe remarcabile. Peste 280 000 de 
tineri s^au întrecut în etapele de mase, 
able competiției. Dintre aceștia «ei mai 
buni au fost prezenți, firește* la etapa 
finală pe regiune. Aci sașu obținut 1 
unele rezultate bune, printre <?^re sub- 
kniem performanța de 15,33 m Ia a- 1 
mnearea greutății (Adrian rGagea ■— j 
ooașnl Iași), 1.40 m. l,a sărițura. .în 
înălțime (Maria Staneșcu orașul ( 
lUși), 11:10,9 în proba de. 3000 ni ob- 
sțacole (Dumitru Răducanu —- orașul ■ 
Iași), 10,11 m. la greutate. (Silvia A- 
gavrilaaie — orașul Iași) '' ” 1
v întrecerile Spartachiadei republicane 

au constituit .un bun prilej, și. pentru i 
întărirea 
sportive.
și pînă 
pcbCUrat

rea fazei regionale a competiției arată 
astfel: 1. ORAȘUL IAȘI — C.S.M.S. 
(606 p.), 2. BÎRLAD (408 p). 3. RAIO. 
NUL IAȘI (267 p.). URMEAZĂ ÎN 
ORDINE
<258
(233
(143

p). 
P-)> 
p).

RAIOANELE PAȘCANI 
NEGREȘTI (242 p.). HUȘI 

VASLUI (184 p.) -și HÎRLÂU

în alte localități, s-au bucurat de un fru
mos succes. Finaliștii pe regiune și-au 
disputat întîietatea cu ardoare, iar efor
turile lor au fost încununate cu bune 
performanțe printre care și cîteva re
corduri regionale.

Cu prilejul Spartachiadei republicane 
au fost obținute importante succese. 
Astfel. 18 546 de tinere și tineri au reu
șit să-și treacă toate probele Insignei 
de polisportiv. Atți 9 000 de tineri și

vîrstnici și-au completat adeziunile de 
membri ai UCFS. Dornici de a practica 
în bune condițiuni sporturile preferate, 
aceștia au amenajat în orele lor libere 
128 de terenuri simple pe care s-au 
întrecut în prima etapă a competiției. 
Tot în perioada desfășurării Spartacliia- 
dei, 46 de noi secții pe ramură de sport 
au fost afiliate la federațiile de specia
litate.

Acestea sînt numai cîteva din reali
zările înregistrate și care demonstrează 
că întrecerile Spartacliiadei republicane 
au avut darul să învioreze activitatea 
sportivă din regiunea Brașov.

Iată acum clasamentul 
neral al etapei regionale:

La obținerea acestor rezultate 
meritorii, o contribuție prețioasă au 
adus cadrele tehnice — profesori 
de educație fizică, antrenori și in
structori voluntari. Să amintim cîți- 
va dintre ei t

ARGEȘ — soții Elena și Gabriel 
Bădescu (profesori de educație fi
zică din C-king Muscel), Aurel 
Drăgan (antrenor de atletism — 
C-lung Muscel), Petre Darie 
ed. fizică Rin. Vâlcea),

(prof.

OLTENIA — Constantin 
(prof. ed. fizică Craiova), N. 
(antrenor de atletism Tg. Jiu).

Bobei 
Manta

ge-
1.

IAȘI — C. Țapu (antrenor de 
atletism în raionnl 
llăilă (antrenor de 
deni).

Pașcani), D. Mi- 
handbal la Vlă-

bazei materiale a asociațiilor 
De la începutul întrecerilor 
în prezeftt asociațiile și-âti I
materiale și echipament spor-

tW; în Valoare de 754.Q59 Iții» In sfîr- ’ 

fjt» pentru a ilustra creșterea calîța-
tiyă a sportului din regiune, trebuie .
amintit faptul că, cu prilejul dispti* 
tării întrecerilor Spartăchiadei repu- 

numărul 
pînă la 
noi da- |

b'ioane, a crescut simțitor fi 
sportivilor clasificați. Aștfel, . 
etapa regională, s-au făcut 480 
sificări.

Clasamentul întocmit după

— Mihai Pop 
Ia Reghin), A. 
de atletism la

• BACĂU — 4 recorduri regionale. Cele mai va
loroase sini ale sportivilor D. Boboc — 11 sec pe 
100 m și V. Trandafir — 10.50 m la greutate (junior 
de 16 ani).

(junioare II) cu timpul de 9,1 sec.; 45 recorduri re
gionale. Printre performeri se nurr.ără :
—- 1,55 m ia înălțime, I. Borcănescu 
triplusalt, V. Tibulschi — 63,89 m la 
V. Sprincenatu 6,67 m la lungime etc.

Victorița Pulpe
— 13,39 m la 
ciocan (5 kg),

MUREȘ A. M. 
(antrenor de box 
Molnar (antrenor 
Miercurea Ciuc).

BACĂU — soții Mrn’a ți Cons
tantin Săvinescu (profesori de edu
cație fizică Ia P. Neamț), P. Con- 
stantinescu-Nehoi (antrenor de atle
tism la Roman), Oh. Creangă 
(profesor de ed. fizică la Bacău).
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HUNEDOARA — I. Lunga (in
structor de atletism la Orățtie), A. 
Cinci (instructor de atletism La 
Orăștie),

SUCEAVA — M. Sprinceană 
(prof, de ed. fizici la Snoeara), 
M. Salahub (prof, de ed. finei 
la Șiret).

PE DRUMUL PERFORMANȚELOR
A$a cum era și~ ăe așteptat, ta întrecerile Spartă- 

• chiadei republicane s-au înregistrat, încă de la primele 
etape, -rezultate remarcabile. Evident, în cadrai fazei 
regionale au apărut cele mai valoroase reziiltede, noi 
recorduri. Să reținem cîteva dintre ele...

I • GALAȚI — 5 recorduri regionale printre care 
2:02 la 800 m — Gh. Creangă, 50,50 m la suliță —' 
C. Datcu, 13,50 m la triplusalt — M. Vasîie etc.

• CLUJ — 53 recorduri regionale, lată căeva dîn- 
l tre acestea : V» Zaneti — 10:30,0 pe 3000 m obsta

cole, V. Jurcă — 14,09 m la triplusalt, L. Cato — 
45,22 m la. aruncarea Ciocanului (6 kg), M. Berbeca-

1 ru —- 1:09,0 pe: 100 m liber, Miloslava Kulcsar — 
1:19,4 la 100 rtt liber.

• CRIȘANA — 6 recorduri regionale dintre 
5 la haltere și 1 la natațîe.

• ARGEȘ, — Un record republican stabilit de 
. liana Nedeleu (C-lung Muscel) în proba de 60

disputa-

care

Ste-
m.g,

• MUREȘ A. M. — 3 recorduri republicane și 14 
regionale. Printre realizatorii acestor succese se află t 
Maria Salo (15 ani) 5,05 m Ia lungime, 1. Boite 
(18 ani) — 2:14,0 pe 800 m, R. Dominic (16 ani) — 
13,14 m la greutate.

S-au mai stabilit noi recorduri în regiunile SUCEA
VA (2 rec. regionale), HUNEDOARA (24 rec. reg.), 
DOBROGEA (3 rec. reg.), PLOIEȘTI (44 rec. regio
nale și raionale) ele.

j.



centrele miniere ale regiunii te

Itinerariul sportiv ne-a purtat deunăzi prin părțile 
Oradei, pe văile înverzite și pitorești ale Crișurilor, 
în orașele și satele acestui înfloritor colț de țară. 

Crișana, în pas cu toate celelalte regiuni ale patriei, a 
cunoscut în cei 20 de ani care au trecut de la eliberare 
transformări structurale, impresionante. Nici n-o mai re
cunoști. Peisajul industrial, decorul coșurilor de fabrici 
și ale marilor întreprinderi te întâmpină la tot pasul. 
Pretutindeni întâlnești tabloul muncii avîntate, entuzias
te. La „Interindustrial" sau „înfrățirea", la „Sinteza" 

„Metalica" ori „Crișul", la
„Interindustrial" 

sau „Solidaritatea", la 
hidrocentrala de la Aștileu, la fabrica de material refrac
tar de la Aleșd, în 
întâmpină grafice de producție, cu săgeți pornite semeț 
spre înălțimi, panouri de onoare de pe care îți zîmbesc 
fruntași) în muncă, angajamente însuflețite. Crîșana 
trăiește impetuos și la cea mai înaltă tensiune apro
pierea măreței sărbători a eliberării.

Dar sportul, pentru că el a fost subiectul principal 
și... ghidul călătoriei întreprinse ?

Sportul și-a cîștigat în regiunea Crișana multi prie- \ 
teni. Astăzi folosești cifre de ordinul zecilor de mii ca < 
să-i numeri. Aproape 150.000 de membri ai UCFS, aproa- ‘ 
pe 250.000 de participant la Spartachiada republicană, o 
activitate permanentă, vie, trepidantă, iată cîteva din 
realitățile activității 
țării. Stadioanele și 
larg porțile în fața 
să cunoască și să
țiilor fizice, ale mișcării în aer liber.

Regiunea Crișana se mîndrește și cu 
ai activității sportive, tineri și tinere 
titluri de campioni republicani, care au
manțe valoroase, recorduri. Se îmbogățește necontenit 
vitrina de trofee sportive a regiunii. Iar viitorul surîde 
larg sportului din „Țara Crișurilor".

Vă propunem așadar să parcurgem împreună acest 
itinerar, să urmărim cîteva secvențe ale unui film care 
poate fi de foarte lung metraj. Tema : „ANI DE AV1NT 
SPORTIV IN REGIUNEA CRIȘANA".

sportive din această regiune a 
terenurile de sport și-au deschis 

tineretului, a tuturor celor dornici 
se bucure de binefacerile exerci-

multi fruntași 
care au adus 
stabilit perfor-

LA „IZVORUL" MARILOR PERFORMANȚE...
de TERENTIE MOȘ

președintele Consiliului regional UCFS Crișana

CEL MAI
Se cuvin a fi scrise aceste rînduri 

despre un om care, dacă nu mai poate 
nutri veleități de ordinul performanței 
sportive are însă satisfacția de a că
lăuzi pe acest drum „prietenii mai 
mici", cum le spune tinerii sportivi din 
orășelul Beiuș... Un om neobosit pe 
care, în aceeași zi, îl veți putea întâl
ni, fie pe terenurile de sport ale școlii 
medii nr. 1 din localitate (într-o bună 
măsură opera sa), fie pe stadion ca 
starter la vreun concurs, fie la șe
dințele comisiei de atletism a raio
nului.

Omul acesta se numește Francîsc 
MATEI și este profesor de educație 
fizică. I-a plăcut atletismul încă din 
copilărie și i s-a dedicat trup și suflet. 
Arta profesorului Matei constă însă în 
aceea că reușește să transmită pro- 
pria-i pasiune, sutelor de copii din 
școlile beiușene, tineretului de toate 
vîrstele din pitoreasca așezare de pe 
Crișul Negru. Pasiunea transmisă în
seamnă, de fapt, zeci de concursuri or
ganizate sub îndrumarea profesorului 
Matei și sute de participant, de la cei 
de-o șchioapă și pînă la flăcăi vînjoși 
care fac să zboare discul sau ciocanul 
pînă hăt, departe... Orășelul care l-a 
dat pe Traian Sudrigean este pe cale 
să scoată la iveală multe alte autentice 
talente. Traian Magheru ar fi unul din-

VREDNK.
tre ele; un demifondist care a d 
mai toate concursurile regionale 
Ioan Chivari, sprinter de mart 
pectivă, săritorul la lungime 
Alexe, prăjinistul Vasile Marcu 
runcătorul de greutate loan 
Alături de aceștia, o tînără s 
Aurelia Macovei — o... Diți a C 
cum i se spune — și, mai ales, 
Tempeanu care de mult nu n 
noaște înfrîngerea în probele d< 
duri.

