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Pe întreg cuprinsul patriei au pornit ștafetele sportive, 
organizate în cinstea celei de-a XX-a aniversări a elibe
rării patriei de sub jugul fascist. In mesajele lor, purtă

torii ștafetelor asociațiilor sportive din fabrici, din uzine, din 
întreprinderi, de la sate, fac o trecere în revistă a succeselor 
obținute în activitatea sportivă, își iau noi și însuflețite angaja
mente.

Predarea ștafetelor prilejuiește frumoase manifestații cultural- 
sportive.

Iată, mai jos, primele relatări asupra acestei importante 
manifestări:

Spartachiada republicană ÎN REGIUNEA CONSTANȚA

-A

celor din cb' 
cu care și-au

\e pregătim intens pentru finală
întrecerile etapei a IlI-a a 
pariachiadei republicane au 
arcat un evident succes în des- 
•șurarea acestei populare com- 
'.tiții. Sportivii prezenți la star- 
l concursurilor au dovedit prin 
•zultatele înregistrate că s-au 
’egătit cu stăruință. Au fost e- 
alate o serie de recorduri regio- 
ale și au fost stabilite altele 
oi. Ne-am bucurat și am aplau- 
it călduros pe cei victo- 
oși dar n-am uitat nici o clipă

ILIE PREDOVICI 
președinte al Consiliului regional 

al UCFS Brașov

că era doar faza a IlI-a și 
acum de fapt urmează etapa

Cupa Mării Negre” 
la baschet feminin

la Constanta
,• A FOST
PROGRAMUL
• LOTURILE

MODIFICAT
TURNEULUI 
ECHIPELOR 

OASPETE

In legătură cu turneul interna- 
ional feminin de baschet dotat 
j „Cupa Mării Negre" au sur- 
enit două importante modificări, 
’rima se referă la programul ule
iurilor care se vor desfășura 
stfel: vineri: Iugoslavia—Po- 
znia, Romînia—R.D. Germană; 
imbătă: Iugoslavia—R.D. Ger- 
lană, Romînia—Polonia; dumi- 
icăț Polonia—R.D. Germană ; 
îomînia—Iugoslavia. O altă 
ihimbare s-a produs în ceea ce 
rivește locul de disputare. De- 
arece terenul de la Mamaia nu 
ste complet amenajat, întrecerile 
or avea loc în sala sporturilor 
in Constanța, unde s-au desfă- 
urat și edițiile precedente ale 
Cupei Mării Negre".

In aceste zile s-au primit și lo- 
îriie echipelor oaspete care vor 

reprezentate de următoarele 
icătoare (în paranteze sînt Re
nte înălțimea și numărul me
nirilor internaționale susținute): 
UGOSLAVIA : Smilica Kaluse- 
ici (178 cm—103), Darinka Sa- 
anovici (170—29), Jasmina To
las (180—8), Iovanka Miloje- 
ici (180—debutantă). Milica
iadovanovici (1/0—88), Bosilika 
iokiei (170—75). Jelica Kale- 
ici (182 —36), Spomenka Mi- 

.ojevici (172—32), Marija ' Mi- 
ă (167 —20). Rujika Meglaj 
171—71), Buljan Kacusa (180— 
')), Olga Bjokovici (180—11), 
asna Selimovici (167—debutan- 
ă), Majka Mihelici (168—3), 
latașa Bebici (186—debutantă), 
onja Gorsici (187—debutantă), 
’OLONIA : Ciorga Elena Sza- 
lik (176—15), Bozena Haglauer 
170—17), Danuta Jaworska
174—39). Kristyna Likszo (181- 
9), Aniela Ajde (172—13), Ire- 
a Sokul (178—41), Alina Szos- 
ak (169—85), Janina Urbaniak 
181—106), Janina Woijtal (184- 
1), Z. Pabianczyk (180—5), Zu- 
anna Chwastek (166—debutan- 
1). Tereza Ostanka (172—94); 
I. D. GERMANA: Irene Krause 
177—6), Gerda Thieme (192— 
), Helga Zimmermann (170— 
0), Heidi Gitter (173—16), 
utta Paulik (168—4), Friede- 
ardt Scholtz (173—8), Barbara 
uhn (176—11), Regina Bart- 
olomăus (168—15), Rita Wan- 
rey (167—13), Inge Laabs (168 
-14), Erika Fichtner (169—12). 
tenate Ameis (189—7), Maria 
lagnus (170—debutantă). I

că 
. , cea

mai grea: finala. La întrecerile 
finale cor fi prezenți cei mai 
buni sportivi ai patriei și fără 
îndoială că fiecare dintre ei va 
căuta să cinstească marea săr
bătoare a poporului nostru cu 
performante cit mai valoroase, 
lată de ce odihna pe care ne-am 
ingăduit-o după întrecerile eta
pei regionale a fost foarte scurtă 
și acum ne aflăm in pline pregă
tiri pentru finală.

Vorbind despre pregătirile pe 
care le efectuează sportivii și 
antrenorii noștri în vederea fazei 
finale a Spartachiadei republica
ne putem spune că planurile de 
pregătire au fost definitivate 
după competițiile desfășurate re
cent, competiții care au avut da
rul să cristalizeze lotul de spor
tivi ai regiunii Brașov. La ora 
actuală lotul reprezentativ al re
giunii noastre numără 226 de 
tineri și tinere care se antre
nează sub conducerea a 26 de 
antrenori și profesori de educație 
fizică. Aceste pregătiri au loc 
in cadrul cluburilor și asocia
țiilor din care fac parte spor
tivii respectivi: Luceafărul, Rul
mentul, Steagul roșu, Tractorul- 
Meirom (toate din Brașov), 
C. S. M. Mediaș, C. S. M. 
Sibiu, Voința Sibiu etc. Antre-

norii acestor cluburi și asociații 
au primit sarcini concrete pentru 
pregătirea sportivilor. De exem
plu, echipa de handbal care va 
reprezenta regiunea noastră 
cuprinde jucători din mai 
multe orașe. In acest caz, 
antrenorii lor au primit indicații 
de pregătire pe posturi: ata- 
canți, apărători-interi, extreme, 
etc. La sporturile individuale — 
atletism, lupte, haltere, box și al-

(Continuare în pag. a 3-a)

Duminică»2 august au pornit, 
spre consiliile raionale UCFS, 
pe traseele dinainte stabilite, 
primele ștafete ale sportivilor 
din asociațiile dobrogene sătești. 
Purtători ai mesajelor sînt cei 
mai buni sportivi, totodată frun
tași ai recoltelor bogate. Preda
rea mesajelor între asociații a 
constituit un minunat prilej de 
organizare a unor interesante 
competiții, la care au participat 
numeroși colectiviști.

Asociația sportivă din comu
na Racheru (raionul Macin) și-a 
trimis, de exemplu, duminică, 
ștafeta în comuna Luncarița, a- 
poi la Văcăreni și de aci mai 
departe la Carvău și Jijila. Un 
alt traseu a fost parcurs de spor
tivii asociației din comuna Mir
cea Vodă. Ei au înmînat mesa
jul lor asociației sportive din

comuna Iloria. Mesajul s-a oprit 
deocamdată la S.M.T. Horia 
urmînd ca pe ziua de 9 august 
să ajungă la consiliul raional 
UCFS Macin. Merită a fi sub
liniată reușita întrecerilor de 
fotbal din comuna Luncarița, la 
care și-au dat concursul și spor
tivii din Racheru, ca și frumo
sul program al brigăzii artistice 
din Jijila.

In raionul Negru Vodă, pri
mele mesaje au pornit din aso-

au fost oaspeții 
muna Luisancea, 
măsurat forțele la volei, hand
bal și ciclism. Mesajele purtate 
de sportivi cuprind cele mai' de 
seamă realizări ale asociațiilor 
respective. Astfel, sportivii din 
comuna Sf. Gheorghe raportea
ză, printre altele, că în ultima 
vreme au primit în asociația lor 
alți 36 de membri UCFS și că 
după desfășurarea cu succes a 
fazei de mase a Spartachiadei 
republicane au trecut la primele 
întreceri din cadrul campiona
tului pe asociație, la numeroa
se discipline.

V. ALBESCU

PE STADIONUL VOINȚA DIN 
CAPITALĂ

Sîmbătă, 
asociațiilor 
Voința au

la ora 18, ștafetele 
sportive ale clubului 
intrat frumosul

4 Tragere la sorti in turneul olimpic 
ț la fotbal

Echipa R. P. Romîne în grupa A, cu formațiile
R. D. Germane, Hexicului șl iranului

♦ t

♦ LAUSANNE 3 (Agerpres). — Luni după-amiază, Ia 
Lausanne, în cadrul unei ședințe speciale a federației interna
ționale de fotbal asociație (FIFA), au fost alcătuite, prin 
tragere la sorți, cele 4 grupe ale turneului olimpic de fotbal 
de la Tokio. Echipa R.P. Romîne va juca în grupa A, alături 
de echipele R.D. Germane (care va reprezenta echipa unită a 
Germaniei), Iranului și Mexicului. Iată componența celorlalte 
3 grupe: Grupa B: Iugoslavia, R.P.D. Coreeană, R.P. Un
gară, Maroc; Grupa C: R.S. Cehoslovacă, Coreea de sud, 
Brazilia, R.A.U.; Grupa D: Italia, Japonia, Argentina, Ghana.

In grupe, meciurile se vor juca sistem-turneu. Primele 
două clasate din fiecare grupă se califică în sferturile de fi
nală, care se vor disputa eliminatoriu.

La această ședință au asistat Stanley Rous, președintele 
FIFA, Otorino ’ Barassi, vicepreședinte al FIFA, M. Ishida, 
reprezentantul federației japoneze de fotbal și delegați ai echi- 
pelor calificate în turneul final. Țara noastră a fost reprezen- Ț

♦ 
i

ciațiile sportive Pescărușul Li
manul, .Mecanizatorul Cobadin, 
Recolta Cumpăna și Bărăganul 
Peste tot, la capătul „etapelor", 
au avut loc interesante compe
tiții sportive. In comuna Peci- 
neaga, de pildă, pe unde au tre
cut reprezentanții asociației Pes
cărușul Limanul, s-au desfășu
rat întreceri de ciclism, atletism 
și volei, mult aplaudate de su
tele de spectatori.

In raionul Tulcea, ștafeta a 
plecat de la Sf. Gheorghe și a 
ajuns la Sulina, unde au fost 
organizate, cu acest prilej, corn 
petiții de fotbal, volei și nata- 
ție. Pe de altă parte, sportivii 
din comuna Ștefan Gheorghiu

stadion de la Pipera și, intr-un 
cadru festiv, au predat mesa
jele miilor de sportivi pe care îi 
reprezentau.

Mesajele vorbeau despre suc
cesele obținute în muncă și sport, 
in cinstea celei de-a XX-a ani
versări a eliberării patriei.

După festivitate a urmat un 
bogat program cultural-sportiv. 
Cei aproape 3 060 de spectatori 
prezenți pe stadion au urmărit 
cu deosebit interes demonstra- 
țiije de box, întrecerile de aler
gare, jocurile distractive, orga
nizate cu acest prilej.

In fotografie, un aspect din 
timpul festivității predării șta
fetelor.

-4 pelor calificate în turneul final. Jara noastră a lost reprezen- x
Ț tată de Gh. Popescu, vicepreședinte al UCFS, președinte al 4 
T r.j—j_ r-iu-i șj Qcjav Luchide, consilier al federației Ț

23«P ■federației de fotbal, 
romîne de fotbal. & s fs rt'-'T-s& i

L-am întîlnit pentru prima 
dată în moderna sală de gim
nastică de la Universitatea din 
Timișoara, Se desfășurau aici 
întrecerile de gimnastică din ca
drul fazei regionale a Sparta
chiadei republicane.

— Urmează Wihai Stanciu la 
paralele.

Cîțiva pași ușori, un salt și 
corpul se sprijină, prin inter
mediul paralelelor, în brațele 
vîujoase.' Mușchii îi stau încer

Nota 9,30 la paralele...

Numeroși iubitori ai sportului au fost prezenți duminicq la Brăila, 
cu prilejul cursei de mare fond la înot. (Citiți amănunte în 

pagina a 2-a)
Foto • T. Roibu

Două atractive întîlniri internaționale
de dirt-track pe stadionul Dinamo

Capi-Stadionul Dinamo din 
fală va găzdui joi 6 și duminică 
9 august două concursuri inter
naționale de dirt-track. Sportivii 
noștri vor primi replica puterni
celor formații ale Austriei și R.S. 
Cehoslovace, cotate printre cele 
mai bune din Europa. Oaspeții

sînt așteptați să sosească azi în■ .. . un 
pe 

Di-

Capitală, iar mîine vor face 
antrenament de acomodare 
pista de zgură a stadionului 
namo.

Concursul va începe la ora 
Se vor alerga 15 manșe.

17.

DIN SUMAR: «spartachiada repu
blicana • RUBRICA DE 

FOTBAL : JUCĂTORII JAPONEZI AU SOSIT ÎN CAPITALĂ ; 
INDICAȚII TEHNICO-METODICE ÎN VEDEREA ÎNCEPERII 
NOULUI CAMPIONAT • ULTIMELE ȘTIRI EXTERNE

După meciul atletic de juniori Rominia-llngaria

Promoția anului

dați sub pielea bronzată, ascul
tători și gata să execute orice 
mișcare. Vin apoi alte exerciții— 
un salt- final și... sala e invadată 
de aplauze.

— „9... 9... 9... I
în final media la paralele avea 

să fie de 9,30. Ei i se alăturară 
apoi celelalte : sărituri 930, la 
bară 9,25, la inele 9,35, la cal 
9,05...

L-am găsit pe tînărul gimnast, 
în costumu-i alb, stînd liniștit 
pe o bancă.

—- A fost greu ?
— Destul de greu pentru că 

adversarii din Arad, Reșița, Ca
ransebeș au fost fișate bine pre
gătiți și, la fel ca noi, hotărîți 
să se califice pentru finală.

Sîmbătă și duminică, pe sta
dionul din Poiana Brașov, ju
niorii noștri din „promoția anu
lui 1964" au reușit victorii ca
tegorice în întrecerea cu spor
tivii maghiari, la diferențe con
cludente : 31 de puncte la bă
ieți, 20 de puncte la fete și 51 
de puncte în clasamentul gene
ral. Punctajele obținute reflectă 
cum nu se poate mai bine des
fășurarea generală a întreceri- 

a fost **de 110—116). Celelalte- lor, în care tinerii noștri, ațleți 
întîlniri au revenit formației 
maghiare. La fete au avut loc, 
pînă acum, zece ediții ale aces
tui meci. Una s-a încheiat la 
egalitate (47—47 p în 1950) 
toate celelalte fiind cîștigate de 
reprezentativa Ungariei.

în palmaresul meciurilor in
ternaționale susținute de echi
pele noastre reprezentative de 
juniori și junioare a fost în
scrisă cea de a noua întîlnire 
dintre formațiile Romîniei și 
Ungariei. Pînă acum juniorii 
noștri au obținut victoria o sin
gură dată, în 1951 (100—97) și 
de două orj au încheiat între
cerea la egalitate, în 1**53 și în 
1958 (în ambele meciuri scorul

au . manifestat o superioritate 
evidentă la majoritatea probe
lor. Ne bucură foarte mult fe
lul în care au evoluat cei mai 
mulți dintre băieți și fete și mai 
ales faptul că, în prima zi a în-

(Continuare In pag. a 6-a)

NICOLAE PÎRVU

(Continuare în pag. a 2-a) 
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Juniorii au tăcut o frumoasă propaganda 
săriturilor

Săritorii participant! la 
finalele campionatelor re
publicane ale juniorilor au 
făcut o frumoasă 1 propa
gandă pentru acest sport. 
In cele trei zile de- între
ceri desfășurate la ștran
dul Tineretului, tinerii spor
tivi și-au manifestat din 
plin talentul și buna pre
gătire, demonstrînd pu
blicului frumusețea șî 
spectaculozitatea sărituri
lor de la trambulină și de 
la platformă. Finalele ju
niorilor, completate în mod 
reușit de demonstrațiile 
lotului republican de se
niori, au fost o pledoarie 
pentru organizarea la in
tervale mai dese (desi
gur, în timpul verii) s 
concursurilor de amploare.

1 261.25 — 319.03 SAU— 
BRAVO SIBIUL!

