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O'OÎioteca Centrală | 

Regională 
li'iinedoasa-Deva !

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, VNIȚI-VA!

Cele 50 de asociații spor
tive din raionul V. I. Lenin 
din Capitală au transmis 
clubului sportiv Progresul 
mesajele ștafetei „A XX-a 
aniversare". Festivitatea de 
înmînare a mesajelor s-a 
desfășurat în ziua de 5 au
gust p.m. pe stadionul Pro
gresul din str. Dr. Staicovici. 
în prezența a peste 1000 de 
sportivi și spectatori. Coloa
na celor 70 de motocicliști 
purtători ai mesajelor a fost 
primită de cei prezenți în tri
bunele stadionului cu vii a- 
plauze. Mesajele au fost în- 
mînate tovarășului Ilarie Să- 
ceanu — secretarul clubului. 
Tot cu acest prilej, spor
tivul Florin Știrbei a dat ci
tire mesajului clubului Pro
gresul adresat consiliului 
UCFS oraș București, în care 
au fost raportate succesele 
obținute de sportivii clubului 
în cinstea aniversării elibe
rării patriei, precum și noile 
angajamente ce-și propun să 
le realizeze pînă la 23 Au
gust. Dintre succesele rea
lizate, reținem : peste 43.000 
<*e oameni ai muncii, tineri 
j. tinere, au participat la în
trecerile Spartachiade! re
publicane ; asociațiile spor-

tive au înscris în UCFS cir
ca 1 500 noi membri ; au fost 
înființate și afiliate la fede
rațiile de specialitate 7 noi 
secții pe ramură de sport ; 
600 de sportivi au fost legi
timați și 100 clasificați ; pes
te 3 000 de tineri și tineie 
au devenit purtători ai In
signei de polisportiv ; s-au 
organizat 300 de acțiuni tu
ristice la care au participat 
peste 30 000 de oameni ai 
muncii din întreprinderile și 
instituțiile raionului. Totoda
tă, conducerea clubului Pro
gresul s-a angajat ca pînă 
la 23 August să sporească 
numărul de purtători ai In
signei de polisportiv la 5 000, 
să califice 80 de noi instruc
tori sportivi și să-și realizeze 
sarcina anuală Ia primirea 
de noi membri.

Festivitatea sportivă de pe 
stadionul Progresul a conti
nuat cu trei reușite întîlniri 
la fotbal, volei și handbal 
în 7, în cadrul cărora și-au 
disputat cu ardoare întîieta- 
tea echipele asociațiilor spor
tive Cauciucul - Victoria, 
I.C.A.R., S.P.C., Fraga ș.a.

ELENA TOMA 
profesor de educație fizică

IN CINSTEA „ZILEI MINERULUI
PETROȘENI, 7 (Prin telefon).
In cinstea „Zilei Minerului", 

pe Valea Jiului se vor organiza 
numeroase manifestări sporti

ve. Tn fruntea lor se situează

trila — Sloboda, R.S.F. Iugo
slavia) și 12 august la Lupeni 
(Minerul — Sloboda).

In plus, la Petroșeni dumi
nică se va desfășura un mare

de rugbi
Echipa din Petroșeni activează de mai mulți ani în campionatul 

republican

cele două meciuri internaționale
de fotbal care vor avea loc la
9 august la Petroșeni (Jiul Pe-

Duminică la Dinamo

Progresul
Selecționata olimpică

a Japoniei
în-
pe

Duminică, după-amiaza, 
cepînd de la orele 17,30, 
stadionul Dinamo se va desfă
șura partida de fotbal Progresul 
— Selecționata olimpică a Ja
poniei.

Fotbaliștii oaspeți, prin ma
niera în care au evoluat la Bra
șov, în compania Steagului 
și-au creat „credite" în 
iubitorilor acestui sport 
București. Ei au condus pe 
gul roșu cu 2—0 și, în 
au desfășurat un joc de 
nivel tehnic.