La „clasa" proFesorului Matei 
drul Școlii sportive de elevi, 40 
neri, băieți și fete, cei mai buni 
cei buni, duc cu o admirabilă 
verență, bătălia spinoasă cu sei 
și centimetrii. La recentul car 
de tetratlon organizat pe regii 
neriî atleți pregătiți de profesor 
tei au cucerit locul I și la fet 
băieți. Inimosul profesor, antn 
activist sportiv din Beiuș reuși 
facă dintr-un oraș anonim altăd 
centru atletic cu reputație în î 
regiune și să creeze acolo ceer 
cheamă tradiție...

LADISLAU KISS 
antrenor de atletisrr 

la SSE Oradea

' 'S-a spus, și pe bună dreptate, că 
activitatea sportivă de mase reprezintă 
izvorul marilor performanțe. Exemple 
multiple vin să dea acestui adevăr va
loare de axiomă.

Iată și motivul pentru care, dorind 
să ajungă pe marile culmi ale perfor
manței și tineretul din regiunea, noas
tră s-a avîntat cu insufflețire în acti
vitatea sportivă de mase. Și, între
cerile primei Spartachiade re
publicane închinate apropiatei ani
versări a 20 de ani de. la Eli
berare, competiție care împletește 
activitatea de mase cu cea de perfor
manță, au fost un prilej binevenit de 
afirmare, In acest sens trebuie spus de 
la început că întrecerile marii compe
tiții au cunoscut și pe meleagurile re
giunii noastre o atmosferă entuziastă, 
sărbătorească, înregistrată un frumos 
succes. Despre acest succes vorbesc cei 
241100 de pariicipanți la prima etapă 
a Spartachiadei republicane, cu 21100 
peste angajamentul luat de organele și 
organizațiile noastre sportive.

raionul Șimleu, Flacăra Tipări și 
Șoimii Simand, raionul Criș, A.S. 
Diosig, raionul Oradea, Cefa, raionul 
Salonta etc.

Stimulate de întrecerile Spartachia
dei republicane, numeroase asociații 
sportive au reușit să se consolideze din 
punct de vedere organizatoric. Este vor
ba in special de asociațiile sportive 
din mediul sătesc, lată cîteva exemple : 
Unirea-comuna Tileagd, raionul Aleșd, 
Drum nou-comuna Cociuba, raionul Sa
lonta, Recolta G.A.C. Sălard și Recolta 
G.A.C. Borș, ambele din raionul Ora
dea, Recolta G.A.C. Slmbăta, raionul 
Beiuș, Recolta G.A.C. Alrnaș, raionul 
Gurahonț, Recolta G.A.C. Seleuș, raio
nul Ineti ș.a.

Tot ca urmare a întrecerilor marii 
competiții s-a îmbunătățit substanțial 
și coeficientul de încasare a cotizațiilor, 
de la 72 la sută cit era înainte de data 
de 1 martie 1964, la 90 la sută la fi

nele semestrului 1. Aceasta a dus la 
înzestrarea multor asociații sportive cu 
echipament și material sportiv și impli
cit la practicarea sportului în condiții 
corespunzătoare. A crescut, totodată, 
numărul instructorilor sportivi, cu 707, 
al sportivilor legitimați, cu 558, al te
renurilor sportive simple (amenajate 
prin muncă voluntară), cu 145, al sec
țiilor pe ramură de sport, cu 26.

Este un bilanț care reflectă că în 
asociațiile sportive din regiunea noa
stră s-a muncit nu numai cu pasiune 
ci și cu simț de răspundere. Consolida
rea organizatorică . de care aminteam, 
va ajuta ca și în concursurile pentru In
signa de polisportiv sau în campionatul 
pe asociație care asigură continuitatea 
activității sportive de mase, regiunea 
noastră să înregistreze noi succese me
nite să contribuie la dezvoltarea și în
tărirea mișcării sportive din patria 
noastră.

' Cifra pariiclpanților la prima Sparta- 
chiadă republicană este intr-adevăr 
impresionantă. Ea reprezintă aproape 
de 10 ori mai mult decît cifra partici- 
panților la prima competiție de amploa
re organizată în orașul Oradea, după 
23 August 1944. Este vorba de crosul 
■„Să întâmpinăm 1 Mai“-ediția 1949, 
cînd s-au înregistrat 2279 de concu- 
renți...

Succesul etapei de mase a Sparta- 
ihîadei republicane își are explicația in 
sprijinul permanent pe care l-au primit 
din partea Comitetului regional de par
tid, a tuturor organelor și organiza
țiilor de partid, precum și in 
'grija deosebită acordată pregătirii în
trecerilor, pe plan organizatoric si 
propagandistic. Inițiativa organizării u- 
nei ștafete in stea care să facă cunos- 
'cut, în toate colțurile regiunii, scopul 
competiției a contribuit și mai mult la 
creșterea interesului față de Sparta
chiada. Pe listele participanților s-au 
înscris, încă din primele zile ale lui 
martie, sute și mii de tineri și tinere. 
In plus, pentru ca întrecerile să aibă 
un cadru cu totul sărbătoresc, in aproa
pe toate cele 475 de asociații sportive 
din regiune s-a trecut ta reamenajarea 
sau amenajarea de terenuri sportive 
simple, acțiune înfăptuită cu sprijinul 
sfaturilor populare comunale, cu mij
loace locale.

întrecerile Spartachiadei republicane 
au însemnat un frumos succes de par
ticipare, în primul rind la atletism, 
unde s-au înscris 63 440 de concurență 
Cifre însemnate au fost înregistrate și 
la gimnastică (43 169) și fotbal 
(21652). In toate cazurile, trebuie ară
tat că angajamentele au fost depășite. 
Intr-un clasament ad-hoc, pe locul 1 
se situează orașul Oradea cu 52000 de 
participanți (37 000 angajament), ra
ioanele Beiuș cu 26 328 (25 000) și Sa
lonta cu 23000 (22000). Dintre aso
ciațiile sportive fruntașe — și ca parti
cipare și ca organizare — se află Con
fecția (3176), Rapid (2209), Voința 
(1951) și Înfrățirea (1040), toate din 
Oradea, Minerul Bihor (1809), Lu
ceafărul Beiuș (1 347), Minerul Săr- 
mășag și Recolta Zăoan, ambele din

DIN ACTIVITATEA C.S.O.
de vorbă cu tovarășul ALEXANDRU BAGIU, 

secretarul Clubului sportiv orășenesc Crișul
Activitatea sportiva de performanța din Oradea este organizată 

de clubul sportiv orășenesc Crișul. Unele amănunte privind această 
activitate ni le-a oferit, în cadrul unei interesante discuții, tova
rășul ALEXANDRU BAGIU, secretarul clubului sportiv orădean.

— Vreți să ne vorbiți cîte 
ceva despre dezvoltarea 
sportului de performanță 
din orașul dv ?

— Faptul că sportul de per
formanță orădean începe să 
ee „vadă“ tot mai mult se da- 
torește în primul rînd condi
țiilor materiale create. C.S.O. 
Crișui dispune azi de 10 tere
nuri simple pentru fotbal, 7 
terenuri pentru volei, cîte U 
pentru baschet și handbal, 5 
pentru tenis, două stadioane, 
două săli pentru jocuri sporti
ve, patru săli pentru antre
namente, două piste pentru 
atletism și un bazin acoperit 
Existența acestor baze sporti
ve a creat posibilități largi de 
creștere continuă a numărului 
de membri UCFS care a ajuns 
acum la 41 332. Cu o astfel de 
masă cuprinsă în 89 de asocia
ții sportive, am putut crea un 
număr de 165 de secții pe ra
mură de sport și legitima

3 796 de sportivi pregătiți de 
15 antrenori și aproape 800 de 
instructori sportivi. Din club 
fac parte 21 de maeștri ai 
sportului.

— In ce ramuri sportive 
s-a afirmat C.S.O. Crișul ?

— Cele mai bune perfor
manțe au fost realizate la ae 
romodelism. sport în care a- 
vem trei campioni republi

cani. A. Naghi, Gh. Cosma și 
E. Tordk. Intr-o altă ramură 
sportivă, săriturile în apă. de
ținem de asemenea un titlu 
de campioană, prin Viorica 
Chelemen-Chiș. Rezultate bune 
au fost înregistrate și de că
tre halterofili (locul 4 la „re
publicane”). poloiști (locul 4 
în divizia A), baschetbaliști 
(locul 5 în prima categorie a 
țării), fotbaliști (locul 5 — 7, 
după primul an de activitate 
în principala competiție re
publicană), șcrimeri (mulți 
trăgători în finalele pe țară).

Sportivii clubului pot însă 
să-și spună cuvîntul și în alte 
ramuri sportive, în atletism, 
de pildă, unde avem elemente 
de valoare republicană ca An
drei Deac, Carol Sas, Gheor- 
ghe Rltzman, în tenis de ma
să, unde există cîteva elemen
te de mare perspectivă prin
tre care și Carmen Crișan, 
lupte libere și clasice etc.

— Care sînt cei mai re
prezentativi sportivi, nu 
numai sub aspectul pregă
tirii ci și al comportării, 
al disciplinei pe teren și 
în societate ?

— Există numeroase elemen
te care sub acest dublu aspect 
fac cinste clubului. Iată cîte
va exemple : boxerul Mihai 
Rusu, poloiștii Emil Ilea și 
Nicolae Rujinschi, baschetba- 
lista Ana Mihuț, luptătorul 
Mihai Benea și fotbaliștii Va
sile Vlad și Gh, Solomon. De
sigur, amintindu-i pe aceștia, 
trebuie să notăm și numele 
antrenorilor care contribuie 
la pregătirea și educarea spor

Pagini realizate de TIBERIU 
STAMA.

Fotografii : TUDOR CH1OREANU

Aproape că n-a existat 
concurs republican de j 
gimnastică în care repre- ' 
zent-anții regiunii Crișana < 
să nu fie prezenți. Nume
roase talente în sportul 
grației și î nd emulării iz
vorăsc din mase, din 
rîndul membrilor asocia
țiilor sportive. Recentele 
întreceri din cadrul Spar
tachiadei republicane — 
faza pe orașul Beiuș (de t 
la care am „cules* a- J 
ceasta imagine) — au i 
arătat ce rezervor bogat i 
de cadre se află în acest | 

sport!

—

CRIȘUL
tivilor noștri. In acest sens 
apreciem mult activitatea an
trenorilor Traian constantl- 
nescu (baschet). Ladislau Zi- 
lahi (fotbal), Tiberiu Acs 
(box). Mihai Matei (handbal) 
și Emeric Freuna (natație șl 
polo).

— Credeți că s-ar putea 
realiza mai mult pe planul 
performanței ?