Sibienii antrenați de 
prof. N. Hatzac au fost 
de departe cei mai buni 
săritori ai campionatelor. 
Cele 1 261,25 de puncte 
totalizate în clasamentul 
pe echipe de S.S.E. Sibiu, 
față de 319.05, cit au acu
mulat împreună secțiile de 
la Progresul, S.S.E. nr. 1 și Clubul spor
tiv școlar București, -vorbesc de la sine 
despre hărnicia și seriozitatea juniori
lor din Sibiu și a antrenorului lor. Tn 
același timp însă diferența de aproape 
1000 de puncte în defavoarea bueu- 
reștenilcr ne arată că în Capitală, or
ganizarea procesului de instruire nu 
este cea mai fericită. Deși au muncit 
mult și în timpul iernii, ca șî în sezo- 
wul de vară, antrenorii bucureșteni nu 
au prezentat decît trei elemente de 
perspectivă : Constantin Nedelcu (Clu
bul sportiv școlar). Mihai Munteanu 
(Progresul) și Rodica Popescu (S.SE. 
nr. 1) ceea ce, trebuie recunoscut, este 
mult prea puțin față de posibilități. Ca 
eă nu mai vorbim de faptul că Rapid 
București, deși are cei mai buni seniori, 
nu a avut nici un reprezentant la fi
nalele juniorilor... In această situație, 
socotim că o mai strînsă colaborare în
tre antrenori, organizarea judicioasă a 
antrenamentelor și îmbunătățirea meto
dicii procesului de instruire sînt ab
solut necesare pentru sporirea număru
lui săritorilor din Capitală și pentru 
ridicarea valorii actualilor concurenți.

DESPRE FETE SI DESPRE 
ARBITRAJE

4

Am fost neplăcut surprinși văzînd 5 
concurente la trambulină (3 din Sibiu

IKSEMNĂRI DUPĂ CONCURSUL DE MARE FOND PE DUNĂRE
Multă vreme își vor aminti specta 

Lorii gă+ățeni, prezențr duminică la a- 
miază în fața portului, >de întrecerea 
înotătorilor fondlști. Țiinpul frumos, 
serbările marinărești, numărul mare de 
iubitori ai natației prezent! la locul de 
sosire, au constituit cadrul extrem de 
plăcut in care s-a desfășurat tr.tilițio- 
nalui concurs. N-au lipsit nici surpri
zele Plecat ca într-o probă de... 1 “00 m 
liber, juniorul Gavril Moraru (C.S.M. 
Cluj) a parcurs cei 20 J<ni într-un tem
po susținut, obținînd la sosire ropote 
<R- aplmrze. La baza succesului său 
stă. fără îndoială, o intensă muncă de 
pregătire. Intr-adevăr, Gavril Moraru 
s-a antrenat multe luni la rînd. par 
cureînd în bazin și în lac peste 800 
de kilometri !

O frumoasă impresie a făcut și Va- 
silica Rotaru (Dinamo București). Ex
celent pregătită fizic, ea a respectat 
în tot timpul concursului cu strictețe 
indicațiile tactice date de antrenorul 
său. Rezultatul ? A cîștigat detașat pro
ba de 10 km, terminînd cursa cu sufi
ciente resurse.

Seara, după înmînarea premiilor și 
diplomelor, cei doi învingători ne-au 
împărtășit părerile și gîndurile lor.

SPORTUL POPULAR
Peg. a 2-a Nr. 4490

D. Popoaie (S.S.E. Sibiu), campion la platformă

Foto: C. Tudor

șî 2 din București) și doar una la plat
formă. Precizarea că numai Rodica Po
pescu a avut un nivel de pregătire sa
tisfăcător vine să ne întărească con
vingerea că activitatea cu junioarele a 
fost neglijată de toți antrenorii de sări
turi din țară. Faptul că munca este 
mai pretențioasă nu trebuia să-i facă 
pe antrenorii noștri să nu acorde ele
mentului feminin importanța cuvenită, 
fapt reflectat, de alfel. de finalele dis
putate Ia „Tineretului". Șî e păcat că 
se petrece așa ceva, deoarece cele 5 
junioare au dovedit mult talent.

Ca la toate concursurile din acest 
sezon, arbitrajele nu au satisfăcut. în 
primul rînd pentru că din juriu au făcut 
parte antrenori direct interesați, în al 
doilea rînd pentru că a fost vădită 
lipsa de pregătire în aprecierea săritu
rilor. Elocvente au fost situațiile în 
care unii arbitri au apreciat ca norma
lă executarea șurubului din plecarea de 
pe trambulină S3U platformă, îar alțî 
arbitri au scăzut puncte, socotind că 
șurubul trebuie efectuat în timpul zbo
rului. Cerînd organizarea unor cursuri 
de împrospătare a cunoștințelor și de 
uniformizare nu facem decît să repetăm 
un apel adresat de la începutul sezo
nului.

D. STANCULESCU

Campionii cursei de mare fond la natatie pe arud 1964: Gavril Moraru și 
Vasilica Rotaru

Foto: T. Roibu
Vasilica Rotaru: „Sînt nespus de fe

ricită că obțin acest titlu încă de Ia 
prima mea participare la cursa de 
mare fond pe Dunăre. Este un succes 
care mă stimulează pentru o pregătire 
și mai bună care să mă ajute să con
tinui cu aceleași rezultate practicarea 
acestui frumos sport".

„Cupa Steaua*4
Bazinul de 50 de metri din incinta 

ștrandului Tineretului a găzduit sîm- 
bătă și duminică concursul de înot do
tat cu „Cupa Steaua". Au participat 
înotători și înotătoare aparținînd sec
țiilor bucureștene Steaua, Dinamo, Ra
pid, Viitorul șî Clubul sportiv școlar. 
Prezentînd concurenți la toate probele. 
Steaua a totalizat cel mai mare număr 
de puncte (137). așa încît trofeul a 
rămas în... vitrina organizatorilor.

O frumoasă comportare au avut-o și 
reprezentanții secției Viitorul, care deși 
au concurat numai în probele de copii 
au reușit să se claseze pe locul se
cund în clasamentul general pe echi
pe. înotătorilor de Îs Viitorul le revine 
și meritul de a fi corectat două recor
duri republicane, singurele înregistrate 
în acest concurs. Astfel, Vladimir Be
lea a luat startul în proba de 200 m 
mixt individual fiind cronometrat în 
timpul de 2:51,6. Vechiul record 
(2:535) îi aparținea lui Constantin 
Bădiță (Rapid Buc.). în aceeași probă
— 200 m mixt individual — Roxana 
Pirvulescu a realizat 3:08,5, timp care 
întrece cu 7,1 sec vechiul record deți
nut de Ruxandra Spandonide (Școala 
sportivă de elevi nr. 2).

Iată cîștigătorii probelor: SENIORI : 
4'0 m liber: M. Caprărescu (Steaua) 
4:555; 290 m fluture: I. Silaghi
(Steaua) 2:56,1; 200 m spate: Gh. 
Albert (Steaua) 2:44.9; 200 m bras: 
P. Cheta (Steaua) 2:58.0; 190 m liber: 
Al. Caprărescu 1:00.8; 100 m bras:
I. Trebenț (Steaua) 1:21,3; 100 m
spate: Gh. Albert 1:14,3; 4x100 m 
liber : Steaua 4:30.4 : 4 x 100 ai mixt: 
Steaua 5:05,5; COPII, cat. I : KW ni 
fiber: VI. Belea (Viitorul) 1:10.7;
100 m fluture: V. Dovgan (Viitorul) 
1:215; 100 m spate: D. Spîrlea
(Steaua) 1:30.7; 100 m bras: I.
Lambadarie (Steaua) 1:30,7; 4'.W m 
liber: V. Dovgan 5:51,8; 200 m spate: 
D. Spîrlea 3:20,4 ; 200 m mixt indiv.: 
VL Belea 2:51,6. nou record republican
— copii, cat. I; 4 x 100 ni mixt:
Steaua 6:21.6; 4x 100 m liber: Steaua 
5:41,2; COPII, cat. a If-a : 50 m 
liber: D. Kaufman (Steaua) 435; 
50 m spate,: M. Movanu (Viitorul) 
42,3; 50 m bras: M. Movanu 47,2; 
50 m fluture: Viorel Dumitru (Steaua) 
68,5; 4x50 ni mixt: Steaua 3:49,0; 
4x50 m liber: Steaua 3:16,0.

JUNIOARE: 200 m mixt indiv.: Ro
xana Pirvulescu 3:085. nou record re
publican — copii, cat. I; 100 m liber: 
Crăița Lupu (Steaua) 1:17,3.

Clasament general pe echipe: 1.
Steaua 137 p, 2. Viitorul 38 p, 3. Dina
mo 21 p, 4. Clubul sportiv școlar 8 p, 
5. Rapid 7 p.

Gavril Moraru : „Consider că succe
sul meu se datorește în mare măsură 
și antrenorului B. Iordachi, care de 
altfel — în „tinerețe" — a cîștigat 
patru ediții consecutive ale acestei di
ficile întreceri sportive".

ROIBU

Spaftachiada rcpuoucan

întrecerile pugilistice 
in terregionale

REG. BRAȘOV — REG. MUREȘ 
A. M. 22—18

TG. MUREȘ (prin telefon). — Par
cul sportiv Voința a găzduit sîmbătă 
seara meciul de box din cadrul Sparta- 
chtadei republicane dintre sportivii re
giunilor Mureș-Autonomă Maghiară și 
Brașov. Reprezentativa regiunii Brașov 
a obținut victoria cu scorul de 22—18. 
lată rezultatele: P. lurcă (M) b. p. 
P. Gale (B), O. Gorea (M) b. p. 
Al. Pleșa (B), G. Maghiari (M) meci: 
nul S. Crăciun (B). Gh. Dumitru (B) 
b. ab. III L. Gorea (M). D. Dosan (M) 
meci nul E. Cimpoca (B), /. Mărculef 
(B) b.p. I. Dobre (M). /. Astaloș (M) 
b. p. N. luga (B), Gh. Neaga (B). 
b.p. H. Veber (M), I. Grăjdan (B). 
b. ab. II M. Constantinescu (Al), A. 
Gall (B) b. ab. I E. Aioanei (M).

(1. Păuș — eorespJ

SURPRIZĂ LA BACĂU : Reg. Bacău 
— Reg. Oltenia 21—19 1

BACĂU (prin telefon). — La capăfuî 
unor lupte foarte echilibrate reprezenta
tiva regiunii Bacău a reușit să obțină 
victoria în fața pugiîiștitor din reg. Ol
tenia. Iată rezultatele : V. loanovici (B) 
m.n. St Costescu (O). C. Sasu (Bacău) 
b. p. G. Tilea (O). AL Geantă (O) 
b.p. Gh. Gologan (B). St. As/ewrz (B), 
fn cel mai frumos meci al galei, b.p. 
8. Florescu (O). M Cornel (O) b.ab. 
ii A/. Jalonai (B), A. Kirali (B) b.p. 
C. Manălache (O), A. Tarpai (B) b.ab. 
II P. Cazaca (O), N. Iova (B) b.k.o. I 
Gh. Buzata (O) C, Bilă (O) b.ab. I 
G. Mutata (B), T. Basarab (O) 
b. ab. I AL Leibet (B).

(FI. Simian—eoresp )

REG. DOBROGEA — REG. PLOIEȘTI 
24—17

CONSTANȚA (prin telefon). — Sîm- 
băta seara spectatorii: constănțeni au 
urmării cu satisfacție evoluția pugiîiștf- 
lor din regiunea Dobrogea, care au 
reușit să obțină o categorică victorie în 
fața celor din regiunea Ploiești. Iată 
rezultatele în Ordinea categoriilor: C.

Nota 9,30 la paralele...
(Urmare din pag. 1)

— Practici de mult acest sport ?
— De mai bine de 7 ani.
— Adică de la... ?
— ... 16 ani.
— Unde lucrezi ?
— Sint strungar la „Electrometal*.
— Și... ?
— iW-fl? bucura daca aș putea să 

duc o veste bună tovarășilor de mun
că...

POSTA CONCURSULUI
• V ■ . -i U

VIOREL PQRESCU, Cimpulung 
Muscel. —- Am primit de la dv. e 
internată corespondentă, in care vor
biți despre succesul înregisfrat de în
trecerile Spartaehiadei în raion. Ați. 
sesizat foarte bine «viratul pe care 
l-au luat, cu prilejul acestei competi
ții, unele discipline pînă acum pu
țin cunoscute în Cîmpulung. Dv. citați 
între altele: cictismul, handbalul în 
7, halterele și mai ales mofociclismul. 
Reținem cifra spectatorilor la competi
țiile de moto: opf-nouă mii, precum 
și... pronosticul dv. pentru succesul 
în fazele viitoare ale motoeicl ist ului T. 
Eremia. Noi ii urăm succes. Ca și dv,, 
în viitoarele materiale, pe care le-am 
dori însă tratate cu mai multă preo
cupare pentru aspectul literar.

CORNELIU PISLARU, controlor de 
trafic, aeroportul ,M. Kogălniceanu” 
— Constanța. .— Ne-ați trimis două 
materiale promițătoare. Primul este 
însă puțin... diluat. Cu un nerv 
remarcabil, în schimb, este redactată 
corespondența .Respect și voință". 
Atenție însă la un lucru: tematica 
concursului I I Vă felicităm pentru 
forma îngrijită a corespondențelor dv. 
Materialele redactate astfel se citesc 
ușor, cu plăcere. Este un amănunt 
asupra căruia ar fi bine dacă ar re
flecta toți cei care ne scriu.

Soșoiii (D) b.p. I. Alexandru (P). i 
Răgătie (D) b. p. Gh. Răîleanu (P 
D. Anghel (D) m.n. P. Stăt.uLescu (P 
St. Văcaru (D) b.p. I. Rotaru (P 
Al. Gheorg'he (D) b.p. /. Răriucu. (P 
T. Pintilie (D) b.p. V. Badea (P), I 
Neaga (D) m.n. I. Păurtoiu (P), l. Al 
xandrir.(P), b. ab. V. Bolta (D), l 
Țopală(D) m.n. Al. Chirijă.

‘7 (Llviti Brackner-coresp

GĂLĂȚENTI ÎNVINGĂTORI 
LA IAȘI :

20— 17

A AȘI (prin telefon). — Meciul de bc 
dintre reprezentativa regiunii Iași și 
regiunii Galați s-a terminat cu victori 
oaspeților cu scorul de 20—17. lai 
rezultatele în ordinea categoriilor: 1 
Onofrei (I) b.p. /L Dumbravă (G), i 
Botez (!) b; dese. Tî /. Sava (G). G, 
Vieru (I) b. ab. II .V. Bălan (G). I 
Deicu (G) b.p. Gh. Burdujan (1), l 
Crisiea (G) b.ab. I P. Chiriac (1). i 
Valter (G) b.p. Gh. Mihalciac (I), t 
Eaoc/ie: (G) o. dese. I <7. Cojan (I 
V. Bogoi (G) b.ab. 1 V. Strafiliat (I 
St. Cojan (Ci) b.p. P. lavdoșin. (I). 1 
Dtrnitroaie (I) b. dese. I O. Cioloc 
(G).

(A. Scăunaș șt B. Ursa—eoresp

REG. CLUJ — REG. CRIȘANA
21— 18

Peste . 2000 de spectatori a 
aplaudat sîmbătă seara, pe sta
dionul' din parcul orașului, vieți 
ria pugiliștilor ciujeni asupra celor â, 
reg. Crișana. Clujenii au obținut victr 
ria datorită bursei comportări a pugili; 
tîlor de la categoriile mici. Iată rezul 
țațele în ordinea categoriilor : l. Otvo 
(C) b.p. /. N'iea (Cr). I. Lungii (C 
b.p. T. Szabo (Cr). A. Murg b.p. C 
Chiș (Cr.); P. Primea (C) m.n. V. Die 
nisie (Cr.). Șt. l'ituș (C) b.p. Al. Re 
su (Cr); .4 Afcrjm (C) b. p. G. Tm. 
pescu (C). A. Bora (C) p. dese. /. Nil 
(Cr.), St. Mironescu (C) m.n. C. Kon 
csag (Cr.), FI. Dtidea (C) p.p. (■ 
Naghi (Cr.). C. Pop (C) p.p. Si 
Serrtanai (Cr.)

(V, Cacoi'e-anu șf P. Radram-coresp.

Doar peste citev^. minute Mihai Stan 
ciu putea fi sigur de vestea Ia car 
se gîndea : alături de Ti-beriu Sziget 
puștiu] de 15 ani pe care l-am văzu 
mișeîndu-se ea o sfîrleaza, de studen 
tul Pavel Horvath — cri mișcările Iu 
calme și sigure, alături de ceilall 
tineri din eehipa de gimnastică a or 
șului Timișoara, stmngarul-gimn&s 
Mihai Staaeiu s-a calificat pentru ma 
rea confruntare de Ia București.

IOAN PREDUTIU, Oradea. — Dc 
rițî să reamintim tematica în ear 
trebuie să se încadreze viitoarele dv 
materiale. Cu multă plăcere: reper 
tâje. însemnări, articole de bilanț, not 
de drum, schițe, care să oglindeast 
realizările obținute de mișcarea noas 
tră sportivă In cei 20 de ani de viat: 
nouă, inițiative și metode folosit 
pentru atragerea întregului tineret îi 
prațTjcarea sistematică a exercitiilo 
fizice și, sportului, aspecte ale dezvol 
tăriț ..sportului în orașele și satek 
patriei. Fiți, de asemenea, liniștit : pri 
mim cu plăcere și poezii. Numai că 
ațcîj. trebuie să vă da(î ceva mai mui 
fă șsleneală. Nu plecați numai de l: 
premisa că .^ominul s-a născut poet".

GH. APOSTOLESCU și GH. ALE 
XANDRESCU, Ploiești. — Aprecitn 
în mod deosebit efortul depus de dv 
pentru redactarea materialului privim 
raidul pe la bazele sportive ploîeștene 
L-am citit cu atenție și ne-am da 
seama că ați depus o strădanie de 
osebită. Mai ales că... ne-ați trimi; 
nu mai puțin de 5 pagini mari bătuti 
la mașină 1 Corespondența dv. est, 
utilă dar vă recomandăm abordam 
unor subiecte legate mai strîns ds 
tematica concursului nostru și care s; 
nu ceară.... chiar 5 pagini.



SPARTACHIADA REPUBLICANĂ
Spicuiri din regulamentele 

fazei intermediare
Cifre și date după etapa regională

Continuăm să publicăm unele aspecte, să comentăm cîteva rezultate mai valoroase realizate în etapa regio
nală a Spartachiadei republicane. De asemenea, prezentăm clasamentele întocmite după încheierea etapei a treia a 
marii competiții organizată în cinstea celei de a XX-a aniversări a eliberării patriei noastre de sub jugul fascist.

• CUM SE ALCĂTUIESC CLASAMENTELE • CARE SINT 
CRITERIILE DE DEPARTAJARE A ECHIPELOR AFLATE 

LA EGALITATE DE PUNCTE

Mai multi cititori ne-au Întrebat cum 
se fac clasamentele la faza interme
diară pe grupe de regiuni a Spartachia
dei republicane și cum se va proceda 
în cazul cînd două sau mai multe 
echipe reprezentative s-ar găsi la ega
litate de puncte, pentru a li se stabili 
locul din clasament. In rîndurile de mai 
jos vom căuta să le răspundem, redîn- 
du-le criteriile de stabilire a rezultate
lor și a clasamentelor.

Dintre cele 6 ramuri de sport incluse 
în etapa interregională, la 4 tntrece- 
rile se vor disputa sistem turneu, nu
mai tur. Deci, la aceste sporturi se pot 
ivi cazuri de egalitate de puncte. Care 
slot criteriile de departajare ?

9 La baschet (unde se acordă 2 
puncte pentru victorie și 0 pentru meci 
pierdut) sînt prevăzute următoarele t

a) Dacă două echipe ajung la egali
tate de puncte, pentru departajarea lor 
se va apela, tn ordine, la: 1. rezultatul 
direct; 2. coșaverajul direct dintre e- 
chipele in cauză; 3. coșaverajul general 
(calculat prin scădere).
b) In cazul cînd sînt la egalitate trei 

echipe, atunci locurile tor în clasament 
vor fi stabilite țlnînd seamă de i 1. 
coșaverajul direct dintre ele și 2. coșa
verajul general (prin scădere).

Și pentru că la baschet se poate în- 
ttmpla ca un meci să se termine la 
egalitate după 40 minute de joc, să no
tăm că în astfel de cazuri se vor a- 
corda atîtea prelungiri de 5 minute, cite 
vor fi necesare pentru desemnarea e- 
chipei învingătoare.

• Handbalul are un punctaj diferit 
de baschet t joc ctștigat — 2 puncte; 
joc egal — 1 punct; joc pierdut — 0 
puncte. Iar pentru departajarea echipe
lor aflate la egalitate de puncte sint 
prevăzute următoarele criterii:

1. Numărul de victorii;
2. Rezultatele directe dintre echipele 

la egalitate de puncte. In acest caz se 
va alcătui un clasament special, în 
baza acestor rezultate, după următoa
rele criterii; a) numărul de puncte a- 
cumulat; b) numărul de victorii obți
nute ; c) coeficientul rezultat din împăr
țirea golurilor marcate la cele primite. 
Ordinea echipelor din acest clasament 
special va fi ordinea lor în clasamen
tul general.

3. Echipa cea mai tînără (media de

vîrstă), calculul făcîndu-se pe ani, luni 
și zile asupra tuturor jucătorilor folo
siți în jocurile dintre echipele în cauză.

• In ce privește voleiul, precizăm
mai tatii modul de punctare: joc cîști- 
gat — 2 puncte; joc pierdut — 1 punct; 
neprezentare — 0 puncte. Dacă ta cla
sament, două sau mai multe echipe 
au acumulat același număr de puncte, 
locurile lor vor fi stabilite luînd, pe 
rînd, în considerare criteriile : 1. rapor
tul dintre seturile cîștigate și pierdute 
(setaverajul general) ; 2. rezultatele
dintre echipele în cauză; 3. raportul 
dintre punctele cîștigate și pierdute 
(punctaverajul general).

• Condițiile de stabilire a clasa
mentului la polo. Subliniem mai îniîi 
că pentru o victorie se acordă 2 puncte, 
pentru meci nul 1 punct, iar pentru 
joc pierdut 0 puncte. Echipele care a- 
jung la egalitate de puncte în clasa
ment vor fi despărțite după următoa
rele criterii: 1. raportul dintre golu
rile marcate și primite (golaverajul 
general); 2. numărul victoriilor obți
nute; 3. un clasament special alcătuit 
în baza rezultatelor directe dintre echi
pele interesate, clasament care are ia 
bază criteriile: a) punctele acumulate; 
b) golaverajul; c) numărul de victorii; 
d) clasament separat, conform rezulta
telor obținute una față de alta. Ordi
nea echipelor ta clasamentul special va 
fi cea în clasamentul general.

e Și acum, să trecem la cele două 
sporturi la care competiția interregio
nală se desfășoară eliminatoriu î

— La fotbal, în caz de egalitate 
după 90 de minute se acordă două 
prelungiri de cite 15 minute. Dacă ega
litatea se menține și după aceste pre
lungiri, atunci se va califica echipa 
mai tînără (calculul se face în ani, 
luni și zile).

— La box, calificarea echipelor 
care termină la egalitate întîlnirea din
tre ele se va face astfel : 1. echipa 
mai tînără; 2. echipa care a realizat 
cele mai multe victorii prin K.O.

Acestea stat prevederile regulamen
tare privind alcătuirea clasamentelor 
și lămurirea cazurilor de egalitate de 
puncte dintre două sau mai multe e- 
chipe, care s-ar putea ivi la faza inter
mediară pe grupe de regiuni.

Galați
Cu prilejul întrecerilor Spartachiadei 

republicane un mare număr de tineri 
și tinere au îndeplinit normele prevă
zute pentru clasificarea în diferite ca
tegorii. Astfel, 926 de sportivi au ob
ținut categoria a treia, 58 a doua, 22 
categoria tatii și unul, categoria 
maeștri. Dacă facem totalul, vom ve
dea că într-o scurtă perioadă 1007 
tineri au obținut clasificări sportive.

Și, ca să ilustrăm mai elocvent ceea 
ce spuneam mai sus, vom sublinia 
cîteva dintre performanțele mai bune, 
realizate în aceste întreceri: Coste! 
Datcu 50,50 m. la suliță, Victor Vizitiu 
(18 ani) 6,10 m. la săritura în lungi
me. La aceeași probă, Vasile Gheor- 
gliiță a sărit 6,28 m.

O remarcă în plus pentru atenția 
care s-a acordat trecerii normelor pen
tru cucerirea Insignei de polisportiv. 
După încheierea etapei regionale a 
Spartachiadei republicane, în evidența 
consiliului regional UCFS figurează 
cifra de 17.772 de tineri cu toate pro
bele luate.

Iată acum clasamentul întocmit după 
disputarea fazei regionale :

1. Galați — oraș 794 p.
2. Brăila — oraș 614 p.
3. Focșani — raion 313 p.
4. Combinatul siderurgic

Galați 217 p.
5. Galați — raion 192 p.
6. Tecuci 141 p.
7. Bujor 92 p.
8. Panciu 91 p.
9. Brăila 79 p.

10. Făurei 75 p.

Maramureș
Una din preocupările de seamă ale 

consiliului regional UCFS Maramureș 
a fost lărgirea continuă a bazei mate
riale a asociațiilor sportive. Cu prile
jul desfășurării Spartachiadei republi
cane, în regiune au fost amenajate 21 
de terenuri de fotbal, 9 de handbal, 
15 de volei, 1 de baschet, 32 de sec
toare de aruncări și 30 de gropi de 
sărituri. După cum se vede, în scurt 
timp au... răsărit o mulțime de tere
nuri sportive simple.

întrecerile tinerilor maramureșeni 
s-au soldat cu numeroase recorduri. Au 
fost stabilite cu acest prilej 3 
duri regionale, 8 orășenești și 
ionale. Se cuvine să amintim 
numele unor entuziaști activiști 
tari, instructori și antrenori, 
Lini (Satu-Mare), Al. Man

Ne pregătim intens pentru finală
(Urmare din pag. 1)

tele — planurile de pregătire sint 
individualizate. De pildă, In prezent, 
Ana și Vasile Sălăjan, Dorel Comșa 
(atletism), Mihai Pleșa, Ion Grăjdea- 
nu (box), Gheorghe Suciu și Constantin 
Conțea (ciclism), Teofil Blaj (gimnas
tică), și alții se pregătesc potrivit pla
nurilor individuale pe care le au.

Fiecare dintre secțiile care cuprind 
sportivi ce fac parte din lotul regional 
sint îndrumate și controlate de două 
ori pe săptămină de colective compuse

din cite doi membri ai comisiei re
gionale respective și un membru al 
consiliului regional UCFS. Ținind 
seama și de faptul că și din 
punct de vedere organizatoric au fost 
create cele mai bune condiții de pre
gătire — baze sportive, echipament 
și materiale, — sintem convinși că la 
faza finală a Spartachiadei republica
ne sportivii regiunii Brașov se vor 
comporta la nivelul așteptărilor tutu
ror celor care iubesc sportul In regiu
nea noastră.

recor- 
57 ra- 
aci și 
volun- 
ca I. 
(Baia 

Mare), C. Jișcu și Tr. Silaghi (Cărei).
Clasamentul etapei regionale se

prezintă astfel:
1. C.S.O. Baia Mare 640
2. Satu-Mare 589
3. Sighet 281
4. Cărei 171
5. Vișeu 137
6. Lăpuș 195
7. Somcuta 104
8. Cehu-Silvanlei 87
9. Oaș 73

Orașul București

p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p

Tn Capitală, activitatea sportivă des
fășurată cu prilejul Spartachiadei re
publicane a înregistrat un avînt de-

Cu prilejul 'încheierii întrecerilor Spartachiadei republicane din regiunea lași, pe pista stadionului „23 August" a 
avut loc o reușită demonstrație de moto-indemlnare.

Foto ; I. Ghețiu

osebit. In marea majoritate a asocia
țiilor se constată creșterea — cantita
tivă și calitativă — a activității spor
tive, aceasta concretizîndu-se în nu
mărul mare de tineri care au obținut 
clasificări sportive superioare, precum 
și în noile secții afiliate la federațiile 
de specialitate. Iată cîteva cifre: în 
primele șase luni ale anulufl au fost 
afiliate 80 de secții; 5880 de sportivi 
au fost legitimați; 44 de tineri au ob
ținut normele de clasificare — cate
goria maeștri; 98 categoria întîi; 244 
categoria a doua; 286 categoria a 
treia.

(Clasamentul este întocmit fără în
trecerile de fotbal, ciclism și moto, 
care sînt în curs de desfășurare).

1. Dinamo 91
2. Progresul 85
3. Metalul 77
4. Rapid 75
5. Flacăra 74
6. Voința 71
7. Olimpia 61,5
8. Constructorul 56
9. Steaua 53

10. Avintul 37,5
11. Gloria 25
12. Știința 11

Mureș A. M.
443 secții ne ramură de sport au 

luat ființă în ultimul timp în cadrul 
asociațiilor sportive din regiune. Din
tre acestea, 63 s-au și afiliat la fede
rațiile de specialitate. Constituirea noi
lor secții a impulsionat activitatea 
sportivă din asociații, fapt confirmat 
de numeroasele „nume" apărute acum, 
tu prilejul concursurilor din cadrul 
Spartachiadei republicane. Iată cîteva 
dintre ele: Ștefan Boite (15 ani), Ro
zalia Micloș’ (16 ani), Mihai Moraru 
(17 ani) la atletism; Mihai Dumitru 
(17 ani) la gimnastică; Florin Diaco- 
nescu (18 ani) la volei; G. Csintalan 
(18 ani) la haltere; Ștefan Chiș (14 
ani) la handbal.

Clasamentul pe raioane:
1. Tg. Mureș — oraș 107 p.
2. Miercurea Ciuc 85 p.
3. Odorhei 65 p.
4. Reghin 53,5 p.
5. Gheorghieni 36 p.
6—7. Toplița

Luduș 34 p.
8. Tg. Mureș — raion 31 p.
9. Tîrnăveni 29 p.

Suceava
Reprezentanții celor peste 218.000 de 

sportivi, care au luat startul în prima 
etapă a Spartachiadei republicane, au 
dat loc — în etapa regională — unor 
dispute dîrze. In cursul desfășurării 
întrecerilor sportivii suceveni au stabi
lit 15 recorduri regionale, egalînd alte 
două. Cu acest prilej s-au evidențiat 
numeroși tineri care vor face parte 
din loturile regiunii Suceava la finala 
Spartachiadei. De menționat că în 
etapa regională performanțele mai 
bune au fost realizate de sportivi ti
neri, juniori de categoria a doua și 
întîi. Printre aceștia se găsesc spor
tivii Emilia Perhinschi (15 ani) care 
a realizat 4,30 m. la „lungime". Eleva 
Nadia Maier (15 ani) a obținut la ace
eași probă 4,49 m, în timp ce Mihai 
Parasca de la G.A.S. Litenî a „ateri
zat" în groapa cu nisip la 6 m.

Clasamentul pe raioane se prezintă
astfel i
1. Suceava 358 P-
2. Botoșani 333 P-
3. Cîmpulung 272 P-
4. Rădăuți 263 P.
5. Vatra bornei 131 P-
6. Dorohoi 117 P-
7. Fălticeni 99 P-
8. Gura Humorului 94 P-
9. Săveni 52 P-

Crișana
La întrecerile etapei regionale s-au 

obținut șase noi recorduri regionale 
— dintre care 5 la haltere și unul la 
natație. Cei 558 de sportivi legitimați 
în ultimul timp au făcut ca întrece
rile celei mai mari competiții a anului 
să se ridice la un bun nivel tehnic.

După încheierea concursurilor fazei 
regionale, clasamentul se prezintă ast
fel:

După consumarea etapei pe Capitală 
a fost întocmit următorul clasament:

1. Oradea 147
2. Beiuș 98
3—4. Salonta 65

Criș 65
5—6, Marghita 63

Șimleu 63
7. Aleșd 44
8. Ineu 40
9. Oradea — raion 39

10. Gurahonț 23

Dobrogea
Dintre cei aproape 800 de partid-* 

panți la etapa pe regiune s-au remar
cat^ multe elemente talentate. Astfel, 
în întrecerile de pe terenurile constăn- 
țene s-au impus Ion Lalu (100 m —■ 
11,7), eleva Lica Trașcă (greutate —< 
9,20 m), Ion Laurențiu (14 ani, înăl
țime — 1,55 m), halterofilii Dumitru 
Vidinei, Grigore Sultan, cicliștii Ma
rian Barisov, Ion Răduț, handbaliștii 
Ion Vlad, Dumitru Oancea, Silvia 
Cristea, Aurelia Pompiliu, înotătorii 
Gh. Govaliov, R. Țintea etc.

Ne oprim aici cu exemplele pentru 
că lista elementelor „descoperite" în 
regiunea Dobrogea, cu prilejul Spar
tachiadei republicane, este foarte lun
gă. Supuși unei atente pregătiri, tinerii
sportivi evidențiați în concursurile 
Spartachiadei vor urca cu siguranță 
treptele măiestriei.

Clasament:
1. Orașul Constanța 750 p.
2. Raionul Tulcea 396 p.
3. Medgidia 311 p.
4. Hîrșova 212 p.
5. Negru Vodă 170 p.
6. Istria 124 p.
7. Macin 124 p.
8. Adamclisi 44 p.

Regiunea București
Spectatorii care au asistat la între

cerile din cadrul etapei regionale a 
Spartachiadei republicane au fost mar
torii unor dispute deosebit de atrac
tive. Dînd dovadă de o bună pregătiră 
sportivii au doborît sau au egalat o 
suită de recorduri regionale. Atleții au 
fost și aci în frunte. Iată cîteva nu
me: Gh. Grigorescu — Giurgiu (11,2 
sec. pe 100 m și 23,8 sec. pe 200 m) ;■ 
Lucia Bogdan — Lehliu (13,5 sec. pe 
100 m) ; Maria Găgeac — Călărași 
(1,40 m. la înălțime) — recorduri re
gionale egalate; Doina Novac — 
Giurgiu (14 sec. pe 80 m.g.), Mariana 
Bărăscu — Urziceni (10,60 m. la greu
tate) — noi recorduri regionale.