— Fără îndoială că da. Și 
acesta este, și obiectivul cen
tral al clubului nostru. Ana
liza activității secțiilor a scos 
în evidență lacunele care mai 
există, necesitatea îmbunătă
țirii procesului de pregătire, 
întărirea secțiilor cu antre
nori cu o calificare supe
rioară. Paralel însă ne vom 
ocupa și de munca de educație 
cu sportivii. Va trebui să ve
ghem îndeaproape, cu spirit de 
răspundere, pentru ca sportivii 
noștri să obțină rezultate tot 
maj bune dar să se bucure și 
de o reputație desăvîrșită.

BRE VIA
• In regiune ființează £ 

secții afiliate și 2 010 nes 
(față de 65 în 1944). Primele 
ca număr le dețin:

șase luni din acest an au f 
gitimați 558 de sportivi.

— fotbalul • * » ■»
— voleiul . ■ « *
— șahul . « ■ • *

'• Numărul sportivilor leg
a ajuns la 9 048 (față de
1944). Numai în cursul pi

• In regiune activează 81 
sportivi clasificați, dintre cari
— 21 maeștri ai sportului
— 261 sportivi de categoria
— 825 sportivi de categoria
— 4505 sportivi de categoria
— 1925 sportivi juniori.

• Pe lingă diferite corni 
ramură de sport funcționează :
— 595 de arbitri

— 106 antrencri (față d 
1944) dintre care 31 pr 
de educație fizică

— 4 102 instructori sportivi 
tar).

'•ț Numărul de terenuri s 
simple este de 1 317 (față de 
1944). Separat, în regiune e: 
stadioane: două în orașul Or; 
unul în Orașul dr. Petru Gr< 
asemenea, sportivii regiunii 
dispoziție un număr de 11 
pentru atletism și un bazin 
rit, în Oradea, al doilea din 1 
mărime, după bazinul Florea



’romisiuni pentru... mîine
e cîțiva ani a prins viață, la nivelul 
ului Oradea mai ales, o inițiativă 
te valoroasă: înființarea centrelor 
inițiere pentru copii.
-a pornit cu natația, sport căruia 
nt create condiții optime de propă- 

legate de existența bazinelor în 
liber din incinta ștrandului orășe- 

(foarte frumos amenajate și gos- 
irite), a bazinului acoperit, o ve- 
>ilă operă monumentală. Deci, posi- 
ăți de a desfășura o activitate per- 
lentă, indiferent de anotimp, de 
ea vremii.
rganizate pe cicluri (de cîte 3 săp- 
îni), cursurile de inițiere în nata- 
se bucură de multă prețuire și popu- 
ate. Poate și pentru că la condu- 
a lor se află antrenori recunoscuți 
ru pricepere și calități pedagogice, 
sportivi de rrunte. Din rîndul co

x' ce au descifrat aici alfabetul 
ului, antrenorii și instructorii își 
mari nădejdi în Mircea Cernău, 

orghe Băcttț (fiul fostului inferna
la! de fotbal), Doina Zaitog, Victo-

Silaghi ș.a.
torsuri de inițiere asemănătoare 
cționează și la fotbal. în primul rînd 

ÎNVĂȚĂTURĂ ȘI SPORT
prof. ION PUȘCAȘIU, șeful secției de învâțâmînt a Sfatului 

popular regional Crișana

jn in față bilanțul participării ele- 
r noștri la finalele școlare ale pri- 
Spartachiade republicane. în 5 din 
7 " muri sportive ale competiției 

'le, -pvw^rii regiunii Crișana au in- 
'at întrecerile printre fruntași. Cor- 
a Toma la săritura în înălțime

aschetbalistele de la S.S.E. Oradea au cucerit titlul de campioane ale tării 
junioare pe anul 1964. In fotografie, autoarele acestei frumoase perfor- 

anfe: rîndul de sus (de la stînga) Stanca Suciu, Voica Tripon, Ana Dudas, 
■of. Emil Blaga, antrenor, Ghizela Laios, Ileana Barabas și Ecaterina loja, 
indul de jos (de la stînga): Livia Popovici, Eva Kilgast, Ileana Vonea, Marga 

Socolschi și Iulia Mesaros.

'! m), Andrei Deac la 200 m (22,6) 
’efre Mărcuțiu la gimnastică (câte- 
•a seniori 1) au îmbrăcat tricourile 
campioni ai Spartachiadei republi- 
e. In același timp, la baschet, echi- 
de fete a Școlii medii din Salonta 
tcupai locul 4, iar cea de băieți a 
Iii medii nr. 1 din Oradea, locul 5. 
același loc s-a clasat și echipa de 
ii fete a Școlii medii nr. 1 din Ora- 

pe lingă CSO (cu 2 antrenori și 60 de 
cursanți), apoi în cadrul asociații
lor sportive mari, ca de pildă înfrățirea 
și Flamura roșie (cîte 30 de cursanți), 
Voința (40) și Dinamo (20). Cu o a- 
semenea bogăție de cadre în plină for
mare, fotbalul orădean poate privi cu 
optimism în viitor...

Cu aceasta, problema nu este epui
zată. Pentru a ajunge aici, trebuie să 
vorbim și de alte centre de inițiere cum 
ar fi cele de baschet (3 centre: la 
CSO cu 20 de copii, Dinamo și Voința 
cu cite 30), tenis de cîmp (I.T.O. și 
Voința cu cîte 30) și tenis de masă 
(înfrățirea — 30 și Rapid — 20). Dacă 
adăugăm și activitatea ce se desfă
șoară în cadrul Școlii sportive de elevi 
pe linia inițierii copiilor în atletism și 
gimnastică, avem o imagine și mai 
completă a preocupării manifestată în 
Oradea pentru îndrumarea cît mai mul
tor elemente în sport, încă din fragedă 
copilărie. Ceea ce desigur nu poate 
constitui decît un prilej de laudă!

prof. VASILE LAZA
metodist regional 

pentru educație fizica

dea. în fine, la polo, școlarii noștri au 
fost prezenți, în mod activ, în turneul 
final, unde au întrecut pe colegii lor 
din regiunea Banat cu 3 — 0 și au pier
dut la limită, 2 — 3, în fața elevilor 
clujeni, vicecampioni republicani la ac
tuala ediție a școlarelor.

Este un bilanț care, fără a trezi un 
optimism exagerat, ne bucură. într-o 
regiune în care altădată sportul era 
apanajul copiilor celor avuți, el repre
zintă azi un bun al tuturor elevilor, al 
întregului tineret. învățămîntul de edu
cație fizică se desfășoară în condițiuni 
tot mai bune. Dictonul latin „mens 
sana in corpore sano" a ieșit din sfera 
slovelor și s-a familiarizat tot mai mult

Din obiectivele turistice nu lipsește nici frumoasa stațiune balneară din vecinătatea Oradei, Victoria 9 Mai

CINE MERGE CU NOI?...

Cu această întrebare se adresează, 
bl fiecare săptămînă, responsabilii de 
turism din întreprinderea noastră tu
turor salariaților, dar îndeosebi ce
lor tineri... Cine merge cu noi în 
excursii ? Cine dorește să participe 
la un concurs de orientare tu
ristică ? Cine vrea să-și petreacă o zi 
în umbra răcoroasă a pădurii sau să 
suie pe cărări șerpuite de munte? In 
toate cazurile — să guste din frumu
sețile nesfîrșite pe care ți le oferă na
tura...

La noi, la „Metalica", această invi
tație găsește totdeauna ecou. Și, fără 
falsă modestie, trebuie să arăt că, prins 
de... fluxul general, m-am numărat de
seori printre cei care, sîmbăta după- 
amiază, și-au pus în spate rucsacul. 
Obiectivele turistice preferate: stațiu
nea Stîna de Vale (1102 m) care oferă 
o diversitate de puncte interesante ca 
vîrfurile Poeni, Bohodei, Muncelul, păs- 
trăvăria din Valea Drăganului, Ciripa, 
cascada Moara Dracului, circuitul Cus
turi, săritoarea Jeduțului, izvorul So
meșului Cald. Alt obiectiv foarte în
drăgit de drumeți și excursioniști îl 
reprezintă cabana de la Vadul Crișului 
(300 m). De aici se pot vizita Peștera 

cu sălile și stadioanele. Rosturile prac
ticării exercițiilor fizice și sportului sînt 
deslușite și la sate, chiar in cele mai 
depărtate așezări ale regiunii. Revolu
ția culturală din țara noastră se 
desfășoară pe coordonate largi, îmbră- 
țișind, cum era și firesc, și sportul.

Secțiunea de învățămîni a regiunii 
s-a îngrijit ca în școli să fie create 
condiții tot mai bune de practicare a 
educației fizice. Multe școli sint dotate 
cu săli de gimnastică, terenuri sportive 
simple și chiar complexe, sub forma 
unor microstadioane. Magaziile asocia
țiilor sportive școlare se reînnoiesc 
anual cu noi sortimente de materiale 
și echipament sportiv.

Toate acestea au favorizat dezvolta
rea într-un ritm impetuos a multor ra
muri sportive, începind cu atletismul 
(centre puternice ființează la Oradea, 
Beiuș și Criș), gimnastica (Oradea, 
Orașul dr. Petru Groza, Beiuș) și nota
ția (Oradea, Salonta, Orașul dr. Pe
tru Groza). La jocurile sportive se în
registrează un simțitor progres, mai 
ales la baschet (Oradea, Salonta), vo
lei (Oradea, Beiuș. Gurahonț), hand
bal (Oradea, Marghita, Beiuș) și fotbal.

Evident că s-ar putea realiza și mai 
mult. Avem în regiune profesori de e- 
ducație fizică pricepuți și pasionați 
care nu-și precupețesc eforturile pentru 
a da la iveală noi elemente talentate 
în sport. Meritul acestora este însă, în 
principal, acela că prin sport reușesc 
să facă pe elevi mai disciplinați, mai 
hotărîți; totodată îi stimulează să în
vețe mai bine. în foarte multe cazuri, 
fruntașii în sport sînt și posesori dc 
note de 9 și 10.

In aceasta rezidă și caracterul edu
cativ al sportului. Este totodată expli
cația pentru care foarte mulți directori 
de școli și profesori de cultură genera
lă oferă multă lărgime activității spor
tive, o sprijină, o popularizează; mai 
mult — au ajuns să o îndrăgească. În
vățătură și sport — ce noțiuni frumoa
se, ce simbioză fericită!

GHEORGHE MOLDOVAN
directorul I.I.S. „Metalica" Oradea

Vadul Crișului, defileul Crișului Repe
de, peșterile Devența, centrul minier 
Suncuiuș, peștera de la Zece Hotare și 
frumoasa vale a Mișidului.

Regiunea noasfră oferă însă o suită 
infinită de rute turistice, îneît totdea
una ai de unde alege: cabana Scări
șoara (1108 m) cu vizitarea ghețarului 
cu același nume, Valea ladului-Remeți, 
cantonul Boga, punct de plecare către 
vestitele Cetăți ale Ponorului și tra
seele către platoul Padiș, Valea Gal
benei sau Poiana Florilor, cabana 
Traniș de pe traseul frumoasei Văi a 
Drăganului, Valea Sighișteului, foar.e 
bogată în peșteri, Vîrful Biharia (1848 
m), peștera Meziad, cea mai întinsă 
din regiune și, în fine, ca să închei a- 
ceastă enumerare, Muntele Găina, re
numit prin tradiționalul Tîrg de fete.

Această diversitate de obiective tu
ristice atrag, indiferent de anotimp, 
mii și chiar zeci de mii de oameni ai 
muncii din regiunea noastră în activi
tatea turistică. Numai în acest an, în 
evidența comisiei regionale de turism 
se află 1017 acțiuni cu 66 005 partici
pant.