Noi recorduri regionale au mai fost 
stabilite, de cicliștii Stelian Chioseaua 
(Giurgiu) și NÎculae lonescu (Slobo
zia), de înotătorii Aurel lonescu (Ră- 
cari), Gheorghe Deacu (Fetești) și 
Alexandru Dinescu (Călărași).

Clasamentul pe raioane:
1. Giurgiu 211 p.
2. Roșiori de Vede 156 p.
3. Fetești 150 p.
4. Lehliu 149 p.
5. Alexandria 146 p.
6. Slobozia 138 p.
7. Turnu Măgurele 133 p.
8. Oltenița 124 p.
9. Călărași 116 p.

10. Răcari 115 p.
11. Videle 108 p.
12. Urziceni 104 p.
13. Drăgănesti 65 p.
14—15. Titu 59 p.

Zimtiicea 59 p.

CIFRE GRĂITOARE
BACAU. Tinerii sportivi din această 

regiune au obținut în etapa regională 
unele rezultate promițătoare 1 Iancu 
Orghidan din orașul Bacău —- 11,3 sec. 
pe 100 m și 23,5 sec. pe 200 m ; Gh. 
Luncan — Bacău — 52,8 sec. la 400 m; 
S. Iancu — Bacău — 6,76 m la lungi
me; Ana Macovei — Onești — 11,02 m 
la greutate.

FIUNEDOARA. In regiune au fost 
amenajate în această perioadă 52 pis'e 
de atletism, 12 terenuri de fotbal, 48

de volei, 6 de baschet, 12 de handbal 
și 4 popicării simple.

PLOIEȘTI. Printre rezultatele mai 
bune obținute de sportivi în cadrul 
etapei regionale remarcăm, îndeosebi, 
cei realizat de St. Mocanu—Buzău — 
care a parcurs suta de metri în 11,2 
sec. In clasamentul întocmit cu acest 
prilej, pe primele trei locuri s-au cla
sat i

1. Ploiești-oraș 105 p.
2. Cimpina 85 p.
3. Buzău 58 p.
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Cu gîndul la marea finală
PAVEL GHEORGHIU

președintele consiliului regional UCFS Banat

nelor de partid, în cei 20 de ani de ia eliberarea patri
ei. Firește, și reprezentanților Banatului, regiune cu o 
veche tradiție 
revine sarcina 
finală a marii

Participarea 
apoi Ia finalele de la București implică din partea în
tregului activ salariat și voluntar al organizației noas
tre o cît mai mare atenție în selecția și pregătirea 
sportivilor, iar din partea celor care vor purta tricou
rile bănățene o cît mai mare seriozitate și perseverență 
în pregătirea lor individuală. Antrenorii, profesorii 
de educație fizică care răspund de antrenamentele fie
cărui lot vor trebui să muncească în puținele zile care 
le-au mai rămas cu'aceeași pasiune, să pună în prac
tică întreaga lor capacitate și pricepere, să insufle în 
rîndul sportivilor încrederea în propriile forțe și do
rința de a învinge, astfel ca reprezentativa regiunii 
noastre să poată juca sn rol de frunte în întrecerea 
finală.

SPARTACHIADA REPUBLICANĂ — marea com
petiție sportivă a anului ’64 — a stîrnit în 
regiunea noastră, ca de altfel pe întreg cuprinsul 

țării, un interes deosebit. Astfel, peste 260 000 de tineri 
și tinere s-au avîntat cu elan tineresc în sute și sute de 
întreceri desfășurate în cadrul a 18 ramuri sportive. 

Analizînd rezultatele și cifrele cu care s-au soldat 
întrecerile preliminare putem conchide că Spartachiada 
republicană a contribuit într-o mare măsură la dez
voltarea activității sportive din regiune. Astfel, numai 
în această perioadă au fost afiliate la federațiile de 
specialitate 82 de noi secții pe ramură de sport și au 
fost legitimați peste 1600 de tineri și tinere. In plus, 
cu ocazia concursurilor din primele etape au luat fiin
ță în raioanele Făget, Bozovici și Moldova Nouă noi 
echipe de handbal și volei.

Pînă la etapa finală a SPARTACHIADEI mai sînt 
doar cîteva zile. Aceste ultime întreceri vor trebui să 
demonstreze prin amploarea lor, ca și prin performan
țele ce se vor obține, impresionantul salt calitativ în
registrat de mișcarea sportivă, sub conducerea orga-

în activitatea sportivă din Romînia, le 
de a-și aduce contribuția Ea reușita 
competiții.
Iotului nostru la întrecerile de zonă și

Asociația sportiva U.TtA. est© una din 
organizațiile sportive înființate imediat dupâ 
eliberarea patriei noastre de sub Jugul fas
cist. Anul viitor ea își va sărbători 20 
ani de existență.

Activitatea asociației se desfășoară 
lîngâ Uzinele textile .,30 Decembrie", 
treprindere care numără aproăpe 6 000 
angajați. Munca asociației sportive, per
manent îndrumată de comitetul de partid 
al uzinei, se desfășoară pe baza planu
rilor trimestriale de muncă, a calendarului 
sportiv, a planului de dezvoltare elaborat 
de consiliul orășenesc UCFS și pe baza 
planului de. venituri și cheltuieli al asocia
ției. Ca o consecință firească a Intensei 
activități de atragere a noi membri UCFS, 
asociația noastră are acum 4 771 membri 
UCFS organizați în grupe sportive în ca
drul atelierelor și secțiilor de producție. 
Activitatea grupelor, al căror număr se ri
dică Ia 24, constă în mobilizarea membri
lor UCFS la acțiunile sportive de mase. 
Grupele sportive lucrează în strînsă cola
borare cu organizațiile U.T.M. și sindicale 
de la locul de producție. In această activi
tate s-au evidențiat în ultima vreme grupele 
sportive de la Țesăîoria III și IV (schim
burile A, B și C) în frunte cu Anton Du- 
daș, Iosif Mărie și loan Surdi, de la Fila
tură (schimbul B), de Ia atelierele de re
gie etc.

Principalul obiectiv al asociației noastre 
sportive il constituie atragerea salariaților 
uzinei pe terenurile de sport, în practica
rea sistematică și organizată a exercițiilor 
fizice și sportului. Membrii asociației 
stre au participat an de an la marile 
petiții de mase ca spartachiadele de 
șl de iarnă, crosurile organizate în

noa- 
com- 
varâ 
cin-

secretarul 
al Uzinelor

MIHAI FLOREA 
comitetului de partid 
textile „30 Decembrie"

Arad

Dintre numeroasele exemple rol cita 
Rna Tamaș, Siclonza Iile, Zi ta Pociiaru, 
Gavrilă Maria Nadaș, E. Grosescn

stea zilei ds I .
cucerirea insignei de polisportiv și Ia ser
bările cultural-sportive O atenție deosebită 
a fost acordată Spartachiadei republicane 
la care au participat 4466 de tineri și tine
re Trebui© să menționez că Spartachiada 
republicană începută în luna martie a în
trunit la deschiderea festivă, făcută pe sta
dionul U.T.A., pest© 7080 de spectatori. 
Membrii asociației noastre s-au întrecut la 
atletism, ciclism, fotbal, gimnastică, 
handbal, volei, tenis de masă, popice, tir 
și orientare turistică. întrecerile Spartachia- 
dei au fost popularizate pe o scară largă 
în rîndul salariaților uzinei, atît prin gru
pele sportive, organizațiile U.T.M. și sin
dicale.

Din activitatea de performanță voi a- 
minti doar cîteva rezultate mai însemnate 
obținute de sportivii de Ia U.T.A. : secția de 
caiac-canae s-a calificat cu patru echipaje 
pentru finalele campionatelor republicane, 
echipa feminină de popice s-a clasat pe 
locul al treilea la finalele campionatului 
R.P.R., formația de tenis de cîmp parti
cipă Ia campionatul pe echipe al R.F.R., 
iar trăgătorul Ioan Popo viei a realizat un 
record regional. Fotbalul, cel mai popular 
sport din cadrul asociației angrenează în 
echipele de pitici, juniori și seniori aproa
pe 100 de sportivi. O preocupare deose
bită a avut-o secția de fotbal în ceea ce 
privește promovarea elementelor tinere, 
fapt pentru car© antrenorii echipei 
U.T.A. au fost distinși la încheierea cam
pionatului categoriei A de către F. R. 
Fotbal.

Dar sportivii fac cinste uzinei nu numai 
prin rezultatele de pe stadion ci, mai ales, 
prin felul cum muncesc, cum se comportă 
în producție, în viață, în societate.

Fictor Chița își mai aduce amin
te și astăzi de meciurile cu 
Dukla Fraga din ’55. Era pen

tru prima oară când o selecționată ro- 
niînească (a cărei poartă o apăra) 
susținea o partidă internațională. Jocul 
l-a cucerit deplin pe proaspătul ab
solvent al I.C.F., iar momentul avea 
să marcheze o cotitură în activitatea 
sa.

întors 
găi cu 
pornit 
culmi, 
treabă, 
cu 20
întreaga Timișoara. Pe vremea aceea, 
Nemeț, Gheorghiță, Bain nu împlinise
ră 13 ani, Posmor 
L. Anca trecuse cea 
vară.

Anii s-au scurs și
lele creșteau, visurile 
conturau din ce/ în ce mai puternic. în 
1960 culegea primele roade : locul doi 
la Spartachiada pe țară a pionierilor.

Drumul începea acum să devină mai

în orașul de pe malurile Be- 
forța și visurile oricărui tînăr 
să cucerească cele mai înalte 
Victor s-a apucat repede de 
A pornit la drum (în 1957) 
de pioniere selecționate din

avea 14 și doar 
de a 15-a primă-

pe măsură ce fe- 
lui Chila se

ÎN SCOLI SI UNIVERSITĂȚI
Ca urmare a minunatelor condiții create de partid și guvern tineretului studios, sportul școlar și universitar din 

n * — j. _i«.» j:_ ------ *--- _ -----------1 jn anij de eliberare o continuă dezvoltare.regiunea Banat, ca de altfel din întreaga țară, a cunoscut
• ȘTIINȚA TIMIȘOARA, club cu veche tradiție spor

tivă, coordonează întreaga activitate a celor peste 8000 de 
studenți din cele cinci institute de învățărnînt superior din 
localitate. In cadrul secțiilor de fotbal, handbal, baschet, 
volei, canotaj, rugbi și șah activează permanent 440 de 
sportivi și sportive clasificate. Printre ei se numără 10 
maeștri ai sportului, 79 cu categoria I de clasificare și 127 
cu categoria a Il-a.

Dintre cele 7 formații, care joacă în categoria A sau B, 
la handbal, volei, baschet, fotbal și rugbi, cele mai frumoase 
rezultate le-au obținut în acest an handbaliștii; fetele au 
cucerit titlul republican, iar băieții au ocupat locul 4 în 
turneul final. Cei mai buni antrenori ai clubului: Victor 
Chita (handbal), Al. Mușat (volei), Fr. Printz (baschet) 
și Al. Giinsberger (șah).

anii de după eliberare o continuă dezvoltare.

• Tot în orașul de pe malurile Begăi desfășoară o rod
nică activitate și S.S.E. Timișoara. Aici, peste 800 de elevi 
participă cu regularitate la activitatea celor 30 de grupe 
de baschet, canotaj, fotbal, handbal, natație, scrimă și 
volei. La ora actuală, mîndria școlii o constituie caiaciștii, 
canoiștii și echipa de handbaliste. Elevii și elevele antreno
rului Victor Alexandrescu au cucerit din 1950 și pînă în 
prezent două titluri republicane de seniori și 36 de juniori 
țin întrecerile de caiac-canoe, iar formația handbalistelor 
(antrenor C. Popa) a ocupat un meritoriu loc 4 în turneul 

ifinal. Mai poate fi menționată activitatea de perspectivă 
a grupelor experimentale de baschet (antrenor D. Blaier) 
și handbal (antrenoare Angela Wilems) cu eleve de 10—14 
ani.

• Rezultate meritorii au obținut pînă în prezent ți 
secțiile de atletism și natație de la S.S.E. Reșița. Aceasta 
din urmă, condusă de antrenorul Ioan Schuster, pregătește 
o serie de talentați înotători cum ar fi Nicolae Tat, Mihai 
Potoceanu, Henric Pischl, Zeno Giurasa, Anca Andrei 
ți alții.

spinos. Fetele ajunseseră la vîrsta cînd 
puterea de acumulare atinsese limite 
superioare. Profesorul Chița (la Șe. 
medie nr. 4) le corecta alergarea, le 
dezvolta forța și îndemânarea. Iar an
trenorul Chița (Ia C.S.Ș. Banatul) le 
iniția în gama atît de variată a proce
deelor ce fac din handbal un sport 
atît de spectaculos.

Familia handbalistelor de la „Bana
tul** prindea rădăcini tot mai adinei. 
Și forță în același timp. Numele for
mației timișorene a început să facă 
încetul cu încetul înconjurul țării. în 
1961 — ’ ’ ' ‘
popular* 
școlar și 
categoria 
publicane 
mele titluri și, totodată, 
de interes din partea 
naționali. De altfel, în 
meț și Ghe&rgkiță au îmbrăcat tricoul 
reprezentativei ce avea să ne aducă 
titlul mondial. Istoria „familiei*- 
semnează în toamna aceluiași an 
altă victorie de prestigiu. De 
dată generală. Fetele și-au trecut 
menul de maturitate și în... carnetiul 
cu note, promovînd în diferite insti
tute și facultăți timișorene. Momentul 
a coincis și cu trecerea „in corpore“ 
(antrenor și jucătoare) sub culorile 
puternicului club universitar local.

A fost 
Munca lui 
din ce în 
momentele 
dificilă a 
cerea valorilor la unison și șlefuirea 
lor definitivă. Mai ales că, în sînul 
„familiei** își făcuseră loc pe rînd și 
două nume sonore • Gherlinde Oprea 
și Ifâaria Oțoiu. Forța colectivului a 
învins și de data aceasta, apropiin- 
du-le pe bănățence de țelul final, 
în 1963, Știința o cap a locițl doi
în campionatul republican, depășită 
fiind doar de experiența echipei maes- 
trelor emerite de la Rapid București. 
Și iat-o ajunsă Ia punctul terminus.

Anul ’64 a consfințit victoria tine
reții în cea mai importantă întrecere 
republicană și, astfel, Chița și elevele 
s-ale au adras Banatului primul titlu 
republican de senioare din istoria 
handbalului în 7. După șapte ani de 
muncă pasionată și totală dăruire, 
„famâlia“ handbalistelor timișorene a 
triumfat. Noua campioană are uu stil 
de joc modern, o valoare unanim re
cunoscută și, deocamdată, cinei maes
tre ale sportului: Gerlinde Oprea, Ana 
Nemeț, Maria Oțoiu, Felicia Gheorghiță 
și Edeltraut Franț.

DE
ONOARE

5î

locul doi la „Cupa Sportul 
și campionatul republican

Eonul 4 in primai lor an de 
A. In 1962 —
școlare și de

campioane re- 
junioare. Pri- 
primele semne 
selecționerilor 

acest an, Ne-

con- 
și o 
astă 
exa-

perioada salbnlui calitativ. 
Chița se profila în forme 

ce mai sigure. Urmau însă 
hotărî toare, partea cea mai 
drumului spre culme: adu-

• Remarcabilă este și activitatea secției de gimnastică 
de pe lingă S.S.E. Lugoj (antrenoare Tatiana Isar). Echipa 
feminină a cucerit recent locul I în întrecerile regionale 
ale SpartachiaJei republicane. Cele mai bune elemente : 
Alina Goriac, Elena Curcafa și Vasile Cosaru.

Pe Beea, studenții timișoreni organizează deseori 
concursrtri de canotaj academic. Fotografia noastră 
reprezintă un aspect din dîrzele dispute ale stu

denților sportivi

• Una din revelațiile turneului feminin de handbal din 
cadrul fazei regionale a Spartachiadei republicane a consti-

tuit-o echipa S.S.E. Arad, clasată pe locul doi numai dato
rită unui golaveraj mai slab. Dintre jucătoarele care au 
frumoase perspective se numără portarul Cornelia Hristov, 

surorile Florica (16 ani) și Mariana (15 ani) Tudor.

VICTOR CHITA - antre
norul echipei de handbal 
în 7 feminin Știința Timi
șoara

Ml HAI 
nor de 
Arad

BOTEZ - antre- 
gimnasticâ din

MENCZEL - an-PAVEL
trenor de box din Timi
șoara

NICOLAE OLARU - 
profesor de ed. fizică din 
Caransebeș

IOAN CERNESCU - pro
fesor de ed. fizică din Or
șova

GHEORGHE _ POPA - 
profesor de educ, fizică 
din Timișoara

IOAN MIRCEA - instruc
tor voluntar din Otvos 
(raion Lipova)

ROMULUS STETIU - in
structor voluntar din Timi
șoara

LUDOVIC KRUCIO - in
structor voluntar din Re
șița
' TITUS STANOMIRESCU 
- instructor voluntar din 
Caransebeș

ȘTEFAN UNTER - in
structor voluntar din Li
pova

ANDREE CHIUHAN - 
instructor voluntar din Ti
mișoara

CUBE DIN ACrnifAHA SPORIM DE MASE
• în asociațiile și cluburile sportive din regiunea Banat există 226.525 

de membri UCFS, cu 12.300 mai multi decîl în 1963.