Cifrele să nu vă surprindă. O ex
cursie, un concurs de orientare turistică 
au devenit, într-un fel, o necesitate, un 
prilej de a-ți reface forțele pen
tru o nouă săptămînă de muncă. 
Iată de ce, pe traseele stăbătute de 
noi am întîlnit foarte mulți iubitori ai 
turismului, de la Poligrafie sau Fabri
ca de confecții, de la „înfrățirea" sau 
„Drum Nou", întreprinderi orădene ca 
și din alte întreprinderi sau din diferi
te gospodării agricole colective.

In cîteva rînduri mă voi referi la 
concursurile de orientare turistică.

ÎN LOC DE EPILOG...
Am parcurs, așadar, împreună cî- 

teva secvențe ale... filmului de scurt me
traj care și-a propus să descrie fe
lul cum s-a dezvoltat activitatea spor
tivă în „țara" Crișurilor... Sînt înmă- 
nunchiate, aici... o serie de cifre grăi
toare care oglindesc avîntul tot mai 

• Ioan BAR, președintele asociației sportive Victoria, raionul Criș;
• Teodor DEME, instructor sportiv pe lingă asociația sportivă Recolta GAS 

C.rișana, comuna Ținea, raionul Salonta;
• Gheorghe GAGHI, instructor sportiv în comuna Olari, raionul Criș;
• Spiridon GROZA, instructor sportiv pe lingă GAC Almaș, raionul Curai 

honț;
• Dumitru IUGA, instructor sportiv pe lingă GAC Seleuș, raionul Beiuș:
• loan NOV1COV, instructor sportiv de fotbal în raionul Beiuș;
• Ladislau MARIAN, președintele asociației sportive TRACTORUL, comuna 

Cefa, raionul Salonta;
• Alexandru S1LBERZWE1G, președintele asociației sportive RECOLTA* 

Valea lui Mihai, raionul Marghita;
• Aurel FUGĂTA, președintele consiliului raional UCFS Criș;
• Zoltan ROMANSGHI, președintele asociației sportive IJNIREA-Teleagd, 

raionul Aleșd;
• prof. Florica ZABOLISCHI, antrenoare de natație la SSE Oradea.
o Irma KISS, antrenoare de atletism la SSE Oradea;
• <lr. Ioan SAVULESCU, directorul Dispensarului medico-sportiv;
• dr. Radu CONSTANTIN, directorul spitalului ortopedic Oradea;
e prof. Ludovic NEMET, antrenor și arbitru de atletism în Oradea;
• Ioan NEAGU, instructor sportiv pe lingă GAC Sîmbăta, raionul Beiuș.,

Ele s-au organizat în două etape — 
una de noapte, în jurul Pietrii Craiului 
și alta de zi, în traseul Bucea — Valea 
Iadului — Remeți. Concursuri de o- 
rientare turistică sînt organizate însă 
în fiecare sezon și ele cunosc un fru
mos succes de participare. La aceasta 
contribuie și instructorii de turism, șco
larizați periodic de către comisia regio
nală sau de cele raionale (Ineu, Gura
honț și Criș în deosebi).

Sînt convins că turismul de mase 
din regiunea Crișana se va dez
volta într-un ritm vertiginos, atrăgînd 
alte mii de oameni ai muncii într-o ac
tivitate în egală măsură, frumoasă și 
utilă.

Fragment dintr-un traseu turistic foarte 

mult îndrăgit: defileul Crișului Repede 

la Suncuiuș...

mare pe care l-a cunoscut sportul în a- 
ceastă frumoasă și bogată regiune a pa
triei. Sînt fapte care vorbesc despre 
munca entuziastă, neobosită, a atîtor 
activiști sportivi — profesori, antre
nori, arbitri, instructori. Să vă amin
tim pe cîțiva dintre ei:



MINERUL BAIA MARE—

SELECȚIONATA KATOWICE

4-0 (4-0)
BAIA MARE, 30 (prin telefon). 

Peste 1OOOO de spectatori au asistat 
miercuri seara, în nocturnă, la o par
tidă interesantă, încheiată cu victoria 
categorică a echipei locale.

Chiar în primul minut de joc Rozs- 
nyai pasează lui Pînzaru, care înscrie 
prîntr-un șut-bombă. Sasu mărește 
avantajul Minerului la 2—0 în min. 
15. fructificînd o pasă primită de la 
Pop. Șapte minute mai tîrziu, Secheli 
ridică scorul la 3—0 transformînd un 
penalti. Ultimul gol este înscris în 
ni in. 35 de Pop.

Mulțumiți de rezultat, jucătorii de 
la Minerul nu mai insistă în a doua 
parte a meciului, dînd posibilitate 
oaspeților să construiască cîteva 
atacuri periculoase, clarificate însă 
de apărarea minerilor.

A condus bine Aurel Mocanu — 
Baia Mare.

MINERUL: Bay (Vlad) Ujvari, Za- 
voda II (Donca), Rosznyai, Vaida, 
Cromeli, Pînzaru, Drăgan, Sasu, Pop, 
Czako.

SELECȚIONATA KATOWICE: Sta- 
rom (Csaia) — Preja, larosz, Tygan, 
Wieczorek, Czenczek (Latocha), Klik, 
Schmidt, Woznieczka, Papika, Smo- 
liosk.

V. SASARANU și 
L. CHIRA — coresp.

Știri..
9

știri...
PREGĂTIRI LA STEAGUL ROȘU

BRAȘOV, (prin telefon). Joi au 
început antrenamentele și jucătorii de 
la Steagul roșu. La apelul antrenorilor 
au fost preze’nți Haidu, Naghi, Zaha- 
ria, Seredai, Pescaru, Sigheti, Ciripoi, 
Filimon, Selimesi, Necula, Ivăncescu, 
Gheorghevici, precum și juniorii Mir
ean, Țupa șî Ardeleanu, promovați în 
prima echipă.

Pregătirile, începute sub conducerea 
lui Silviu Ploieșteanu, se fac atît în 
vederea noului campionat, cît și a 
partidei internaționale cu selecționata 
olimpică a Japoniei (programată pen
tru 6 august). De asemenea, un obiec
tiv important este faza intermediară 
pe grupe de regiuni a Spartachiadei 
republicane.

C. GRUIA — coresp. reg.

...Șl LA GLORIA BISTRIȚA

Tn vederea noului sezon fotbalistic, 
echipa Gloria Bistrița din categoria 
C, seria Nord, și-a început pregătirile 
sub conducerea profesorului de educa
ție fizică Nicolae Crișan. Primul an
trenament a avut loc la 6 iulie.

Iată lotul aflat în pregătire : Tăutu, 
Straub, Cauzer, Enrich, Pădureanu, 
Ianu, Greabu, Stan, Vasilescu, Săn- 
duță, Irirnie, Avramescu, Ciocan, 
ILajdu, Firică I, Firică II, Pîrvtileț.

DAN DEAC — corespondent

PROGRESUL BUCUREȘTI A JUCAT 
LA TG. SECUIESC

Campionatele de sărituri ale juniorilor

Rodica Popescu (S. S. E. nr. 1)
pe primul loc la trambulină

Campiora-atcle republica
ne de sărituri <le la tram- 
h alină pentru juniori și 
junioare nu au îniceput 
în -cele mai bune •condiții. 
Proba junioarelor a în
trunit doar cinci concu
rente care, din cauza gre
șelilor în 
turilor,

Miine se dispută
Cursa de mare fond 

pe Dunăre Lk

Meci internațional

la Cărei
La Cărei s-a disputat joi partida 

internațională dintre echipa locală Re
colta și formația iugoslavă Spartak 
Subotița, care activează în categoria 
B. Victoria a revenit Recoltei cu 3—2 
(1-1).

TG. SECUIESC 31 (prin telefon).— 
Formația bucureșteană Progresul a 
jucat joi în localitate cu Forestiera 
Tg. Secuiesc, pe care a învins-o cu
5— 0 (1—0). Au marcat: D. Popescu 
(2), Baboie (2) și Oaidă.

Progresul a aliniat formația : Mîn- 
diftt — Constantinescu, Ivănescu, Știr
bei (Bobin), I. Popescu — D. Pope
scu, Mafteuță — Oaidă, Mateianu, M. 
Voinea (Ghițu), Baboie.

Marți 28 iulie Progresul 
Covasna cu Carpați și a
6— 3 (3—0). Duminică va
Onești și marți 4 august la Sinaia.

execuția sări- 
aii obținut punc

taje slabe. Esseepție a fă- 
cut cea mai tînăra concu
rentă — Rodica Popescu 
(13 ani) de la S.S.E. 
nr. 1 București — care a 
manifestat mai multă 
guiranță și a totalizat 
82,19 p, clasîn4u~ise pe 
primul loc. Titlul de c-ain- 
pio-an-ă nu d s-a acordat 
însă., deoarece a greșit 
penultima săritură (salt 
răsturnat) pentru care a 
primit doar 3,75 p. Cu © 
săritură a-cceptabilă, ea ar 
fi totalizat pesete S5 
e>ît este punctajul minim 
pentru acordarea titlului. 
Pe locurile următoare s-au 
clasat 1 2. Maria Arones- 
cu (SrS.E. S-ibiu) 754)3 p; 
3. Anelise Kestner (S.S.E. 
Sibiu) 70,07 p ; 4. Mărim
ea Isăcescu (Progresul 
București) 64,11 p ; S. 
Margareta Vereș (S.S.E. 
Sibiu) 59,55 p.

întrecerile continuă la 
ștrandul Tin eretu’hx i p rin 
disputarea săriturilor de la trambulină 
pentru băieți 
la platformă 
(mîine).

81-

• LA ȘTRANDUL TINERETULUI, 
„CUPA STEAUA" • AU FOST DE
SEMNATE FINALISTELE CAMPIONA

TULUI DE JUNIORI LA POLO
Maree dimineață, înotătorii fruntași 

din țara noastră iau startul ui 
.Cursa de mare fond pe Dunăre". Prin
tre protagoniști se află Gh. Cociuban, 
cîștigător al ultimei ediții a competiției, 
maestrul spartului Al. Popescu, Cornel 
Mocanu, fost recordman în probe de 
lend, Aurel lonescu ș.a.

Băieții se vor întrece pe distanța 
Brăila—-Galați (21 km), iar fetele vor 
pleca de la farul aflat la 
Galați.

Azi și mîine, înotătorii 
iau parte la „Cupa Steaua" 
ganizat ăe clubul sportiv

a jucat 
CÎștigat 
evolua

la 
cu 
la

A. ORBAN — coresp.

10 km de

Kodioa Popescu executind un salt cu furub
Fet« : T. R uitat

(azi) și a săriturilor de 
pentru băieți și fete

★

de verificare a lotului re- 
seniori, desfășurat ieri la

Concursul 
publican de 
ștrandul Tineretului, s-a încheiat cu 
victoria lui Pantelimon Decuseară: 
145,4-1 p la trambulină. Decuseară a 
confirmat din nou forma Iwană .ma
nifestată de-a lungul acestui sezon. El 
a fost urmat de I. Ganea cu 131,26 p 
și Gh. Baican 129,06 p. Componenții 
lotului susțin mîine o nouă verificare, 
de astă dată la sărituri de la platformă.

78928 lei report la Pronosport
• Tragerea specială LOTO-CEN- 

TRAL din 24 iulie 1964 a înregistrat 
un frumos succes în ceea ce privește 
valoarea premiilor precum și numărul 
lor — peste 7.000.

Marele premiu de 100.000 lei la ca
tegoria I a fost cîștigat de către par
ticipantul Mădîrjac Constantin din 
Oradea, str. Republicii nr. 5 — re
giunea Crișana. El a fost obținut pe 
un bilet multiplu întreg — combinat 
de 4 numere.

Acest mare premiu este cel mai 
convingător argument de a participa 
la sistemele LOTO-PRONOSPORT 
care oferă posibilitatea de a se ob
ține cîștiguri importante.

• Concursul Pronosport de mîine 2 
august prezintă meciuri echilibrate. 
Dintre cele 12 întîlniri reținem meciul

. internațional amical dintre A.SJA.D. 
Satu Mare cu Spartak Subotița ; 4 
meciuri din campionatul R. P. Ungare 
categ. A. In rest 5 meciuri din cate
goria B seria I șî 2 din categoria B 
seria a Il-a ale aceluiași campionat.

Dar iată programul integral al con
cursului Pronosport de mîine 2 au
gust 1964 :

1. A.S.M.D.

a cîte 238 
variante a 
a cîte 153

lei; 
cîte 
lei;

S. Mare — Spartak 
Subotița R.S.F.I.

2. M.T.K. — Ferencvaros
3. Diosgyor — Dorog
4. Pecs — Szeged
5. Debrecen — Komlo
6. OrOszlany — Salgotarjan
7. Gyori M.A.V. — Szallitok
8. Szekesfehervar — Ozd
9. Szombathely — B.V.S.C.

10. Dunaujvaros — Borsod
11. Esztergom — Pecsi Banyasz
12. Papa — Veszprem

PREMIILE TRAGERII SPECIALE 
LOTO-CENTRAL, DIN 24 IULIE 1964

Premii obișnuite în bani, întregi șl 
sferturi: Premiul suplimentar I: I va
riantă a 100.000 lei și 1 variantă a 
25.000 lei; Premiul suplimentar II; 
10 variante a cîte 2.410 lei și 11 va
riante a cîte 602 lei; ~ ’
9 variante a cîte 10.092 lei și 31 va
riante a cîte 2.523 lei; Categoria a 
Il-a: 40 variante a cîte 3.235 lei șî 
49 variante a cîte 808 lei; Categoria 
a IlI-a ’ 78 variante a cîte 1.476 
și 146 variante a cîte 369 iei ; Cate
goria a IV-ai 131 variante a cîte

Categoria 11

lei

bucureșteni 
concurs or- 
Steaua la 

ștrandul Tineretului. Se vor face cla
samente individuale și pe echipe.

Campionatul de polo al orașu
lui București s-a încheiat cu victoria 
echipei Progresul, neînvinsă în toate 
jocurile susținute. Urmează în clasa
ment: 2. S.S.E. nr. 2; 3. S.S.E. nr. 1; 
4. Rapid; 5. Steaua; 6. Clubul sportiv 
școlar; 7. Dinamo. Echipa Știința a 
fost eliminată din competiție pentru 
neprezertări repetate. Primele patru 
echipe din campionatul Capitalei s-au 
calificai pentru finala campionatului 
republican. Din țară s-au calificat for
mațiile Crișul Oradea. Industria linii 
Timișoara, Voința Cluj și Știința Cluj,

952 lei și 186 variante 
Categoria a V-a: 191 
612 lei și 336 
Categoria a 
cîte 551 lei și 
lei; Categoria 
a cîte 469 lei .
117 lei; Categoria a VllI-a: 278 va
riante a cîte 399 lei și 579 variante 
a cîte 99 lei.

Report supliment I = 28.683 lei.
Premii suplimentare în obiecte și 

bani, întregi și sferturi: Categoria A i 
4 și 12; Categoria B: 18 și 29; Cate
goria I: 10 și 20; Categoria a Il-a : 
56 și 135; Categoria a IlI-a : 302 și 
447; Categoria a IV-a : 303 și 585 ; 
Categoria a V-a : 626 și 1.210.

LOTO CENTRAL
La tragerea Loto Central din 31 iulie 1964, 

au fost extîcrse din urna următoarele nu-

variante
Vl-a: 214 variante a
355 variante a cîte 137 
a VlI-a : 249 variante 
și 443 variante a -cîte

m,ere: 5 18 12 34 47 56 24 86 30 44
Premii suplimentare: 28 3 19. Fond general 
de premii: 747.782 lei.

Tragerea următoare va avea loc în 
București vineri 7 august 1964. La trage
rea specială Loto Central din 24.VII.1964, 
la premiul suplim«nLa® cat. A, cele trei 
autoturisme au revenit prin trag eu e la sorți 
următorilor participant:

autoturismul Maskvici participantului Cio
ban Dumitru din Baeâu, un autoturism Sko
da Octavia participantului Petrescu Alexan
dru din București și al doilea autoturism 
Skoda Octavia participantului Melisareta 
Alexandru din Galați.

Criteriul juniorilor
începe. '„Criteriul juniorilor". Ajunsă 

la a VJIL-a ediție, această competiție 
reunește pe Cei mai talentați cicliști dm 
țara noastră într-o cursă pe etape. 
Astfel, timp de patru zile, tinerii aler
gători își vor disputa întîietatea pe șo
selele din jarul Capitalei, după urmă
torul program : luni 3 august — etapa 
I, 70 km pe șos. București — Giurgiu ; 
marți 4 august: etapa a Il-a 30 km 
contra timp individual pe șos. Bucu
rești—Oltenița; miercuri 5 august: 
etapa a IH-a — 80 km pe șos. Bucu
rești—Călărași; joi 6 august: etapa a 
IV-a — 100 km pe șos. București -— 
Oltenița.

Plecarea în prima etapă se va da din 
dreptul bornei kilometrului 12 de pe 
șos. București—Giurgiu, jurul
orei 17.

Turneele finale ale concursului repu
blican de juniori, care se desfășoară în 
Capitală, au început joi, cu partide dîrz 
disputate. La băieți, cea mai Importan
tă partidă a primei runde a permis plo
ieșteanului Dan Zara să culeagă o pre
țioasă victorie. învingîndu-1 pe Dan 
Wolf. In celelalte partide s-au înregis
trat următoarele rezultate : Biriescu— 
Segal 0—1, Burețea — Ghizdavu 0—1, 
Constantinescu-—Urzică 0—1, Dumi- 
trașcu—Solomon 1—0, Czumbel—Gran
berg 1—0. De remarcat că nici una 
din partide nu s-a terminat cu remiză.

în prima rundă a finalei feminine s-a 
înregistrat o surpriză. Tînăra FTorica 
Nicolae (12 ani) a reușit să smulgă o 
jumătate de punct celei mai autorizate 
pretendente la primul loc, timișorean- 
ca Pia Brînzeu I Ana Ștefănescu a în
vins-o pe Smaranda Mate'escu. A cincea 
participantă în finală, Ilenrieta Geor
gescu, a fost liberă. (T. Nicoară 
■resp.)

PREMIILE CONCURSULUI PRONOSPORT 
nr. 30 din 26 iulie IS64

Categoria a Il-a 3,4 variante a cîte 12.94.2 
Iei. Categoria a IlI-a 91,8 variante a cîte 
718 lei.

Report la categoria I, Ia concursul nr. 
31 din 2 august 1964, iei 78.928.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport

TURIȘTI
T.A.P.L. BUCUREȘTI deschide în curînd un

COMPLEX TURISTIC

la SNAGOV-SAT
Intr-un cadru natural foarte plăcut vă stau la dispoziție :
— hotel situat pe malul lacului

restaurant unde puteți servi o gamă variată de mîncăruri, prepa
rate de bufet și minuluri, precum și tot felul de băuturi ;

— toc 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 s 

trenul de la gară la hotel 800 m.
șalupa de la Snagov Parc
mijloace proprii auto-moto.

— cu
— cu
— cu

€

IRl
n

„ELECTRECORD". cu noi înregistrări de muzică populară 
arii din operă și operetă, muzică simfonică de compozi-

Discuri
romînemtd, .... r ______ r __ 7_____ ______ ___ ___ _____
Lori romini și strâihi, muzică ușoara și de dans, instrumentala s» vo
cala, schite, piese de teatru de autori romînî, basme populare etc. 
se pot procura cu noile preturi de vinzare care au fost reduse astfel t
— discurile wMlCROSION“ de 30 cm., preț nou 36 lei. preț vechi 46 lei^
— discurile „MICROSION* de 25 cm., preț nou 28 lei, preț vechi 36 lei;
— discurile „MICROSION* de 19 cm., preț nou 14 lei, preț vechi 19 lei;

discurile standard de 25 cm., preț nou 7 lei, preț vechi 8 lei.



— Gicufă, dă o fugă și adu-mi 
baticul de pe plajă 1

— Cu mine vă 
Am zece medalii 
și voi nici una!

puneți voi ? 
de campion

— Dragă, nu ești de părere 
că am bătut recordul lui furi 
Vlasov ?

Culese la Spartachiadă
CA LA FINALA CAM
PIONATULUI MONDIAL

Intîmplarea s-a petrecut la 
Sf. Gheorghe, unde aveau 
loc întrecerile de handbal 
din cadrul etapei regionale 
(Brașov) a Spartachiadei 
publicane. Echipele din 
ioanele Agnita și Hălchiu 
terminaseră „încălzirea* 
apariția arbitrului anunța 
meciul va începe peste 
teva clipe. Dar, răbdarea 
spectatorilor avea să se 
pună la încercare abia de 
acum înainte...

Ce se întîmpla ? Pe teren 
echipele, în loc să se ali
nieze pentru salut și apoi să 
înceapă meciul, se fotogra
fiau de zor. Ba împreună, 
ba fiecare echipă separat, 
ba cîte doi-trei jucători. Din 
iiecare grup care zîmbea o- 
biectivului fotografic nu lip
sea însă arbitrul. Intrigați, 
Spectatorii au prins să se 
atereseze care este motivul 
scestei subite pasiuni... fo
tografice. Și atunci cînd l-au 
aflat, aplauzele au pornit 
furtunos. Arbitrul acestui 
meci nu era altul decît cu
noscutul „cavaler al fluie
rului* HORST :ZZ _____
(R.F.G.), același care a con
dus jocul final al campio
natului mondial, 2__ . 
întîlnit echipele R. 
mine și Suediei.

Invitat In țara noastră 
pentru a arbitra cîteva întîl- 
niri internaționale, HORST 
SCHNEIDER a condus mai 
mult jocuri în cadrul etapei 
regionale. Nu este deci de 
mirare că jucătorii țineau să 
se îotografieze cu 
preciat arbitru

în înălțime, întrebîn- 
ce caută acolo Io- 

Balaș. Ajuns lîngâ 
de elan am urmărit

UITE-O 
IOLANDA

ie- 
ra- 
își
Și 

că 
ci'

SCHNEIDER

în caie s-au
P. Ro-

acest a- 
internațional.