• în primele 6 luni ale acestui an au fost organizate în regiunea 
Banal, 1531 de „duminici cultural-sportive", la care au luat parte aproape 
140.000 de tineri și tinere.

• Tot în această perioadă, asociațiile și cluburile sportive din regiune 
ou organizat 1438 de acțiuni turistice, la care au participat peste 120.000 
de oameni ai muncii.

• în întreaga regiune există 3913 instructori voluntari, cu 1250 mai 
mulți decît în 1963.

1



Vor să ajungă „fruncea-n Banat"!

e terenuri de fotbal cu pistă 
rtism.
de terenuri de fotbal simple, 
ăli de sport.
terenuri de baschet, volei, 

1 și tenis, 
antrenori.
profesori de educație fizică.

★
firi emeriți ai sportului 3.
>tri ai sportului, 67.
tivi de categoria I, 274.

Sportivi de categoria a Il-a, 1614.
Sportivi de categoria a 111-a, 

9631.

în regiune există..
Juniori, 4318.
Sportivi legitimați. 22160 (în 

1963 — 20365).

Moș Moise Duma a împlinit nu de 
mult 71 de ani, dar parcă-i la fel de 
zdravăn ca pe vremea cînd juca la 
horă în sat. De altfel, și la vîrsta 
asta el muncește cot la cot cu toți 
colectiviștii din Bobda. Și să-l vezi 

' cum îți mai vorbește, eu mîndria ce
lor de prin părțile locului, de gospo
dăria lor colectivă care a intrat de 
mult în rtndul „milionarelor*, de casele 
lor noi, de televizoare și cîte și mai 
cîte. Din *52, cînd bobzenii și-a& unit 
forțele pentru a-și clădi o viață mai 
fericită, satul a devenit tot tnai cu
noscut în întreaga regiune. Nu numai 
pentru hărnicia oamenilor, dar și pen
tru... Despre acest lucru să-l lăsăm 
însă tot pe moș Duma să vorbească.

„Ehei, pe vremea boierului, și la noi 
în sat trudeam de la răsărit și pînă-n 
asfințit» Cine mai avea timp de sport? 
Iar astăzi îmi crește inima de bucurie 
cllmI îi văd pe voinicii noștri dînd 
cu picicm-n minge pe terenul ăla din 
tăpșan. Să-i vezi cuim mai aleargă, 
saiu cum aruncă cu bila aia de fier. 
Și mi-e ciadă oneori că nu mă pot în
trece și eu cu ei .

Din povestirile bat rundul despre cei 
ce „joacă mingea cu mina*, sau ce se 
fugăresc pe bițiclu am ajuns să des
copăr pasiunea bobzenilor pentru sport. 
Satul lor nu este prea mare. Are cu 
totul 298 de case, dar în fiecare gă
sești cel puțin cîte un membru al a- 
sociației sportive Avîntul, care fiin
țează încă din 1947. în cadrul ei își 

! duc cu regularitate activitatea 6 sec- 
[ ții pe ramură de spo-rt, toate afiliate

Secții afiliate, 1199 (in 1963 — 
1061).

Echipe în prima categorie, 34.
Sportivi care au făcut parte din 

loturile republicane, 54 (în 1963 
— 86).

Noi recorduri republicane, 3 în 
1964 (14 în 1963).

Noi recorduri regionale, 65 in 
1964 (73 în 1963).

Titluri de campioni republicani, 
15 în 1964 (33 în 1963).

respective: fotbal, atle-la federațiile
tism, șah, tenis de masă, volei și hand
bal. Ultima s-a născut din inițiativa 
prof, de educație fizică Virgil Doran 
chiar
cane. Și adesea, la terminarea lucrului 

cu ocazia Spartachiadei republi-

„Duminicile cultural-sportive* se bucură de mare popularitate in satele 
regiunii Banat, Iată un aspect de la un concurs de triată organizat intr-o 

gospodărie agricolă colectivă

la cîmp, îi poli urmări pe tinerii boh- 
zeni măsurîndu-și forțele sau înde- 
niinarea pe terenurile de fotbal, 
handbal și volei, dind ocol satului pe 
biciclete, seu îanoptînd la căminul 
cultural in. fața meselor de șeii.

lon Ardeleanu este cel mai iute om 
din sat, iar Victor Ciulan — campionul 
cicliștilor. Dar printre cei care au dus 
faima sportivă a Bobdei în întreaga 
regiune se află și cei 5 șahiști de cate

goria a II -a în frunte cu Petre dooanâ, 
atleta Gherghina P®lin, sau jucătorul 
de tenis de masă Constantin Coeofan. 
Lirta lor s-ar putea întinde mult pentru 
că aproape nu există o competiție im
portantă in raionul Timișoara, sau 
chiar pe plan regional la care bob-

SPORTUL IN ORAȘUL NOSTRU
ostru” T Suna frumos aceste 
, Și nouă, leșițenilor, ne place 
"4 vorbim despre orașul no- 
:ce nu aiît pentru câ despre 
tea de foc’ a patriei, se vor- 
idrie în întreaga țara, ci mai 
că despre orașul nostru sînt 
foarte multe de spus, 
nstinctiv, Reșița se asociază 

oțel, fontă, locomotive, ma- 
rolaltă, alcătuiesc forța indus- 
xșului. Rîndurile de față își 
să consemneze un alt aspect;

sportive tot mai intense ce 
i. Căci sportul este, în zilele 
mai drag locuitorilor Reșiței.

FIND UN DRUM LUNG
irat, se făcea sport la Reșița

Cu mai bine 5 de trei decenii 
ființă î. orașul nostru asociația 
rl sportiv al .mărimilor” din 
itoiii nu-și aveau locul aici, 
ii muncitorii asociația lor spor- 

erau bani pentru echipament, 
se făceau cu multe sacrificii 
1 existau baze sportive, 
roaște deplina afirmare, o pu- 
oltare de mase, abia în anii de 
irea țării. Dacă în trecut nu- 
care practicau sportul era în 
rdinul sutelor, azi în orașul 
localitățile ce aparțin de el 
30.000 de membri UCFS, iar la 

le mase participă de la an la an 
i' oameni al muncii. In marile 
ăți economice — Combinatul 
Uzina constructoare de mașini 
o vie activitate sportivă, ce se 

zilnic în numeroase co-mpe- 
rate în cadrul campionatelor

Ia fotbal, atletism, handbal, 
de masă. B-aza materială era 

și inexistentă. Astăzi, sportivii 
a dispoziție un frumos stadion, 
atletism, terenuri anexă pentru 
T, volei, fotbal ; în orașul no- 
construrtă în ultimii ani sala 

?0 Decembrie”, iar gimnaștilor 
nat cele mai bune condiții de 
i au pentru folosință exclusivă 
ilă de spoit, dotată cu apara- 
i. Săli speciale pentru pregă- 
lamente au Ia dispoziție și lup- 
îrofilii, jucătorii de tenis de 
arii, șahiștii. Multe alte asocia- 
din localitate au terenuri și 
destinate practicării sportului.

IN1ERA DE CADRE

a fost posibil ca în anii de 
ire orașul nostru să furnizeze 
mponenți loturilor republicane, 
exil al sportului Gheorghe Fiat, 
Jiu că, Nicolae Puiu, Constan-

tin Buzuliuc (Ia box}. Dumitru Cuc, Petre 
Popescu, Constantin Popescu, Mihai Schultz, 
Ion Alionescu (lupte) sînt doar cîțiva dintr© 
sportivii fruntași ai țării care s-au afirmat 
în asociațiile sportive reșițene. Iar în anii 
din urmă numeroși crlți reprezentanți ai o- 
r asului nostru s-au situat pe locuri frun
tașe în disciplinele sportive pe care le 
practica. Echipa Metalul Reșița a realizat 
în 1954 frumoasa performanță de a cuceri 
.Cupa R. P. Romîne" Ia fotbal; formația 
masculină Olimpia a devenit în 1962 cam
pioană pe echipe la popice ; în 1963 alte 
succese au fost înscrise alături de numele 
sportivilor reșițeni ; Maria Stanca, cam
pioană de popice ; Mcrrin Balocan, cam
pion la lupte; Zoro Fiat, campion și re
cordman de haltere la juniori; Ana Arvaî 
(caiac), Nicolae Tat și Mihai Potoceana 
(natație) — campioni de juniori ai țarii.

ASPECTE ALE NOULUI
In peisajul duminical reșițean veți întîlni 

tot mai des un aspect anume : grupuri, 
grupuri de oameni ai muncii îndreptîndu-se 
spre împrejurimi : barajul .Văliug, Muntele 
Semenic, Cheile Carașului, Lacul Buhui, 
Poiana Maial, Lacul Vîrtoape, lacurile cu 
nuferi de la Dognecea — sînt cele mai 
solicitate locuri pentru amatorii de turism 
din orașul nostru. Iar cei mai buni dintre 
aceștia s-au încumetat să pornească și 
pe trasee mai grele, cîștigînd compe

oîizate de :
NTIN MACOVEI, DU- 
ĂNCULESCU și ADRIAN

Sportul este un prieten drag al oamenilor muncii din regiunea Banat. Ei participă cu entuziasm la competițiile 
de mase organizate cu regularitate. Printre întrecerile cele mai îndrăgite se află și crosurile, la startul cărora 
se adună mii și mii de tineri și tinere. Fotografia noastră ilustrează un cros de mase desfășurat în plăcuta atmosferă 

a malurilor Begăi

tiții. turistice în regiunea Cluj, în munții 
Bucegi, în Apuseni. E unul din aspectele 
noului în sportul din orașul «*»stTu.

Tot noi sînt și cîteva sparturi care azil 
se bucură de mare popularitate In Reșița, 
sporturi absolut necunoscute în trecut. Mă 
refer la canotaj (lacul de acumulare de la 
Văliug e un loc excelent pentru desăvâr
șirea măiestriei), la rugbi, introdus în ora
șul nostru în anul 1961 d© inginerul Vasil© 
Matei, care practicase acest sport la Știința 
Cluj. In aceste două discipline spor
tivii din orașul nostru au obținut de acum 
succese remarcabile în competițiile republi
cane de juniori (canotaj), sau în campio
natul de calificare (rugbi).

ASOCIAȚIE FRUNTAȘĂ

Sîntem adesea întrebați despre cele mai 
bune asociații sportive din orașul nostru. 
Dacă ar ti să răspund acum la o ase
menea întrebare, atunci, cu certitudine, 
printre acestea aș aminti și asociația spor
tivă din cadrul secției motoare Diesel a 
uzinei constructoare de mașini. Muncitorii 
de aici, fruntași în producție, sînt fruntași 
și în activitatea sportivă. Ion Dumitreanu, 
inimos și priceput activist sportiv, respon
sabil tinanciar în consiliul asociației, a 
reușit ca într-o perioadă foarte scurtă să 
angreneze în activitatea sportivă peste 1300 
de oameni ai muncii. In secțiile de fot
bal, popice, handbal, tenis de masă, șah. 

turism și volei din cadrul asociației spor
tive se desfășoară o intensă activitate. 
Echipele de fotbal și handbal ale asocia
ției evoluează cu mult succes în campio
natul raional, iar la întrecerile de mase 
Ia popice, turism și tenis de masă sînt 
prezenți întotdeauna numeroși muncitori. 
Lăcătușii Pavel și Luca Borza, lăcătușul 
Emil Oșan, frezorul Francisc Coch, strunga
rul Ion Călin, mentorul Gh. Mocioni sînt 
cunoscuți în întreaga secție nu numai 
pentru excelentele lor rezultate fn produc
ție, ci și pentru pasiunea pentru spoit.

★

Și cîte nu s-ar mai putea spune despre 
sportul din orașul nostru. Prezență coti
diană în fabrici și uzine, în întreprinderi 
și la sate, sportul a devenit în anii de 
după eliberarea țării un prieten nedes
părțit al oamenilor muncii. Antrenorii, in
structorii voluntari, activiștii sportivi din 
Reșița, se străduiesc ca succesele trecute 
și prezent© să constituie o punte spre cele 
viitoare, pentru ca sportul, această acti
vitate atît de îndrăgită astăzi în orașul 
nostru, să cunoască la Reșița o continuă 
dezvoltare.

EUSEBIU MUREA
secretar al clubului orășenesc Reșița 

zenii să nu-și faci simțită prezența din 
plin. Dorința lor fierbinte — despre 
care ne vorbea chiar moș Duma —
este ca asociația lor să ajungă „frun-
cca în Banat*. Vor reuși oare? De ce

CANOTAJUL ARAOEAN
Nu poți să vorbești despre sportul 

arădean, fără a aminti de canotajul 
academic. Intr-adevăr, tinerii de pe 
malul Mureșului s-au afirmat cu tărie, 
de-a lungul anilor în sportul ramelor 
și al vîslelor, ducînd pînă peste grai 
niță faima și tradiția canotajului ară.*, 
dean. Ana Tamaș, T. Măcean, A. Sî>.j 
ceac, Șt. Pongraț, Carol Vereș sînt 
doar cîteva din numele celor mulți 
care au început canotajul pe apa lină 
a Mureșului, sub îndrumarea antreno
rilor locali, și în decursul anilor an 
cucerit titluri de campioni republic 
câni sau medalii la campionatele mon-> 
diate și campionatele europene.

Aradul este considerat una din prin-ii 
cipalele „pepiniere** ale canotajului a** 
cademic din țara noastră. Te conving? 
de acest lucru făcînd o plăcută plim
bare pe malul Mureșului, unde sînt, 
amenajate bazele nautice ale Aradului» { 
La baza clubului sportiv orășenesc îvj 
întâlnești pe cei mai tineri antrenîn-.l 
du-se în cadrul Școlii sportive UCFS3 
iar la C.F.R. se pregătesc canotorii a-> 
sociațiilor sportive C.F.R, și Voința. 
O altă bază este aceea a asociație? 
sportive U.T.A. unde se antrenează șih 
Ana Tamaș, care recent ne-a reprezeni 
tat țara la campionatele europene de 
la Amsterdam,

Să nu-i uităm însă pe acei harnici^ 
antrenori și instructori care nu precu-i 
pețesc o clipă în nobila lor activii 
ta te de îndrumători ai tinerelor ele
mente. Este vorba de Petru Lascu d&^ 
la Voința, Marcel Ionescu și Maria 
Moțica de la U,T,A., Zoltan Torok de 
la școala sportivă și Tiberiu Viser de 
la C.F.R., care „ridică*, în fiecărei 
an, zeci și zeci de tineri canotori.

ȘTIATI CĂ..S
... prima femeie arbitru de fotbal din 

țară (are o activitate de peste 15 ani) 
este Doina Ghel din Arad ?

...atleții din regiunea Banat au sta
bilit în acest an nu mai puțin de 23 de 
noi recorduri regionale? Cel mai valoros 
aparține lui loan Meszaxos : 52.6 Ia 400 
m garduri.

... singurul fotbalist căruia i s-a de
cernat pînă în prezent Ia noi în țarâ 
titlul de maestru emerit este Iosif Pet- 
schowski din Arad ?

... cel mai tinăr șcshîst din regiune 
este Ion Birăescu din comuna Darova, 
raionul Lugoj? El axe numai 10 ani și a 
fost descoperit cu ocazia întrecerilor 
Spartachiadel republicane.



POPICE '»

Campionatul individual pe anul 1964

Cîteva însemnări de la finala pe țară

4q

Promoția anului 1964-
întrecerile finale ale campionatelor 

republicane individuale pe anul 1964, 
desfășurate recent pe arena Flacăra din 
Gmpina, ne-au prilejuit cîteva con
statări.

CEA MAI TINARĂ CAMPIOANA

Dacă ar fi să categorisim sportivele 
tinere și talentate pe care le-am cu
noscut în ultimii ani, le-am cita în pri
mul rînd pe Ecaterina Damo II și Flo- 
rica Negoiță. La Cîmpina, ele au fost 
principalele pretendente la titlu, într-o 
dispută în care au avut ca adversare 
toate componentele lotului republican 
și multe alte jucătoare experimentate.

Ecaterina Damo II e cea mai tînără 
campioană a țării i are 20 de ani. Și 
fncă o campioană 
realizat din două

411 
rica 
410

p.d. Adversara 
Negoiță (24

p.d.

merituoasă, care a 
jocuri o medie de 
ei principală, Flo- 
ani) a înregistrat

tîmplat ca titlul să fie cucerit de un 
sportiv care a fost invitat special. A 
■•prins" o zi bună și a devenit campion 
al țării, fără ca el să treacă prin sita 
fazelor intermediare. Și încă ceva. 
Membrii loturilor republicane privesc 
cu lipsă de interes această competiție, 
deoarece se consideră “senatori de 
drept" în finala pe țară. Așa se face că 
majoritatea jucăioarelor și jucătorilor 
din loturile republicane au venit la 
Cîmpina nepregătiți (Elena Lupescu, 
Elena Trandafir, Cornelia Moldoveanu, 
Dumitru G. Dumitru etc.) obținînd re
zultate foarte slabe.