PE..
BALAȘ !
de atletism 

stadionul Tractorul 
se retugiaseră, 

cauza ploii, care pe

La întrecerile 
de pe 
spectatorii 
din
unde apucase. Sub o strea- 
’>nă — adăpost iluzoriu, de 
fapt — încercam să notez cî- 
*"

t-a
impresii, cînd cineva 
strigat :
Hai repede s-o vezi
Iolanda Balaș 1
uitat de ploaie și

pe...
Am

pornit-o spre colțul de 
dion unde se desfășura

am 
sta- 
sd-

ritura 
du-mă 
landa 
pista __ ____ __
cu suiprindeie evoluția unei 
tinere concurente, .copie* fi
delă a Iolandei Balaș de 
acum 10—12 ani. Eleva Ma
ria Lazăr din Sighișoara 
(blondă, ochi albaștri, pi
cioare lungi), deși are abia 
.14 ani, măsoară 1,70 m în 
înălțime și a trecut din 3—4 
pași peste ștacheta ridicată 
Sa 1,35 m.

Colegele de școală ale 
Măriei Lazăr îi și spun a- 
cesteia... Iolanda Balaș, fapt 
pe care îl socotim un în- 
kiemn să semene din toate 
punctele de vedere vestitei 
noastre atlete, mai ales în 
ce privește puterea de mun- 
fcă, conștiinciozitatea în an
trenamente.

— Și tu, Mircea ? 
timp aflasem numele 
tului).

— Firesc, fiind mai 
și student la I.C.F. 
mai mult 2___ ___
îmi place atletismul, fotba
lul, halterele și în primul 
tind gimnastica. Am fost și 
campion republican la cate
goria I Juniori la sărituri și 
inele.

— Bravo 1 Cred că parti
cipi Ia Spartachiadă ?

— Desigur. Și, fiindcă 
mi-ați pus această întrebare 
o să vă fac o „confidentă*: 
ieri (n. r. sîmbătă 25.VII 
a.c.) am concurat la două 
probe, iar în afară de con
curs, azi la o probă. Am 
ocupat locul I la haltere și 
gimnastică, iar la înălțime, 
în afară de concurs, locul 
II.

CĂLIN ANTONESCU

O FAMILIE 
POLISPORTIVĂ

fa-Toți cuhobc în Giurgiu 
milia Tache. O familie poli
sportivă — Ștefan Tache, ta
tăl, Mircea și Danila copiii 
— nedespărțită po stadion, 
de întrecerile care se des
fășoară în Giurgiu, pe tere
nul Cetatea, pe stadionul 
S.N.G. sau pe stadionul Vic
toria. I-am găsit și sîmbătă 
și duminică pe toți trei, pe 
stadionul Victoria, la fina
lele Spartachiadei republi
cane.

— Sîntem Informați, ne-am 
adresat «căpitanului* forma
ției, lui Ștefan Tache, că 
sînteți un pasionat al spor
tului.

— Am fost și am rămas un 
înflăcărat sportiv. Am jucat 
fotbal la „Unirea Tricolor" 
cu Steinbach, Gavăț, Petrică 
Radulescu și Bogdan, iar 
mai apoi, prin 1935, Ia 
C.A.O. cu Bodola, Covaci și 
Mircea David — „U dio*.

— In prezent mai practi
cați vreun sport ?

— Din cînd în cînd fotba- 
In rest sînt activist spor-

de revizie a Consiliului

Iul.
tiv, fâcînd parte din comi
sia
UCFS raional. De asemenea,
in calitate de arbitru conduc 
partide de fotbal de cate
gorie regională.

Moment baschetbalistic
Hai Gigei, e timpu-n fine 
Să te-mbraci și să te-ncalți 
Și să mergi să vezi cu mine 
Jocul celor mai înalți.

Puștiul nu-și găsește locul:
Se agită... Comentează...

(între 
băia-

tînâr 
eu iac 

sport decît tata.

— Ești bun de felicitat. 
Ce proiecte ai pentru viitor ?

— Vreau să mă dedic gim
nasticii de performanță, 
care scontez sâ obțin 
zultate pozitive.

— Dar tu, Danila, nu 
spui nimic ?

Cu o mină serioasă, tînăra 
ne răspunde.

—Știți, eu nu mă pot pune 
cot la cot cu acești doi „ti
tani" ai sportului, eu n-am 
cu ce să mă laud ; sînt doar 
o mică voleibalistă. Mai tîr- 
ziu insă...

Am mulțumit celor trei 
sportivi pentru amabilele 
răspunsuri date și i-am feli
citat pentru munca ce o 
depun cu toții pe linia 
popularizării sportului în o- 
rașul și raionul Giurgiu.

la 
re-

ne

G. V.

Puștiu-n două-trel clipite 
S-a-mbrăcat. La repezeală! 
(Fără totuși a comite 
Vre-o... greșeală personală !)

— Ți-a plăcut? — Grozav !
Dar iată

Nu pricep nici pe departe 
De ce coșurile, tată, 
Amîndouă erau... sparte ? !

...A-nceput acuma jocul, 
Meciu-i bun, pasionează; TITI GHEORGHIU-Vaslui

mesaj de la Tokio

FOTBALCURSURI PENTRU ARBITRI 
DE FOTBAL LA MANGALIA

ȘI BALONUL DE

— Ce zici? Pot să împușc de 
la tine un sutar pînă la Bucu
rești?

— Și acum să vedem care știe 
să fluiere mai bine...

Vă rog, sînt și eu 
odihnă! Nu mă mai întrebați 
cum a marcat Pîrcălab în finala 
Cupei!

A ADORMIT IN...
O întîmplare destul de 

rar întîlnită s-a petrecut 
recent cu prilejul turneu
lui internațional de tenis 
de la Wimbledon. După 
un „mecibal" executat de 
Segal, americanul Grăb- 
ner s-a îndreptat spre 
plasă pentru a-și felici
ta adversarul. Intrucîi 
însă verdictul arbitrului 
de linie nu venea 
jucători au rămas 
teptare.

Clipele 
bile cînd 
și-a dat

cei doi 
în aș-

treceau
toată 

seama că arbi-

peni- 
lumea

POST Posta
trul de linie, Dorothy 
Cavis Brown, in vîrstă 
de 70 de ani, se găsea 
cufundată într-un... somn 
adine în scaunul ei. Rî- 
setele spectatorilor nu au 
deranjat-o cituși de pu 
țin, ea continuînd sătin, ea coniinuînd 
doarmă.

Organizatorii au 
tuît-o pe veterana 
irîlor englezi să doarmă 
mai întîj bine acasă pen
tru ca să nu mai dea 
ocazie unor asemenea
scene.

„Echipa de fotbal 
Turda, cîștigătoarea 
R.P.R. ediția 1960— 
retrogradat acum In

JANIN CONDEESCU, CRA
IOVA. — 1) Veți primi răs
puns prin scrisoare. — 2) 
Unui suporter optimismul îi 
stă ca —
nu 
care o manifestați în legă
tură cu cucerirea Cupei, c-

o... mănușă 1 Deci 
ne miră siguranța pe

sfă- 
arbi-

IOAN I. MUREȘAN, COMU
NA ICLAUZEL. — Aveți cu- 
vîntul : 
Arieșul 
Cupei 
1961, a
categoria... C“ :

Deși azi e la „Dinamo*, 
N-ați pierdut complet tro

feul
După trei campionate 
Mai păstrați din „Cupă*...

.C'-ul l

Pe adresa fede
rației .noastre de 

fotbal 
curînd un... mesaj 
de la 
cutii, cu tot atîtea 
mingi de fotbal. 
Bănuiți, desigur, 
că este vorba de 
„modelul" mingi
lor cu care se va 
juca în turneul fi
nal al Jocurilor 
Olimpice.

Ne-am grăbit să 
prezentăm citito
rilor și fotbaliștilor 
din lot una 
mingile pe 
le-ain dori... 
mai rar în careul 
nostru și cît mai 
des prin porțile 
adversarilor!

a sosit de

Tokio: trei

din 
care 

cit

Minet, portarul
Acum cînd fotbalul este 

în vacantă, vă prezentăm 
un portar exceptional de 
dotat: pe motanul Minet. 
Iată-1 în această fotogra
fie. Remarcați echilibrul 
perfect și eleganta gestu
lui. Clasă, pînă-n vîrful... 

ghiarelor I

MATEI PECHICI, PLOIEȘTI. 
Nu avem o astfel de evi
dență, dar vă pot spune, 
de pildă, că în urmă cu 
8—9 ani, într-un meci de 
handbal în 11 (categoria A) 
disputat între Știința Iași și 
Voința Sibiu, s-a înregistrat 
scorul de... 0—0 1 Să te mai 
plîngi, în condițiile acestea, 
de ineficacitatea 
lor 1

UMOR

Peter Snell
și... laptele

Recentul concurs 
canotaj a fost dominat 
de juniori de la Meta
lul.

Am reținut esențialul
Din comportarea lor, 

firește.
Cu apa în contact, Metalul 
Întotdeauna se... călește.

Floretistele noastre au 
cîștigat concursul inter
național de la Cons
tanța.

Ale noastre floretiste 
Parcă sînt epigramiste : 
Fiecare se pricepe 
Foarte bine să... înțepe.

V. D. POPA
EchlȚ-a de lupte „Viito

rul" s-a calificat în ca
tegoria A.

Este lucru evident
Că stau bine... în prezent, 
Dar... mai am un

singur dor :
Tot așa și-n... viitor!

In Noua Zeelandă a de
venit proverbială pasiunea 
pentru lapte a cunoscutu
lui atlet Peter Snell. A- 
ceasta l-a făcut să trăias
că și o întîmplare destul 
de hazlie.

Nu de mult, după un 
concurs desfășurat la 
Auckland, Snell s-a oprit 
într-o iăptărie unde a ce
rut un pahar cu lapte. 
Observînd că are de-a face 
cu un sportiv, patronul l-a 
îmbiat cu cuvintele: „Pof
tiți în fiecare zi la noi și 
consumați numai din lap
tele nostru. Peter Snell, 
care este clientul nostru 
devotat, a declarat că da
torează acestui fapt per
formanțele sale de valoa
re mondială. Poate veți 
ajunge 
lui".

Snell 
laptele
s-a recomandat spre ma
rea încurcătură a vinzăto- 
rului.

Și

a

I. CHIVU

dv. pe

zîmbit, 
abia la

urmele

a băut 
plecare

MIHAI CIOBIA, 
NEAMȚ. — In cel 
lea meci cu Spania, din ca
drul .Cupei Europei*, dispu
tat la București și încheiat 
cu scorul de 3—1 pentru Ro- 
mînia, noi am aliniat urmă
toarea formație : Voinescu — 
Popa, Nunweiller III, Ivan — 
Petru Emil, Koszka — Pîr
călab, Constantin, Manola- 
che, Ghergheli și Tătaru. Go
lurile au fost marcate, în 
ordine, de : 
2), Manolache 
stantin (min. 
(min. 65).

PIATRA 
de-al doi-

fotbaliști-

viitor, de către Steaua, 
cu faptul că jucătorul 
preferat, Cvnstantin, va 

mai juca fotbal încă 10—15 
ani.

fost marcate, 
Tătaru (min. 
(min. 8), Con- 
61) și Velos

OLTENIȚA.G. MEACU, 
Au existat boxeri care 
deținut titlul de campioni 
mondiali la două categorii. 
O performanță și mai remar
cabilă a realizat-o, cu 25— 
30 de ani în urmă, negrul 
american Henri Armstrong. 
El a deținut în același timp 
titlul de campion mondial la 
,pană“, .ușoară* și „semi- 
mijlocie*.

IOAN RUSEI, CLUJ. — Pri
mul sportiv romîn care a cu
cerit o medalie olimpică de 
aur a fost Iosif Sîrbu: la O- 
limpiada 
1952.

de la Helsinki din

au BRADU, SNAGOV.— 
mondial la arunca-

AUREL
Recordul
rea discului (bărbați) este de 

<62,94 și el aparține atletului 
american ~ 
limpic la 
(56,36 m) 
(59,18 m).

Oerter, campion o- 
Melbourne în 1956 

și la Roma în I960

ZBARCEA, BRAILA. 
sînt cam

MIHAI 
SARAT. 
la șah 
pători) 
ceasta 
atinse.

OINDEA, RIMNICU 
Toate „conflictele* 

(mai ales între înce- 
își au izvorul în a- 

problemă a piesei 
In ce privește muta- 

ea se consideră efec-

Ju- 
piesa 

__ t    _ luat 
mîna de_ pe piesă, el~ poate
să ' ‘ "
este 
luai 
bil.

tuată atunci cînd mîna 
cotorului părăsește 
respectivă. Dacă~ n-a

se... răzgîndească, dar 
obligat să mute, even- 
în alt loc mai favora- 

piesa atinsă. Este clar ?

VASILE
1) «Spectacolele*
tardive și, în plus, e vorba 
de... reluări. Am reținut to
tuși două dintre ele : 
C.S.M.S. Iași : UN CONDAM
NAT LA MOARTE A EVA
DAT ;
N-A

Siderurgistul Galați :
DANSAT DECIT O 

VARA. 2) .Tricourile Jucăto
rilor echipei campioane se 
iau în anu’ următor și se 
dau echipei care a cîștigat 
noul campionat ?*. Nici gînd. 
Numai «cupele* sînt, une
ori, ,șalanj“, adică trec la 
infinit de la o echipă la 
alta. Dacă ar fi și cu tri
courile la fel, ferfeniță s-ar 
face 1

IOAN LUTOIU, BUCUREȘTI, 
/Maestrul sportului N. Roman, 
unul dintre cei mai buni îna
intași de acum 12—15 ani, a 
jucat pentru prima oară în 
(București la C.C.A., unde a 
/dat și cel mai mare randa
ment, în postul de inter- 
dreapta. După aceea a tre
cut la Rapid, unde ,s-a vă
zut* mai puțin.

TIBERIU FAIER VERGER, 
ALBA IULIA. — Ați .alcătuit' 
un... program adecvat :

Cele 12 echipe care a» 
rămas în A : 12 SCAUNE.

Știința Craiova : DUPĂ 20 
DE —’ANI.

ION POȘTAȘU
Desene de H. CLAUDIU



Pregătiri olimpice pe toate meridianele
' NATAȚIE : In prima zi a campiona
telor feminine de natație ale S.U.A., 
care au loc în bazinul olimpic de la 
Los Altos (California), tînăra sportivă 
Patty Caretta, în vîrstă de 13 ani, a 
stabilit două noi recorduri mondiale 
în probele de 800 și 1 500 m liber. Ea 
a fost cronometrată în 9:47,3 și res
pectiv 18:30,5. Vechile recorduri mon
diale erau de 9:51,6 și 18:44,0 și apar
țineau lui Caroline House. Caretta nu 
va participa la J.O. de la Tokio, de
oarece nici una din aceste probe nu 
figurează în programul întrecerilor. Ea 
va încerca totuși să doboare recordul 
în proba de 400 m liber pentru a ob
ține selecția în echipa olimpică a 
S.U.A.

• In piscina de la Guayaquil (Ecua
dor) s-au disputat campionatele de 
natație ale Artterieii de Sud, criteriu 
de selecție în vederea J.O. de Ia To
kio. Un frumos succes a repurtat îno
tătorul argentinian Luis Alberto Ni- 
cdiao-, care a terminat învingător în 
trei probe: 100, 200 m fluture și 200 
m liber. In proba de 200 m liber 
Nicolao, care este recordman mondial 
la 100 m fluture, a realizat timpul 
de 2:03,4 (nou record al Americii de 
Sud).

POLO: In bazinul din Insula Mar
gareta din Budapesta s-a disputat me
ciul internațional de polo pe apă între 
echipele olimpice ale R. P. Ungare 
si Japoniei. Au cîștigat gazdele cu 
io—0 (2—0, 4—0, '1—0, 3—0).

ATLETISM: Pe stadionul Bislet din 
Oslo s-a desfășurat un concurs pre- 
olimpic de atletism, la care au parti
cipat sportivi din Japonia, S.U.A., An
glia, Belgia, Norvegia, Suedia și alte 
țări. Iată cele mai valoroase rezul
tate: 5 000 m: Roelants (Belgia)
13:55,4 ; suliță: Pedersen (Norvegia) 
85,49 m; 400 m plat: Brightwell (An
glia) 46,2; 800 mt Marimoto (Japo
nia) 1:49,4; 400 m garduri: Hardin 
(S.U.A.) 50,7.

Tn concursul feminin cel mai bun 
rezuitat a fost obținut de atleta nor
vegiană Berit Berthelsen, care a sărit 
la lungime 6,44 m.

• Cu prilejul unui concurs interna
țional de atletism desfășurat în locali
tatea suedeză Haessleholm polonezul

Campionatele mondiale 
de aeromodele captive

LA BUDAPESTA se desfășoară în 
prezent campionatele mondiale de 
aeromodele captive. La categoria „2,5 
cmc" după două „manșe" conduce 
Lee (S.U.A.) a cărei construcție a 
desfășurat o viteză medie orară 
de 223 km. Urmează în clasament 
Carpenter (S.U.A.) 220 km, Mosiakov 
(U.R.S.S.) — 219 km, Prati (Italia) 
— 218 km și Elvira Purice (R. P. 
Romînă) 201 km.

DIN PRESA STRĂINĂ

„Combat": Șansele înotătorilor japonezi
Campionatele de natație ale Japo

niei, desfășurate recent, au oferit pri
lejul unei treceri în revistă a pregă
tirii celor mai buni înotători niponi. 
Despre bilanțul acestor campionate, 
ziarul parizian „COMBAT" scrie :

„Vintul și aversele au stînjenit des
fășurarea campionatelor de natație ale 
Japoniei, care s-au disputat în piscina 
descoperită Kingu din Tokio. Patru 
recorduri ale Japoniei au fost îmbu
nătățite, iar un record, cel la 100 tn 
lîber bărbați, a fost egalat. Se cons
tată, chiar în probele unde performan
țele au fost mai modeste, un foarte 
mare progres de ansamblu, cum a fost 
de pildă cazul la probele de înot li
ber, unde cinci sportivi au terminat 
în mai puțin de 56 secunde, deși 
sfarterul a făcut pe toți concurenții 
să fie prudenți datorită a două star
turi greșite. Gato, care conducea de
tașat după 75 de metri, cu un avans

FOTBAL
® La New York s-a disputat primul 

meci aT turneului internațional de fot
bal dintre echipele învingătoare în 
cele două serii : Werder Bremen 
(R.F.G.) și Zaglebie Sosnoviec (R.P. 
Polonă). Fotbaliștii polonezi au repur
tat victoria cu scorul de 4—0 (2—0).

0 Peste 25 000 de spectatori au ur
mărit la Sofia meciul de fotbal 
Leoski Sofia — Eintracht (R.F.G.). E- 
chipa bulgară a terminat învingătoare 
cu scorul de 3—1 (1—0). La Varna 

Czernik a obținut la săritura în înăl
țime 2,20 m (nou record polonez), 
una din cele mai bune performanțe 
mondiale ale sezonului.

• Pînă în prezent 6 atleți din lotul 
olimpic al Greciei și-au îndeplinit 
normele de participare la J.O. de la

concurs de atletism disputat la Moscova. In primul plan, 
învingătoare în cursa de 100 m.

Fază dintr-tm
atleta cubaneză Miguelîna Cobian,

Tokio. Tn fruntea performerilor se află 
săritorul în lungime Alatiglaras cu 
7,74 m. Markilos a realizat la 110 m 
garduri timpul de 14,0, Kunadis și 
Tsakanikas au aruncat discul la 55,43 
și respectiv 55,17 m., Babaniotis a a- 
runcat ciocanul la 63,35 m iar Papa- 
nikos a sărit la prăjină 4,50 in.

CICLISM: Tn prima zi a campio
natelor unionale de ciclism (pistă), 
Viktor Logunov a stabilit un nou re
cord mondial la 500 ni lansat cu 
timpul de 29,4. Recordul mondial ofi
cial, deținut de italianul Gasparella,

IN TURNEUL final al campionatu
lui mondial studențesc de Șah de la 
Cracovia, după 7 runde, în fruntea 
clasamentului se află echipa U.R.S.S. 
cu 21 puncte. Urmează In clasament 
S.U.A. — 19,5 puncte, R. P. Ungară — 
17,5 puncte. R. S. Cehoslovacă — 17 
puncte și Iugoslavia 16,5 puncte. în 
grupa B pe locul întîi se află Anglia 
cu 15,5 puncte. Urmează Suedia — 15 
puncte, Finlanda — 14 puncte, R. P. 
Romînă — 13,5 puncte (2). Șahiștii 
romîni au cîștigat cu 3,5—0,5 întîlnirea 
cu Belgia și conduc cu 1,5—0,5 în me
ciul cu Islanda, două partide fiind în
trerupte.

de doi metri asupra lui Okabe, a lo
vit culoarul și s-a rănit serios la pal
ma stîngă. Deși a pierdut prețioase 
zecimi de secundă din cauza acestui 
accident, el a terminat totuși cu 55,5 
sec.

Conctuzia care se poate trage de 
pe urma probelor masculine de sprint 
este aceea că japonezii sînt înainte 
de toate „sprinteri lungi“. Timpul în
registrat la 25 tn a fost de 11,7, la 
50 m — 26,4, la 75 m — 40,5. S-ar 
părea, deci, că șansele japonezilor sînt 
mai bune în probele de 200, 400 și 
800 m. Ei au avut în prima din aceste 
probe o comportare de ansamblu foar
te bună, cinci înotători terminînd sub 
2:03,0.

Pe 400 m, Tsuyoshi Yamanaka și-a 
păstrat titlul cu 4:20,0 — cel mai bun 
timp japonez al anului, înaintea altor 
patru concurenți care au obținut tim
puri sub 4:27,0. Deși el este încă foar
te departe de cea mai bună formă a 
sa, va fi totuși un adversar serios 
la Olimpiadă dacă se va specializa

PE GLOB
echipa bulgară „Cerno More" a dis
pus cu 2—0 (2—0) de echipa vest- 
germană Saarbruken.

0 Selecționata de fotbal a R. D. 
Vietnam intreprinde actualmente un 
turneu in R. S. Cehoslovacă. Fotba
liștii din Vietnam au învins cu 9—1 
echipa orașului Roznav, cu 4—3 se
lecționata din Poprad, au pierdut cu 
1—3 la Tatran Preșov și au făcut joc 
egal (1 — 1) cu selecționata orașului 
Teplice. 

este de 29,8 și fusese corectat marți 
de belgianul Sercu — 29,6.

LUPTE: Desfășurată la Ankara, 
întîlnirea de lupte libere dintre echi
pele olimpice ale Turciei și U.R.S.S. 
s-a terminat cu rezultatul de 5,5—1,5 
puncte în favoarea luptătorilor turci

(nu s-a disputat meci la categoria 
muscă). Au asistat 20 000 de specta
tori.