Sugestia noastră i să nu se mal facă 
invitații speciale pentru ca în finala pe 
țară să se întîlnească sportivi care și-au 
propus încă din primele întreceri să 
cucerească titlul.

TR. IOANIȚESCU

(Urmare din pag. 1) 

trecerilor cînd vremea a fost favora
bilă, ei au realizat o serie de rezul
tate bune, de certă valoare interna
țională și cîteva noi recorduri repu
blicane.

Principala performeră a concursului 
a fost Gabriela Rădulescu (17 ani) 
care a obținut două rezultate remar
cabile : 12,1 sec pe 100 m și 6,15 m 
la lungime. în special noul său record 
de la lungime are o frumoasă rezo
nanță fiind cel mai bun rezultat mon
dial înregistrat de o junioară în acest 
an. Trebuie să subliniem și faptul că 
la săritura „record" Gabriela 
lescu n-a prins pragul I Altfel, 
guranță, actualului record i-ar 
fost adăugați cîțiva centimetri.

Aruncătoarea de suliță Mihaela Pe
neș (17 ani) a obținut din nou un re-

Rădu- 
cu si
ma! fi

zultat de peste 50 de metri. Cu re
cordul de 52,14 m înregistrat cu cîteva 
săptămîni în urmă Mihaela Peneș ocu
pă locul întîi în ierarhia mondială a 
junioarelor. Ieșeanul Viorel Suciu a 
alergat 110 mg în 13,9 sec — cea mai 
bună performanță europeană din acest 
sezon.

Rezultate meritorii au mai înregis
trat Petre Ciobanu la 100 m, Iosif 
Naghi la disc, aruncătorii de ciocan 
Gh. Costache și Virgil Tibulschi, sări
torul cu prăjina Dinu Piștalu etc. De 
asemenea vom sublinia evoluția re
marcabilă a alergătorilor de la semi- 
fond. floria Stef și C-tin Perju au ob
ținut cîte două victorii iar Ion Că- 
praru, Dan Săvescu și Ilie Cioca și-au 
adus o prețioasă contribuție la victoria 
culorilor noastre. O mențiune specială 
i se cuvine — credem — tînărului Ilie 
Cioca. Nu-i căutați numele în nici 
una din cronicile anului trecut. Nu-1 
veți găsi 1 Cioca s-a impus atenției 
generale la campionatele de cros din 
acest an de la Călimănești. Antre-

la înălțime!
nîndu-se cu sîrguință Cioca a reali2 
în cîteva luni de activitate o serie 
rezultate foarte promițătoare. Sînti 
convinși că, dacă se va pregăti 
aceeași sîrguință și seriozitate, el 
putea ajunge un alergător de talie 
tern a ț ion a lă.

Bucuria succesului din această co 
petiție nu ne poate face să uităm 
totuși au fost o serie de atleți , 
căror evoluții au fost nesatisfăcăto: 
(Iordan, Salomon, Viorica Furdui) 
că la aruncări, de pildă, continuă 
existe încă un serios decalaj vale 
între cei doi atleți de la disc, greut 
și chiar suliță. Tn această privință n 
avem încă foarte mult de lucrat.' < 
teptăm cuvîntul antrenorilor.

La sfîrșitul acestei săptămîni tint 
noștri atleți vor participa la o nc 
competiție internațională, la Subot: 
în compania valoroșilor sportivi i 
Polonia și Iugoslavia. Sîntem convi 
că ei vor lupta cu aceeași dîrzet 
ca și la Poiana și că vor putea obț 
noi rezultate de prestigiu.

MULTE.» ABSENȚE

La recentele finale ale campionate
lor s-au înregistrat numeroase absențe: 
de la întrecerile feminine au lipsit 
șapte jucătoare, iar de la cele mascu
line trei popicari. De ce nu s-au pre
zentat acești sportivi la Cîmpina ? Pen
tru că — după cum sîntem informați 
— au fost anunțați cu întîrziere de că
tre cluburile sau consiliile UCFS res
pective. Activistul obștesc G. Iordache 
din Reșița ne-a scris că î »...tov. Ion 
Dumitra, secretarul tehnic al G.S.M. 
Reșița, a anunțat-o pe Maria Stanca, 
deținătoarea titlului pe anul 1963, abia 
in seara zilei de 21 iulie (după ce for
mele de deplasare au stat două zile in 
biroul tov. Dumitra) că a doua zi 
începe faza finală a campionatului. Cum 
putea Maria Stanca să fie în aceeași 
seară la Cîmpina pentru a participa 
la ședința tehnică, unde se stabilea or
dinea intrării în concursul ce începea 
pe ziua de 22 iulie ?“

Comentariile sînt de prisos...

O FORMULA CARE NU MAI 
CORESPUNDE

Actualul regulament prevede ca,Actualul regulament prevede ca, în 
afară de cîștigătorii etapei regionale, 
la finala pe țară să fie invitați și primii 
10 clasați în ultimul act al campionatu
lui pe echipe, membrii loturilor republi
cane șî o serie de sportivi remarcați 
ta campionate. Și nu rare ori s-a în-

©5PDHTURI»a«ț'ee

Trei importante „examene" pentru tineret
După perioada de calificări pentru 

întrecerile decisive ale marilor compe
tiții interne de sporturi nautice, repre
zentanții generațiilor noastre mai tine
re de caiaciști, canoiști și schifiști — 
care au trecut cu bine aceste „colocvii" 
— au intrat în sesiunea de „examene". 
Prima dintre aceste verificări ale cu
noștințelor teoretice și, mai cu seamă, 
practice, o constituie concursul republi
can de tineret la caiac-canoe. Finala 
competiției a început să se desfășoare 
de ieri (pe lacul Snagov), cînd au fost 
programate seriile eliminatorii. La star
turile lor s-au prezentat peste 150 de 
sportivi și sportive din centrele nautice 
București, Timișoara, Arad, Tg. Mureș, 
Galați și Reșița. Finalele propriu-zise 
au loc astăzi dimineață începînd de la 
orele 10. Tinerii concurenți își vor 
măsura forțele numai la viteză, în 
șapte probe olimpice i caiao simplu și 
caiac dublu (500 m) — feminin; caiac 
simplu, caiao dublu, caiao 4, canoe 
simplu și canoe dublu (toate pe dis
tanța de 1 000 m).

Doar după trei zile de la încheierea 
acestui concurs, vineri și sîmbătă, tot 
pe lacul Snagov își vor disputa întîie- 
tatea schifiștii, cu ocazia finalelor cam
pionatului republican de canotaj aca-

demic juniori. în fine, la 14 și 15 au
gust, de data aceasta pe pistele He
răstrăului, vom putea urmări finalele 
campionatului republican de caiac-ca- 
noe juniori. Astfel, programul competi- 
țicnal oficial destinat tinerilor minui- 
tori ai padelei sau pagaiei, ai vîslelor 
sau ramelor va lua sfîrșit Nu însă și 
„ucenicia" lor pe ape.

„Seară
pentru

Sîmbătă seară 
plexul studențesc 
reușită „seară sportivă". In cadrul 
acestei manifestații, antrenorul emerit 
Nicolae Nedej a vorbit despre succese
le handbalului romînesc, după care au 
fost prezentate două filme documen
tare cu subiect sportiv t „Medalion lo- 
landa Balaș" și „Săriturile de la tram
bulină și platformă". In încheiere, stu
denții au participat la un concurs 
„Cine știe, ciștigă t" cu tema „Succe
sele sportului romînesc in ultimii ani".

a avut los, la com- 
de la lacul Tei, o

sportivă

STAȚIUNEA „PĂLTINIȘ

studenți

53 cîștigâtori de autoturisme la Sportexpres
Ea Sportexpres, cel mai nou sistem 

din cele organizate de Loto-Pronosport, 
au fost distribuite cîștigătorilor, pînă 
Jn prezent, 53 de autoturisme. In afară 
de autoturisme, circa 50 participanți 
au obținut motociclete, 40 cîte un ara
gaz, 30 cite un frigider etc.

La aceste premii în obiecte se adau
gă sute de mii de premii în bani.

Pînă la sfîrșitul anului, Loto-Prono- 
eport va mai atribui încă 60 autoturis
me la Sportexpres (30 în trimestrul III 
și 30 In trimestrul IV).

Numărul mare de autoturisme ca și 
de premii In obiecte sau bani care se 
acordă la Sportexpres, contribuie ca 
participanții să privească cu interes 
sporit fiecare concurs trimestrial. în 
scurt timp vor fi puse în vînzare biletele 
pentru concursul Sportexpres trimes
trul HI.

Concursul Pronosport nr. 32

Concursul Pronosport' nr. 32 etapa 
din 9 august a.c. cuprinde 4 meciuri 
din campionatul R. S. Cehoslovace și 
8 meciuri din campionatul R.P. Ungare 
(6 din categ. A și 2 din categ. B).

Programul acestui concurs este ur
mătorul i

Abonamentele din luna august

Astăzi este ultima zi în care parti
cipanții își pot procura buletine abona
ment la Pronoexpres pe luna august. 
Ele sînt valabile pentru concursurile 
din 5, 12, 19, 26 august. Costul unui 
asemenea abonament este de 12 lei. 
Sfătuim pe cei care nu au folosit pînă 
acum acest sistem de participare să-l 
practice deoarece el s-a dovedit avan
tajos, util și practic.

Programul tragerilor Pronoexpres 
și Loto-Central pe luna august a.c.
Miercuri 5 august PRONOEXPRES 

la București
Vineri 7 august LOTO-CENTRAL la 

București
Miercuri 12 august 

la Pitești
Vineri 14 august 

la Rîmnicu Vilcea
Miercuri 19 august 

la Petroșeni
Vineri 21 august LOTO-CENTRAL la 

Deva

Miercuri 26 august PRONOEXPRES 
la București

Vineri 28 august LOTO CENTRAL 
la București.

PRONOEXPRES

Premiile concursului Pronoexpres
nr. 31 din 29 iulie a.c.

3 variante a 19.388 leiI:
Categoria

8.515 lei
a II-a: 7,4 variante a

Categoria
2.224 lei

a IlI-a i 30,5 variante a

Categoria
267 lei

a ,IV-a i 326,1 variante a

Categoria
96 lei

a V-at 907 variante a

Categoria
22 lei.

a Vl-a i 5325 variante a

GheorghePRONOEXPRES

LOTO-CENTRAL

PRONOEXPRES

Cîștigătorii categoriei I! Gheorghe 
Maria din Eforie-Nord, Suter Henri 
din București și Dumbrăveanu Ivan 
din Miercurea Ciuc.

Tragerea următoare va avea loc 
miercuri 5 august a.c. în București.

Rubrică redactată de Loto-Prono
sport.

1. Sp. Trnava—Slovan Bratislava
2. Spartak Brno—V. SS. Kosice3. " - - - - - -
4.
5.
6.
7.

Sp. Sokolovo—Banik Ostrava 
Tatran Preșov—Jednota Trencin 
Tatabanya—Ujpest 
Komlo—Honved
Gyor—Vasas

8. Ferencvaros—DIosgyor
9. Dorog—Pecs

19. Szeged—Debrecen
11. Ozd — Egyetertes
12. Budafok—Oroszlany

Amănunte despre echipele care figu
rează tn acest program găsiți tn „Pro
gramul Loto-Pronosport" care a apă
rut azi

SPORTUL POPULAR
Poa a 6-a Nr. 4490

O.C.L. IEBNOMETAL BUCUREȘTI
expediază în toată tara, 
■prin, unitatea sa din b-dul 
Gării de Nord 6—8, contra 
ramburs piese și accesorii 

auto

Cei interesați vor adresa 
o scrisoare-cerere în care 
vor menționa articolele do
rite indicînd adresa exactă. 
Tn valoarea rambursului 
care se va face la primirea 
articolului vor fi cuprinse și

wks» mm—mm m«i—mm-»—m-m ,axele ocazionate cu opera- 
E? w M ■ țiunile de ambalare, trans-

i B oort și mandatul poștal.

Situată în munții Cibinului la 32 km. de orașul Sibiu, la o altitudii 
de 1 451 m. Este deservită zilnic de 3 curse cu autobuzul.

Este situată într-o zonă de conifere, cu un climat tonifiant, ce i 
fluențează în mod favorabil sistemul nervos.

Condițiile climaterice ale stațiunii sînt indicate în următoare 
afecțiuni :

— boli endocrine
— cerebro astenii
— nevroze etc.
Vizitatorilor li se asigură o cazare confortabilă și condiții de se 

virea mesei la restaurant și cantine. r t

★ ★ ★

STAȚIUNEA „OCNA SIBIULUI1*
Situată la 12 km de orașul Sibiu, cu acces deservit de I.R.T.A. 

C.F.R.
Stațiunea beneficiază de un climat plăcut și condiții deosebite 

tratament reumatologie și ginecologic.
Pe lîngă instalațiile interioare de tratament stațiunea dispune 

mai multe lacuri sărate cu o importantă valoare heliotermică.
Prin amenajările șl dotările efectuate în ultimul an, se asigură 

cazare confortabilă și condiții corespunzătoare de servirea mesei.



C IG LI SIH
Fotbaliștii japonezi

au sosit ieri in Capitală
Ieri, spre seară, a sosit pe aeropar- 

ul Bărieasa, venind de la Mos- 
ova, .echipa olimpică de fotbal a Ja- 
>oniei, care Întreprinde tn Europa un 
urneu de verificare a forțelor înaia- 
ea competifiei care se va desfășura 
n octombrie, la Tokio, sub semnul ce- 
or cinci cercuri olimpice. Fotbaliștii 
aponezi și-au început turneul european 
n; Uniunea Sovietică, unde au dispu- 
at trei meciuri; îl vor continua In țara 
icastră unde vor juca două partide 
;i îl vor încheia în Cehoslovacia, la 
3rag-a, după ce vor susține un meet șî 
a Budapesta, Iată deci că după voteî- 

La evh'pei vliiwple» a Jupnniei ia Hueurețti

oaliști și voleibaliste, trăgători, luptă
tori, gimnaști etc. avem prilejul să-i 
vedem la lucru și pe fotbaliștii din in- 
suieie nipone.

La întrebarea noastră privind com
ponenta echipei olimpice a Japoniei, 
ne-a- răspuns cu. amabilitate dl. SHI- 
3EMARU TAKENOKOSHI, secretar 
al federației japoneze de fotbal. EI ne-a 
spus printre altele :

— Prezentăm publicului romînesc, 
în fața căruia va evolua pentru prima 
dată o echipă de fotbal din Japonia,o 
formație tînără: selecționata noastră 
olimpică, care va lua startul în toam
nă la Tokio.. La București au sosit 19 
jucători împreună cu antrenorii Ken 
Maganum3 și Shun-ichiro Okarto. Cele 
două partide pe care le vom disputa 
in țara dv. sint deosebit de importante 
și pentru noi : facem cunoștință cu 
fotbalul romînesc, pe care îl vom ve
dea peste două luni și pe stadioanele 
noastre din -aponia.

Am discutat apoi eu. antrenorul 
Shun-ichiro Ofcano. care ne-a dat une
le amănunte privind fotbalul japonez. 
Campioană pe anul tn curs este echi
pa Waseda University, iar o parte din 

jucătorii acestei formații sînt prezenți 
acum, la București.

lată, de altfel, componența lotului 
japonez: Hcsaka, Yokoyama — por
tari, Katayama. Masakatsu Miyamoto, 
Mishiyama, Ozawa — fundași. Suzuki, 
Kamata, Ogi, Yamaguchi, Tomizawa, 
Kami — mijlocași, Yaegashi, Watana
be, Kawabuchi. Teruki Miyamoto, Tsu- 
gitaai, Sugiyama, Kamamoto — înain
tași.

Fotbaliștii japooezf se vor antrena 
azi pe unui din stadioanele din Capi
tală, unwind ca mîine să plece Ia Bra
șov unde, trr compania formației Stea

gul roșu. vor susține joi prima parti
dă dfo turneul întreprins în țara noas
tră. Duminică, oaspeții vor evolua tn 
fața publicului Irucureștean, primind re
plica fotbaliștilor de la Progresul.

— m. t —

ȘTIRI... REZULTATE™»

„CUPA ELIBERĂRII" LA PITEȘTI

PITEȘTI (prin, telefon). — Duminică 
s-a disputat in localitate finala „Cupei 
Eliberării", competiție organizată de co
misia regională de fotbal. Contrar aș
teptărilor, victoria, obținută pe merit, a 
revenit formației Muscelul Cîtnpulung 
care a întrecut cu 1—0 (0—0) echipa 
Unirea Rm. Vîlcea. Unicul gol al me
ciului a fost înscris de Fulga (min. 65).

(Ion Udrescu—coresp.)

DINAMO BACĂU — SIDF.RURGIS- 
TUL GALAJI 3—2 (1—0)

BACAU (prin Melon). — Meci In
teresant în care golurile au fost mar
cate de Nedelcu (min. 4), Gram (min.

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE JUNIORI ÎN CITUL

• In ediția 1963 64 a campionatului 
republican de juniori au luat parte 98 
de echipe, împărțite în 12 serii.

• C. S. M. Cluj, campioana la ju
niori, nu este prima echipă clujeană 
care a urcat de-a lungul anilor pe po
diumul cel mai înalt în întrecerea ti
nerilor fotbaliști. In 1955 și 1956 titlul 
a revenit Științei Cluj.

• La campionat au participat circa 
1800 de juniori.

• Cele mai mari scoruri au fost în
registrate în. partidele :. C.S.M.S. Iași— 
Unirea Botoșani 20-0 ; Știința Galați— 
Chimia Onești 17-0; Steaua Buc,—Uni
rea Răcari Iâ-0. Lăsăm pe cititori să 
tragă concluziile privind atenția de 
care s-eu bucurat echipele de juniori 
în cadrul secțiilor de fotbal de la Uni
rea Botoșani, Chimia Onești și Unirea 
Răcari.

• 2163 de arbitri au condus meciu
rile din cadrul campionatului republi
can de juniori.

• în anul competițional 1963/64 au 
fost promovați în loturile de seniori ale 
echipelor din categoriile A și B 60 de 
juniori, din care majoritatea-au luat 
parte la jocurile de campionat ale pri
mei echipe.

INFORMAȚIE

Mîine va avea loc pe stadionul Di
namo, cu începere de la ora 17,00, re- 
jucarea partidei de fotbal Granitul — 
Acumulatorul din cadrul finale» Spor- 
tachiadet republicane, faza pe Capi
tală,

70), Pașcanu (min. 82) pentru Dina
mo, respectiv Neagu (min. 55) șî Păun 
(min. 76).

(Ilie lancu—coresp.reg.)

PROGRESUL BUCUREȘTI A EVO
LUAT LA ONEȘTI

ONEȘTI (prin telefon). — In conti
nuarea turneului pe care îl întreprinde 
Progresul București a jucat duminică în 
localitate cu Chimia. Oaspeții au cîști- 
gat cu 5—0 (3—0). Au marcat: D. Po
pescu (2), M. Voinea (2) și Mateianu. 
In primul meci al cuplajului Progre
sul If București a întrecut Oituzul Tg. 
Ocna cu 2—1 (0—I).

(Al. Anrironescu—coresp.)

A ÎNCEPUT „CRITERIUL JUNIORILOR “

Gh. Suciu (Torpedo Brașov) 
învingător în prima etapă

Grupul fruntaș

Vremea a ținut cu tine
rii rutieri. Ploaia care a 
început ieri la prinz a stat 
după-amiază și astfel cei 93 
de cicliști din regmrrle 
Banat, Cluj. Brașov. Do- 
brogea. Galați, Oltenia. 
Ploiești și orașul Bucu
rești au luat startul in 
prima etapă a ..Criteriuttii 
juniorilor", pe timp admi
rabil.

La ora 17 plutonul s-4 
pus în mișcare, din drep
tul bornei km 12.500 de 
pe șos. București — Giur
giu. După cîțiva kilome
tri de Ia plecare. în co
muna „30 Decembrie". se 
produce prima busculadă, 
iar la ieșirea din comună 
convoiul de mașini este 
din nou oprit din cauza 
unor căzături. Astfel, plu
tonul se fragmentează, iar 
grupul fruntaș pedalează 
cu peste 40 kmTi. Tenta
tivele de evadare ale ci
cliștilor de la Torpetfc» 
Brașov, Petrolul Ploiești. 
Voința București. OlimpL 
și Dinamo au fost anihi
late, astfel că la primul 
sprint cu premii din comuna Călugăreai. 
se prezintă un grup masiv. învingă
tor: .4. Petrescu (Petrol id Ploiești) ur
mat în ordine de Ștefan Suciu (Tor
pedo Brașov) și C. Grigore (Voința 
Buc.) La punctul de întoarcere spre 
București (borna km 47,500 de pe șos. 
București — Giurgiu. în apropiere de 
comuna Daia) plutonul este destrămat 
In trei grupuri. In frunte se află toți 
pretendenții la primul loc. Sprintul cu 
premii, marcat în același loc ca 4a du
cere, este ciștigat de data aceasta de 
D. Lascu. (C.P.B.), secundat de C. 
Gonțea (Torpedo Brașov).

Cu 12 km înainte de sosire o pată 
de ulei de pe șosea produce cea mai 
mare busculadă. în care au fost angre
nați C. Gonțea. St. Suciu. I. Ghitea și 
alți favoriți, astfel că la sprintul final 
se prezintă doar 25 de alergători. în
vingător : olimpicul" Gh. Suciu (Tor
pedo Brașov) cronometrat cu lh4O:27. 
II urmează în același timp A. Petrescu 
(Petrolul Ploiești). C. Grigore (Voin
ța Buc.), V. Tudor (Petrolul PI.) ete.

Bc la Comisia orășenească 
aiîîo-moto București

Comisia orășenească auto-moto Bueu. 
rești invită în ziua de 4 august a.e. 
orele 18,30, în sala U.C.F.S. din 
Str. Snagov nr. 21—23. pe toți alergă
torii înscriși în faza pe Capitală a 
Spartachiadei republicane, împreună 
cu antrenorii și arbitrii, pentru pre
lucrarea regulamentului special de con
curs.

Foto C. Tartor
Azi se desfășoară etapa a ll-a con

tra timp individual (20 km) șos. 
București — Oltenița iar mîine etapa 
a IIl-a cu plecarea in bloc (80 kw) pe 
șos. București — Călărași. Plecările >• 
ambele curse se vor da în jurul orei 17.

TR. ANDRONACHE

F. R. Baschet a stabilit țațele 
de disputare a campionatelor 

republicane 1964-1965
F. R. Baschet a fixat următoarele 

date de desfășurare a campionatelor re
publicane ediția 1964—1965 i

— Campionatul republican masculin, 
categoria A seria l: turul 11 octombrie
— 6 decembrie 1964; returul 7 februarie
— 21 februarie șt 13 iunie — 18 
iulie 1965; turneul final r 27 iulie — 
1 august 1965.

— Campionatul republican feminin, 
categoria A seria l: turul 18 noiem
brie — 13 decembrie 1964 : returul 14 
februarie — 11 aprilie 1965 ; turneul 
final 27 aprilie — 2 mai 1965.

— Campionatul republican mascnl'n 
categoria A seria a ll-a: turul 11 oe- 
totnbrie — 6 decembrie 1964 ; returul 
7 martie — 2 mai 1965.

— Campionatul republican feminin, 
categoria A seria a ll-a: turul 18 oc
tombrie — 29 noiembrie 1964; returul 
14 martie — 25 aprilie 1965.

F. R. Baschet anunță că perioada 
de transferări pentru toate categoriile 
de jucători și jucătoare a fost fixată 
între 1—30 septembrie 1964.

Indicații tehnico-metodice 
în vederea începerii noului campionat
Atît randamentul jucătorului cît și 

al echipei sânt s-trîns legate de eawti- 
tatea și- calitatea- muncit care se des
fășoară în această perioadă. Pentru a 
obține un randament eît mai bun, an
trenorii și jucătorii vor lucra în acest 
interval de timp la perfecționarea teh
nici și a tactici și la îmbunătățirea 
pregătirii fizice specifice jocului în 
sistemul ou 4 fundași.

Colegiul central de antrenori con
sideră că antrenorii parlicipanți la 
cursul de perfecționare organizat la 
Brașov vor folosi atît în perioada pre
gătitoare cit și în tot timpul campiona
tului 1964—datele predate Ia 
curs, animați de un singur gînd: ridi
carea fotbalului nostru Ia nivelul ceiiii 
din țările cele mai înaintate.

Din punct de vedere al jocului se 
va urmări.:

1. Aplicarea unei concepții ofensive 
în cadrul sistemului cu 4 fundași, fo
losind la maximum calitățile fotbaliș
tilor noștri. Jocul trebuie să cîștige în 
eficacitate și spectaculozitate.

2. Imprimarea unui spirit ofensiv 
Sîai accentuat fundașilor laterali, fără 
însă ea acest lucru să slăbească apă
rarea^

3. Participarea alternativă a mij
locașilor la acțiunile de atac pentru a 
spori capacitatea atacului. Această par
ticipare trebuie făcută în mod prudent, 

adunci cind există condiții și mai ales 
fără a periclita propria apărare.

4. Realizarea unui joc variat al ata- 
canților centrali, pe o zonă mai mare, 
cu acțiuni surprinzătoare, cu schim
bări înșelătoare de ritm.

5. Asigurarea condițiilor tactice pen
tru aplicarea elastică a unor variante 
ale sistemului cu 4 fundași, păstrînd 
în continuare echilibrul dintre poten
țialul de atac și de apărare al echipei.

6. Jocui-ui- individual ut.il echipei 
i se va acorda mai multă libertate. în 
special în zona de finalizare, pentru a 
mări eficacitatea acțiunilor, pentru a 
încuraja inventivitatea și a contribui 
la creșterea personalității tuturor ju
cătorilor, într-un cadru colectiv.

7. Întărirea disciplinei jucătorilor în 
vederea respectării și aplicării cerin
țelor regulamentului de joc. Se re
comandă antrenorilor prelucrarea regu
lamentului de joc și în special a arti
colelor 11 și 12, contribuind astfel 
într-o măsură mai mare la dezvoltarea 
spiritului de joc sportiv.

Din punct de vedere al antrena
mentului :

1. Antrenamentul trebuie desfășurat 
în conform'tate cu principiile lui deja 
cunoscute, dar punîndu-se un accent 
mai mare pe specificul fotbalului pen
tru a obține cu ajutorul instruirii e

fecte concrete și rapide în joc. Se va 
insista asupra însușirii tehnicii mo
derne și a tacticii în cadrai sistemu
lui cu 4 fundași, retușîndu-se sau în- 
locudmdu-se trăsăturile care au mai ră
mas din sistemul WM.

2. Pregătirea tehnico-tactică a jucă
torilor trebuie să fie făcută în mod 
complex. Fiecare fotbalist trebuie să 
aibă cunoștințe, deprinderi și abilități 
atît pentru atac cît și pentru apărare, 
date fiind sarcinile multilaterale ale 
sportivilor în sistemul cu 4 fundași. 
Aceasta nu exclude specializarea pe 
postul de bază unde calitățile naturale 
specifice îl ajută pe sportiv să pro
greseze.

3. Tn exercițiile tehnice să se 
introducă mai vizibil și mai constant 
conținutul tactic, îmbin în du-se cît mai 
armonios factorii tehnico-tactici cu 
cel fizic.

4. Să se folosească mai rațional, 
mai frecvent și mai variat aparatele 
ajutătoare, folosindu-se exerciții din 
care să nu lipsească subtilitățile teh
nice ale jocului modern.

5- în rezolvarea sarcinilor antrena
mentului sa se folosească în mod just 
documentele de planificare, pe baza 
realității. Ciclul, alcătuit din lecții, 
constitniie forma cea mai adecvată an
trenamentului de fotbal. Realizarea lui 
trebuie să aibă efecte apropiate și de
părtate.

6. Să se acorde mai multă - atenție 
antrenamentului individual, cu și fără 
antrenor, introdueîndu-se ca formă de 
pregătire în cadrul ciclului au scopul 
măririi inventivității și a puterii de 
creație a jucătorilor.

7. Antrenamentul să fie intens dar, 
în același timp, să nu constituie o 
muncă plicticoasă, greoaie. Receptivi
tatea jucătorilor trebuie mereu între
ținută pentru a se obține starea de 
spirit corespunzătoare antrenamentului.

8. Antrenorul va colabora în per
manență cu medicul, urmărind ca an
trenamentele să asigure creșterea ca
pacității de lucru și forma sportivă 
fără însă a periclita sănătatea jucă
torului.

Probleme diferite :

1. Problema juniorilor trebuie pri
vită cu toată seriozitatea pentru că 
de modul în care este rezolvată se 
asigură cadrele de mîine, necesare fot
balului nostru. Toți antrenorii trebuie 
să se ocupe de juniori, să contribuie 
la îmbunătățirea pregătirii tinerilor 
fotbaliști.

2. Antrenorul rămîne figura centrală 
în pregătirea jucătorilor. Prestanța și 
exemplul lui personal trebuie să creeze 
și să mențină o atmosferă sănătoasă, 
singura care poate genera o perfor
manță înaltă. Colaborarea perfectă din
tre antrenor și jucători trebuie reali
zată prin armonizarea legăturilor și în
țelegere reciproca. Calitățile de care 
dă dovadă jucătorul trebuie să con
stituie obiectivul principal de perfec
ționare.

3. Inițiativa creatoare a antrenorilor 
trebuie să fie sporită. Ca ajutor tre

buie să aibă datele teoretice^ verificate 
de experiența personală sau generală. 
Se impune ridicarea în moid permanet 
a nivelului de cunoștința, lărgire* 
orizontului pentru aplicarea, lor și în
credere în forțele tuturor antrenorilor 
noștri.

Măsuri :

— Trebuie rezolvate toate proble
mele de natură organizatorică : teren, 
vestiare, aparate ajutătoare, echipament 
ele.

— Este necesara o colaborare strîn- 
să și permanentă între conducerea cio
bului sau a asociației sportive și sec
ția de fotbal, antrenorii, medicul și 
jucătorii.

— Este necesară stabilirea unei for
mații de bază și o cît mai bană or
ganizare a ei.

— Antrenorii trebuie să stabilească 
în mod judicios obiectivele (legate de 
calitate și loc în clasament) pentru 
campionatul viitor.

— Este necesara întocmirea planu
lui și programului de pregătire atît pe 
echipă cît și pe jucaturi.

Rămîne ca munca noastră, a antre
norilor, să fie făcută cu pasiune șî 
6imț practic pentru a obține rezultate 
cît mai frumoase. Fotbalul romînesc 
trebuie să ajungă la nivelul celui mai 
bun fotbal din Europa.

(Material primit din partea Cole
giului central de antrenori).
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Pregătiri olimpice 
pe toate meridianele

Opt victorii in concursul internațional 
de călărie de la Lupeni

LUPENI (prin telefon). — Stadio
nul Minerul din localitate a găzduit 
sîmbătă și duminică cea de a doua 
întîlnire internațională dintre repre
zentativele de călărie (juniori și se
niori) ale R. P. Romîne și R.S.F. Iu
goslavia. Sportivii noștri au confirmat 
rezultatele excelente realizate cu o 
săptămină în urmă la Lugoj CUCE
RIND ȘI DE DATA ACEASTA VIC
TORIA TN TOATE CELE OPT PRO
BE ALE CONCURSULUI. O compor
tare deosebită au avut-o călăreții E. 
lonescu, M. Silea (juniori), V. Pinciu 
și C. Vlad (seniori). Iată cîștigătorii 
probelor: categ. ușoară și categ. mij-

Echipa de handbal Dinamo Bacău 
a dispus de Slavia Trnava cu 14-12 (8-7)

' BACĂU 3 (prin telefon). Jucînd ex
celent, echipa masculină de handbal 
Dinamo Bacău a reușit să oprească 
-șirul victoriei formației cehoslovace 
Slavia Trnava, învingînd-o cu scorul 
de 14—-12 (8—7). Băcăoanii au practi
cat un joc tehnic și spectaculos și au 
condus tot timpul partidei. La încheie
rea meciului, dinamoviștii au fost aplau
dați de cei circa 3000 de spectatori. 
Echipa oaspe s-a comportat bine, dar 
spre sfîrșit, căutînd să egaleze a impri
mat jocului o notă dură. Golurile au 
fost marcate de: Moldovan 3, Martini 
4, Sauer 4, Mirea și Horobă) 2, respec
tiv Hadrava 3, Hlavaty 3, Misovic 2,

Actualitatea șahistă
Turneul final al campionatului mon- 

«Hal studențesc -de șah desfășurat Ia 
•Cracovia a luat sfîrșit ou victoria echi
pei U.R.S.S. cu 31,5 p. Urmează R. S. 
Cehoslovacă 29,5 puncte, R. P. Ungară 
•— 29 puncte, S.U.A. — 28 puncte, 
Iugoslavia — 27 puncte, R. P. Polonă 
-— 21,5 puncte, Izrael — 19 puncte, 
R. P. Bulgaria, R. I). Germană cîte 
18 puncte, R. P. Mongolă — 16,5 
puncte, Danemarca — 15,5 puncte, 
Austria — 10,5 puncte.

în grupa a 2-a, pentriu stabilirea 
locurilor de Ia 13 Ia 20, echipa R. P. 
Romîne s-a clasat prima.