DELEGAȚIA ECUADORULUI 
LA TOKIO

Comitetul olimpic al Ecuadorului a 
anunțat oficial lista sportivilor care 
vor participa lă J.O. de la Tokio. 
Sportivii din Ecuador vor participa 
la atletism, înot, scrimă, tir, haltere și 
iachting. De asemenea, echipa de ba
seball a Ecuadorului va face deplasa
rea la Tokio pentru o serie de me
ciuri demonstrative.

SCURTE ȘT
ECHIPA de rugbi XV a Franței și-a 

încheiat cu succes turneul întreprins 
în Africa de Sud. Rugbiștii francezi au 
învins în ultimul meci cu 21—9 (8—3) 
selecționata Transvaal.

PE TERENURILE clubului central 
din Vichy au început semifinalele tur
neului final al „Cupei Galea" la tenis. 
Echipa U.R.S.S. conduce cu 2—0 în 
partida cu R.F. Germană (Metreveli — 
Pldetz 1—6; 9—7; 6—3; Ivanov — 
Weinmann 6—4; 8—6). Cu 2—0 conduce 
și echipa R. S. Cehoslovace în meciul 
cu R. P. Ungară. Rezultate: Kodes — 
Varga 6—4; 6—3; Koudelka — Korpas 
6—3; 6—1. Finala competiției va avea 
loc în zilele de 2, 3 și 4 august.
MARELE maestru argentinean Miguel 

Najdorf este noul lider al turneului de 

pe 400 m. La 1500 m Japonia a găsit 
în Sasaki un succesor demn al lui 
Yamanaka. Felul cum a înotat în 
două zile de două ori distanta de 
1500 m în 17:34,3 și 17:22,4 și de 
două ori 400 m în 4:28,9 șl 4:26,7 
vorbește de la sine în ce privește for
ma sa.

La femei, nu a fost înregistrată nici 
o performanță deosebită, nici chiar Ia 
100 m spate, așa cum se prevăzuse 
de altfel. Realizînd 1:09,5 Satoko Ta
naka este departe de recordul mon
dial al francezei Christine Caron. Deși, 
în cadrul unui interviu, Tanaka ne-a 
declarat că nu este chiar atît de des
curajată și spera să urce pe podium 
la Jocurile Olimpice, se pare că șan
sele ei sînt tot mai limitate 1"

Au început campionatele europene feminine de canotaj academic 
La 4 + 1 rame, echipajul nostru s-a calificat în finală

AMSTERDAM, 31 (prin telefon). — 
Pe pista nautică de la Bosbaan au în
ceput azi întrecerile celei de-a zecea 
ediții a campionatelor europene femi
nine de canotaj academic. La trei din
tre probe (44-1 rame, dublu și simplu) 
s-au disputat serii de calificare, de
oarece numărul ambarcațiunilor înscri
se a fost mai mare decît cel al culoare
lor (6) pe care se va disputa finala.

La proba de 4-f-l rame, prima serie 
a fost cîștigată de echipajul U.R.S.S. 
cu timpul de 3:33,37, urmat de forma
țiile Ungariei, Angliei și Danemarcei. 
In seria a doua au concurat reprezen

Turneele echipelor de handbal
Slavia Trnava și C. K. D. Praga
CLUJ 31 (prin telefon). — Joi s-a 

disputat în localitate întîlnirea interna
țională de handbal dintre selecționata 
orașului Cluj și Slavia Trnava. Oaspe
ții au practicat un joc tehnic și s-a.t 
apărat foarte bine. Gazdele au condus 
la început eu 2—1 și 4—3 (min. 17), 
apoi echipa cehoslovacă a preluat con
ducerea și a cîștigat cu 19—10 (7—4). 
Principalii realizatori : Hadrava 4, Pav- 
licek și Misovik cite 3, respectiv Bart- 
mes 4 și Coca 2. A arbitrat bine M. 
Grebenișan-Tg. Mureș. (P. RădOdni, 
coresp.).

• In continuare, echipa Slavia Trna
va va juca la : Sf. Gheorghe (1 au
gust), Bacău (3 august), Onești (5

„Cupa Mării Negre" la baschet feminin
• A FOST STABILIT PROGRAMUL 
PUTĂ LA MAMAIA • LOTUL ȚARII

Comisia tehnică de organizare a 
tradiționalului turneu internațional fe
minin de baschet dota-t cu „Cupa 
Mării Negre" a stabilit următorul pro
gram de disputare a meciurilor: 
vineri 7 augusl : Iugoslavia — R. D. 
Germană, Romînia — Polonia ; sîm- 
bătă 8 august: Romînia — R. D. Ger
mană, Polonia — Iugoslavia ; dumi
nică 9 august: Polonia — R. D. Ger
mană, Romînia — Iugoslavia.

întrecerile, așteptate cu justificat 
interes de oamenii muncii ăflați pe 
litoral și de iubitorii baschetului din 
Constanța, se vor desfășura, în noc
turnă, pe terenul de bitum recent 
construit la Mamaia, lîngă hotelul

IRI
șah de la Buenos Aires, cu 9;5 puncte 
după 13 runde. Petrosian și Byrne au 
cîte 9 puncte și o partidă întreruptă. 
In runda a 13-a Najdorf l-a învins pe 
Pilnik la mutarea 34.

TURUL ciclist al Iugoslaviei a con
tinuat cu desfășurarea etapei a 5-a : 
Novi Sad —- Loznica (122 km), cîști- 
gată de Ekstein (R. D. Germană) în 
2 h 58:00. El a fost urmat de Baunse 
(Danemarca) — 2 h 58:30,0 și Pichl 
(R. S. Cehoslovacă) — 2 h 59:00,0. 
In clasamentul general individual con
duce iugoslavul Vălencic, urmat' la 46 
sec. de bulgarul Iliev. Pe locul trei se 
află la 1:09,0 iugoslavul Skerl.

A 6-A ETAPĂ a turului ciclist in
ternațional al Canadei, disputată între 
Drummondville —■ Sainte Hyacinthe 
(192 km) s-a încheiat cu succesul ru
tierului iugoslav Rados, cronometrat în 
5h 05:45,0’. Polonezul Gazda a ocupat 
locul doi, urinat de belgianul Delocht. 
Purtătorul tricoului galben continuă să 
fie polonezul Pălka. El are un avans 
de 22 sec, față de belgianul Deloclrt. Pe 
locurile următoare se află Dhaene 
(Belgia), Kulibin (U.R.S.S.), Schatle- 
bauer (Austria), Cadiou (Franța), Ka
pitonov (U.R.S.S.) etc.

CONCURSUL internațional de pen
tatlon modern de la Berlin a fost cîști
gat de sovieticul Iuri M'uromțev —- 
5108 puncte, urmat de Igor Novikov 
— 4795 puncte și Oleg Haplanov. Pe 
echipe, locul întîi a revenit selecțio
natei Dinamo-Moscova cu 14 694 
puncte. S-au clasat în ordine R. D. 
Germană și Austria.

tantele noastre. Echipajul alcătuit din 
l-ia Bulugioiu, Florica Ghiuzelea, Emi
lia Rigard și Ana Tamaș, avînd la cîr- 
mă pe Ștefania Borisov, s-a clasat pe 
locul întîi (timp: 3:33,53), depășind
ușor reprezentativele Germaniei. Ceho
slovaciei' și Olandei. în acest fel, Ro
mînia și U.R.S.S. s-au calificat direct 
pentru finală. Celelalte echipaje vor 
concura sîmbăta în recalificări, pentru 
desemnarea altor patru finaliste" -■

Tn proba de dublu s-au înregistrat 
rezultatele :

Seria 1: 1. Ungaria 3:32,64; 2. Ro
mînia; 3. Bulgaria; 4. Cehoslovacia. 

august), Călărași (7 august), Bucu
rești (9 augustj, Reșița (11 august), 
și Timișoara (13 august), cu selec
ționate de oraș sau regiuni.

• După cum am anunțat, campioana 
R. S. Cehoslovace la handbal .feminin, 
C.K.D. Praga, și-a animat turrieul în 
țara noastră pentru începutul lunii au
gust. Federația a alcătuit în felul ur
mător noul program :

7 august — la București cu selecțio
nată orașului București.

9 august — la București cu selecțio
nata orașului București.

11 august — la Timișoara cu selec
ționata Timișoara.

12 august — la Timișoara cu selec
ționata Timișoara.

TURNEULUI o MECIURILE SE DIS- 
NOASTRE

„Parc". Inițiativa organizării turneu
lui pe terenul de la Mamaia este bine
venită, deoarece în felul acesta par
tidele se vor desfășura în condiții 
asemănătoare campionatului european 
de la Budapesta, unde se va juca în 
aer liber.

Pentru „Cupa Mării Negre", care 
constituie ultima verificare a bas
chetbalistelor noastre în vederea 
campionatului balcanic și campionatu
lui european, F. R. Baschet a alcătuit 
următorul lot: Viorica Niculescu, Anca 
Racoviță, Ana Haralambie, Hanelore 
Spiridon, Eva Ferencz, Elena Ivano- 
vici, Cornelia Gheorghe, Dorina Su- 
liman, Octavia Simon, Herta Anta? 
Irina Vasilescu, Sanda Dumit-' 
Ecaterina Vogel. Antrenori: pro, 
Ferencz și V. Gcleriu.

Cicliștii romini 

învingători la Ruse
TIMP de două zile, pe velodromul 

din Ruse s-a desfășurat întîlnirea ci- 
clistă între echipa orașului București 
și selecționata locală. Cicliștii romîni 
au cîștigat patru din cele șase probe 
incluse în program. Victoriile echipei 
bucureștene au fost obținute de Mir
cea Popescu la viteză (12,0 pe ultimii 
200 m), Victor Voloșin Ia semifond 
(100 ture), cursa italiană și urmărire 
pe echipe, cu timpul de 4:54,0.

Radioamatc 1

YO DX CONTEST
Comisia centrală a sportului radio 

organizează cu prilejul celei de a 
XX-a aniversări a eliberării Romîniei 
un concurs international de unde 
scurte YO DX CONTEST. întrecerea 
se desfășoară pe toate benzile de 
unde scurte,. începînd de sîmbăta I au
gust ora 18 GMT și pînă duminică 
2 august ora 24 GMT.

In cadrul acestui concurs, sportivii 
romîni se vor întrece cu radioamato
rii din toată lumea, pentru a stabilii 
un număr cit mai mare de legături 
telegrafice. Pentru aceasta, pe lîngă 
indicativul propriu, fiecare stație va 
transmite și prescurtarea regiunii 
după codul dinainte stabilit.

Seria a Il-a : 1. U.R.S.S. 3:32,30; 
2. Olanda 3. Germania.

Echipajul nostru (Magda Varga, Ma
ria Covaci) concurează sîmbăta în 
cursele de recalificare.

In fine, la simplu; s-au calificat pen
tru finală Galina Constantinova
(U.R.S.S^) și Alena Poslova (Ceh<>" 
slovacia"), clasate azi pe primul loa
cu 3:48,08, respectiv 3:48,82. ■

. Cursele s-au disputat pe o vreme 
bună, cu ușor vînt ajutător. Cele cinci 
finale sînt programate duminică după 
amiază. Formațiile noastre de 4-ț-l 
vîsle și 8-|-1 sînt direct calificate.

1 Redacția și administrația: str, Vasile Conta nr. 16, telefon 11.10.05, Interurban 72 și 286. Telex: sportrom buc. 180. Tiparul: I. P. „Informația", str. Brezoianu, 23-25.40356