★
Duipă 15 runde, în turneul interna

țional de șah de la Buenos Aires con- 
<Iuo la egalitate Petrosian și Keres 
(U.R.S.S.), fiecare cu cîte 11,5 puncte, 
în runda a 15-a Keres l-a învins pe 
uruguayanul Oliviera în timp ce Pe
trosian a remizat era cehoslovacul Fi
lip. Alte rezultate : Letelier (Chile)— 
ihajdorf (Argentina) 1—0 ; Byrnes 
(S.U.A.)—Belițki (Argentina) 1—0 ; 
l’diskases (Argentina)—Guimar (Ar
gentina) remiză. Pînă la sfîrșitul tur
neului au mai rămas de disputat 
două runde.

(Agerpres)

IN „CUPA GALEA“:
U. R. S. S. —

CEHOSLOVACIA 2-1
La Vichy au început meciurile fi

nale ale „Cupei Galea“, la tenis. Am
bele finaliste, echipele U.R.S.S. și 
Cehoslovaciei, au cîștigat cu 5—0 în- 
tîlnirile din semifinale (cu R. F. Ger
mană și Ungaria, respectiv).

După primele meciuri ale finalei, 
tensimenii sovietici au luat conducerea 
eu scorul de 2—1 : Metreveli—Nodes 
3—1 ; Kudelka—Ivanov 3—1 (4—6,
10—8, 8—6, 6—2) ; Metreveli, lvanov- 
Kudelka, Pala 3—1 (6—4, 5—7, 9—7,
8—6). Urmează ultimele două jocuri 
de simplu.

în întîlnirea pentru locul 3, echi
pele Ungariei și R. F. Germane se 
(află la egalitate după primele două 
simpluri : 1-—1.

Regata Gdansk la iahting
In golful Gdynia (R.P. Polonă) s-a 

desfășurat cea de a Vll-a ediție a re
gatei Gdansk. Au participat veliști din 
6 țări, în total 226 de ambarcații, la 
clasele Star. Finn, F.D. 5,5, Hornet și 
Snipe. Reprezentanții noștri au concu
rat la clasele olimpice Star și Finn.

După șase regate, în clasamentul ge- 

locie : E. lonescu (cu Fraga) 0 p. pe
nalizare, 30,7 sec. și respectiv 0 p. 
1:04,8; proba pe echipe: R.P.R. (M. 
Silea, V. lonescu, E. lonescu, O. Ti- 
mardi) 12 p. penalizare; seniori ca
tegoria ușoară : V. Bărbuceanu (cu 
Altai) 0 p. 1:05,9; cat. mijlocie și pro
ba de durată : V. Pinciu (cu Clasic 
și Bîrsan) 0 p. 35,9 sec și respectiv 
37 p. 1:32,3: cat. semigrea : C. Vlad 
(cu Vifor) 0 p. 2:50?! ; forță progre
sivă : C. Vlad (cu Vifor și Harpa), 
Gh. Langa (cu Gînd) și V. Pinciu (cu 
Bîrsan) — la egalitate: 1,85 m.

C. ȚOPESCU — coresp.

Kredatus 2, Kolestki și Imberger. Ar
bitrajul lui V. Pelenghian — București 
foarte bun.

ILIE IANCU, coresp. reg.

• In continuarea turneului, miercuri 
echipa Slavia Trnava joacă la Onești.

Amănunte despre cursul pentru arbitri 
organizat

în perioada 15—18 iuilie, la Zurich 
(Elveția) Federația internațională de 

I gimnastică a organizat primul con de 
• arbitri intercontinentali, la care ara 

participat și oîțiva arbitri de gimnaa- 
tică din țara noastră : Maria Buzea, 
Maria lonescu. Adina Stroeacu ți Ro
bert Podlaha. Despre semnificația a- 
cestei acțiuni și rezultatele ei am a- 
vu;t o convorbire cu arbitrul interna
țional de gimnastică R. Podlaha, lector 
la I.C.F., oare ne-a spua între altele :

— Gimnastica continuă să rămină 
: imul dintre sporturile in care arbi- 
| t.raiid ridică mereu probleme, deoa- 
! rece subiectivitatea poate juca încă un 
: rol important. Tocmai de aceea, Fe- 
i iterația internațională se preocupă în 
permanență de ridicarea calificării ar
bitrilor, iar cursul de la Ziirich se în
scrie pe această linie. Faptul că el va 
fi urmat de cursuri similare pe plan 
continental ca și în cadrul federa
țiilor nafionale, este o dovadă conclu
dentă că se fac eforturi susținute pen
tru ridicarea continuă a nivelului ar
bitrajului internațional și național. 
Cursul a fost condus de președinții co
misiilor tehnice din cadrul FJ.G.,

® Reprezentativa olimpică de fotbal a 
R.P. Ungare își continuă cu intensitate 
pregătirile în vederea turneului final de 
la Tokio.

Zilele trecute într-un meci de ve
rificare „olimpicii" au învins cu 5—3 

: (1 — 1) formația Kaposvari Kinizsi. Din 
; rîndurile echipei o impresie bună au 

lăsat aripa dreaptă Farkaș, care a în- 
I scris 3 puncte, portarul Szentmihaly, 

interul ștînga Bene și fundașul dreapta 
j Novak.

• Echipa cehoslovacă de fotbal Du- 
kla Praga și-a continuat turneul în 
R. F. Germană, jucînd la Hamburg cu 
echipa locală S. V. Hamburg. Gazdele 
au terminat învingătoare cu 2—1. La 
Augsburg, Slovan Bratislava a învins 
cu 5—0 pe Schaben Augsburg, iar la 
Mtinchen formația Munchen 1860 a 
dispus cu 3—2 de F. C. Vienna.

• Sezonul de fotbal din Franța a 
fost deschis oficial duminică cu tradi-

neral, la clasa Star echipajul M. Băi- 
ceanu—I. Giuglan a ocupat LOCUL 
II (2, 2, 2, 3, 4, dese.). La clasa Finn, 
in cadrul căreia au luat startul 70 de 
ambarcații, Mircea Dimitriu (cu o rega
tă mai puțin, fiind accidentat) și Pe
tre Purcea au ocupat locurile 11 și, 
respectiv, 14. 1
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Cursa de 1500 m din cadrul campionatelor de atletism ale Statelor Unite 
pe 1964 poate fi considerată una din cele mai rapide din istoria atletismu
lui. Patru atleți — Tom O'Hara (3:38,1), Burleson (3:38,8), Grelle (3:38,9), 
Ryun (3:39,0) au obținut performanțe remarcabile, laiă-l ui fotografie, in 

prim plan, pe învingător
Foto U.P.I.

DOUA NOI RECORDURI MONDIALE 
LA NATAȚIE

Tn ultima zi a campionatelor de na- 
tație ale S.U.A., care s-au desfășurat

de F.I.G.
Berthe Villancher (feminin) și Arthur 
Gander (masculin). Conferințele pre
zentate ca și lecțiile practice la care 
au asistat participanții la curs au fost 
foarte utile, ele aducînd prețioase pre
cizări la multe dintre articolele codu
lui de punctaj cu privire la exerci
țiile liber alese (la masculin), iar la 
feminin și la exercițiile impuse și la 
cele liber alese. S-au făcut, de ase
menea, proiecții de filme, pe marginea 
cărora s-au purtat discuții interesante 
cu privire la aprecierea exercițiilor. 
La exemplificările practice și-au dat 
concursul gimnaști din Elvefia, U.R.S.S. 
și Italia.

Expunerile teoretice, însoțite de 
exemplificări practice, precizările fă
cute codului de punctaj, ca și buna 
organizase de care s-a bucurat, au 
asigurai primului curs de arbitri in
tercontinentali inițiat de F.I.G. o reu
șită deplină și am convingerea că el 
va da roade foarte ourînd, mă gin- 
dese chiar la J.O. de la Tokio.

Și un amănunt final : la încheierea 
cursului toți arbitrii participanfi au 
fost supuși unui sever examen, pe care, 
după cîte cunosc eu, arbitrii din tara 
noastră l-au trecut eu succes.

FOTBAL PE GLOB
ționalele meciuri pentru „Cupa Ligii" la 
care participă echipe din prima și a 
doua categorie. Au fost înregistrate 
următoarele rezultate : Boulogne — 
Valenciennes 3—3; Racing Paris — 
Sedan 1—1 ; Reims — Metz 2—0 ; Be- 
sanțon — Sochaux 1—1 ; Cherbourg- 
Stade Franțais 2—0 ; Bordeaux — 
Nantes 3—2 ; Grenoble — Marsilia 
1—1 ; Nice — Cannes 2—0 ; Lille — 
Red Star 3—1.

• In cel de-al doilea meci al fina
lei turneului internațional de fotbal de

Lui Phileas Fogg, „globe-trotter"-ul 
imaginat de Jules Verne, i-a fost dat 
să profite de ciștigul de timp ce re
zultă din călătoria spre soare-răsare. 
Cind insă trebuie să faci drumul in sens 
invers, in cazul nostru de la Tokio 
spre continentul european, rotația pă- 
mintului devine un handicap. Și se pare 
că acesta va fi resimțit din plin și de 
telespectatorii dornici să urmărească pe 
ecran imaginile Jocurilor Olimpice, 
găzduite de capitala Japoniei.

Să precizăm. Cu cîteva săptămîni In 
urmă anunțam despre pregătirile ce se 
fac in S.U.A. pentru lansarea satelitu
lui de telecomunicații „Syncom III", 
destinat să completeze programul încă 
insuficient al „Telstar"-ului. S-ar asi
gura astfel pe o durată de timp mai 

în localitatea Los Altos (California), 
au fost stabilite două noi recorduri 
mondiale. Tnotătoarea Sharon Stouder 
a parcurs 200 m fluture în 2:26,4, co- 
rectîndu-și cu aproape 4 secunde pro
priul său record stabilit anul trecut la 
Los Angeles. Murray Rose a cîștigat 
proba de 1 500 m liber cu timpul de 
17:01,8 (nou record mondial). Recor
dul precedent era de 17:05,0 și apar
ținea lui Rooy Saari. Tînărul Don 
Schollander, care în primele zile ale 
competiției a stabilit două noi recor
duri ale lumii la 400 și 200 m liber, 
a cîștigat în ultima zi proba de 100 
m liber cu rezultatul de 54,2. Schollan
der a declarat ziariștilor că la J.O. de 
la Tokio va participă, la probele de 
100, 400 și 1 500 ni liber.

NOU CAMPIONI DE BOX AI 
U.R.S.S.

Timp de 3 zile la Habarovsk s-au 
desfășurat finalele campionatelor unio
nale de box, criteriu de selecție in 
vederea alcătuirii echipei U.R.S.S. pen
tru Jocurile Olimpice de la Tokio. La 
cat. grea, tînărul pugilist A. lozimov 
a reușit să-l învingă la puncte pe cu
noscutul internațional A. Abramov, tn 
repetate rinduri campion al Europei, 
lată lista campionilor unionali in or
dinea celor 10 categorii: S. Sorokin, 
O. Grigoriev, S. Stepaskin, G. Kakos- 
chin, IF. Karimov, R. Tamulis, B. La
gutin, W. Popencenko, A. Kiseliev și 
A. lozimov.

FRANȚA — POLONIA LA NATAȚIE

Cu scorul de 124—72 puncte a cîș
tigat echipa de natație a Franței me
ciul cu reprezentativa R.P. Polone, des- 

la New York, echipa poloneză Zaglebie 
Sosnowiec a învins cu 1—0 formația 
vest-germană Werden Bremen. învin
gători și în primul joc (4—0), fotba
liștii polonezi au cîștigat turneul. Ei 
urmează acum să se întîlnească în 
două partide (tur și retur) cu Dukla 
Praga, cîștigătoarea turneului de anul 
trecut.

• La Helsinki: Finlanda — Suedia 
(echipe A) 1-0 (0-0).

Carney extern^ T E L E-J. O.
lungă transmisii directe de la J. O. 
pentru America și Europa. Acum cîte
va zile, confirmarea acestui proiect a- 
merican a venit chiar de la Casa Albă 
într-o declarație a președintelui Lyndon 
Johnson.

Din nefericire, insă, mai sînt multe 
puncte puse sub semnul întrebării. Nu 
numai în ce privește durata emisiunilor 
și claritatea lor ci — mai ales — pen
tru a se realiza o concordanță a orarii- 
lor. Pentru Europa, in special, sint difi
cultăți, O competiție care ar începe la 
ora 15 la Tokio ne-ar obliga să stăm 
in fața televizorului la 8 dimineața. 
Cînd la noi soarele urcă spre amiază, 
ziua se încheie în orașul Olimpiadei...

Handicapul „orelor" va fi resimțit și 
la transportarea filmelor cu imagini de

fășurat timp de două zile la Paris 
Christine Caron (Franța) a termina 
învingătoare în proba de 400 m mix 
cu rezultatul 2:45,9. Alte rezultate 
masculin: 100 m bras, Morelli (Fran 
ța) 1:19,0; 100 m liber, Vachon (Fran 
ța) 1:00,8; 100 m fluture, Mescen
(Franța) 1:07,5; feminin: 100 m spate 
Caron (Franța) 1:09,5: 100 m bras 
Brusson (Franța) 1:11,9; 100 m fluturt 
Tykiera (R.P. Polonă) 1:23.0; 100 m 
liber, Poniatkowski (R.P. Polonă) 
1:07,0.
64,55 LA ARUNCAREA DISCULUI

Tn cadrul unui concurs de atletism 
desfășurat în orașul Turnev, atletul 
cehoslovac Ludvik Danek a stabilit ur 
nou record mondial în proba de arun 
carea discului, cu o performanță de 
64,55 m. Acest rezultat a fost obținui 
chiar din prima încercare. Performant? 
iui Danek depășește cu 1,61 m recor
dul oficial deținut de americanul Oer
ter. Danek a arătat în acest sezon c 
formă remarcabilă, reușind cu o arun
care de 62,45 m să corecteze recordul 
Europei. Federația internațională de 
atletism urmează să omologheze recor
dul mondial al cehoslovacului Danek.

★
Continuîndu-și turneul în Iugoslavia, 

echipele selecționate de volei ale 
U.R.S.S. au întîîhit în meci revanșă 
la Subotița selecționatele Iugoslaviei 
In ambele partide, victoria a revenii 
oaspeților: la masculin scorul a fosi 
de 3—1 (13—15, 15—8, 15—3; 15-11), 
iar la feminin de 3—0 (15—4; 15—1; 
15—5).

★
In cadrul unul concurs de atletism 

disputat la Essen sprințarii Obers- 
brisse și Knickenberg parcurs
„suta" de metri în 10,3. Tînărul Be
yer, în vîrstă de 19 ani, a aruncai 
ciocanul la 67,34 m.

Mîine, la Sinaia 

încep întrecerile zonale 
pentru „Cupa Europei14 

la sah
Mari maeștri și maeștri internațio

nali din patru țări își dau întîlnire la 
Sinaia, pentru a disputa întrecerile din 
cadrul zonei a ITI-a din „Cupa Euro
pei" la șah, importantă competiție in
ternațională pe echipe.

Pentru dreptul de a ocupa două 
locuri în turneul final concurează re
prezentativele Bulgariei, R. D. Germa
ne, Romîniei și Ungariei. După cum se 
știe, pînă acum lista f:,"■listelor cu
prinde pe cîștigătoarea ultimei ediții, e- 
chipa Uniunii Sovietice, a doua clasată 
Iugoslavia, precum și echipele Olandei 
(învingătoare în prima zonă) și R. F. 
Germane (organizatoarea viitoarei fi
nale).

Țării noastre i-a revenit cinstea de a 
organiza c.ea mai puternică grupă pre
liminară a competiției. Aceasta se vă
dește și în componența deosebit de pu
ternică a celor patru reprezentative. 
Din echipa bulgară nu vor lipsi marii 
maeștri Tringov și Boboțov, șahiștii 
maghiari prezintă la primele mese pe 
Portisch, Szabo, Bilek, Barcza și Len
gyel, iar din formația R. D. Germane 
nu va lipsi marele maestru W. Uhl- 
mann. Echipa țării noastre are în frun
te pe maeștrii internaționali V. Cio- 
cîltea, Th. Ghițescu și Fl. Gheorghiu.

Prima rundă a turneului zonal este 
programată miercuri după-amiază la 
Sinaia.

la J. O., aduse pe calea aerului în Eu
ropa. Știri recente anunțau că U.E.R. 
(Uniunea europeană de radio și tele
viziune) a definitivat amănuntele pri
vind acest transport. Avioane cu reac
ție vor aduce filme sau benzi de mag- 
netoscop (ultima creație tehnică) pe 
ruta Polului nord pînă la Hamburg. 
Fiecare țară va prelua apoi programul 
la ora care îi convine. Dar — preciziu- 
ne necesară — abia a doua zi...

Să sperăm totuși că în săptămînile 
ce au mai rămas colaborarea tehnicie- 
noilor din diferite țări să înfrîngă mare 
parte din piedici, asigurind milioanelor- 
de iubitori de sport recepționarea unor 
imagini clare și cit mai proaspete de 
la marea întrecere.

— V. —
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