Progresul, 
anunțat, s-a 
știinciozitate 
tîlnire. Antrenorul Dincă Schi- 
leru ne declara, zilele trecute, 
că : „Echipa noastră privește cu 
toată seriozitatea această parti
dă, fiecare dintre componenții 
jsăi fiind dornici să contribuie 
la adăugarea încă unei victorii 
în palmaresul internațional al 
formației".

concurs de tir, la care vor par
ticipa cei mai buni sportivi din 
Valea Jiului. Pe de altă parte, 
sportivii secției de alpinism de 
la C.F.R. Petroșeni vor 
lada în premieră noi trasee 
cheile Taia.

La Lonea, echipele locale 
popice vor primi duminică 
zita formațiilor masculină și 
minină ale Rapidului București, 
iar la Lupeni, ștrandul „Prepa
ratorul" va găzdui un concurs 
de înot rezervat copiilor și ju
niorilor.

Asemenea competiții festive 
se vor organiza — la șah, fot
bal, popice etc. — și la Uri- 
cani, Vulcan, Aninoasa, Lonea.

STAICU BALOI, coresp.
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de 
vi- 
fe-
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Stea- 
general, 
un bun

amdupă cum 
pregătit cu 

pentru aceasta în-

ni ai 
con-

Organ al Uniunii de Culturd-Fizică și Spart-din R.P.Romînâ
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SPARIACRIADA REPUBLICANA
A început întrecerea reprezentativelor de regiuni

— Relatările telefonice ale trimișilor și corespondenților noștri —

33 de posesori de biciclete de turism, calificați în faza orașului București din cadrul Spartachia- 
dei republicane, au luat startul în între cerea desfășurată joi după amiază pe șos. București —■ 
Oltenița. Iată grupul fruntaș condus de Ion Cristea (Voința), ciștigătorul cursei, rulind spre Ca
pitală

Penultimul act a| primei Spartachiade republicane a început 
ieri în numeroase orașe din tara, centre ale grupelor de re
giuni din cadrul fazei intermediare. Menite sâ desemneze re
prezentativele de regiuni finaliste la baschet, volei, handbal, 
fotbal, polo și box, primele întreceri s-au desfășurat în mijlo
cul unui entuziasm și interes general, prilejuind jocuri viu ais-

Foto : Tr, Ioanițe&cu

în cadrul grupei a IV-a la 
fotbal, s-au disputat două par
tide. In primul meci reprezenta
tiva regiunii " ‘ '

ul meci reprezenta-
— ----  ------------ ~ . __  .-s___  Galați a dispus de
putate și de o bună factură tehnică. Prezența în întreceri a cea a regiunii Ploiești cu 2-1

. .1. . _i_>. j- _.. (q_ot î-i). Punctele au fost în
scrise de Militaru (min. 78) și 
Neagu (min. 108) pentru învin
gători și de Dridea I (min. 73) 
pentru învinși. In min. 77, R. 
Matei (Galați) a ratat o lovi
tură de la 11 in. GALAȚI: Man
ta—Pac, Dragomir, Florescu, 
Voiau — Gh. Ion, R. Matei — 
Păun, Neagu, Militaru, Stătescu 
(Stăncuiescuj. PLOIEȘTI : Io- 
nescu — Pahonțu, Fronea, Măr- 
culescu, Horea ' — Iuhasz, Ni- 
țescu, Constantin (min. 46 Opri- 
șan), Dridea I, Badea, Mocanu. 

In cel de al doilea joc, Iași 
a întrecut Bacău cu 3-2 (1-6, 
2-2). Au marcat: . Danileț (tnin. 
29 și 60), Dragomirescu (min. 
120) pentru Iași 'și Rădulescu 
(min. 63 și 77) pentru Bacău. 
Meciul a fost deosebit de fru
mos și de palpitant, victoria 
fiind cunoscută în ultima se
cundă a jocului. IAȘI: Cons- 
tantinescu — V. Popescu, Mo-

unor sportivi fruntași, de prima categorie, aidturi de nu
meroase elemente talentate, a contribuit la buna calitate a 
partidelor. Etapa interregionala continua astdzi și ia sfîrșit 
mîine, cînd vom cunoaște echipele finaliste.

„CUPA MĂRII NEGRE11 LA BASCHET FEMININ

CONSTANȚA, 7 (prin telefon 
de la trimisul nostru). Astăzi 
a început în Sala Sporturilor 
din localitate turneul interna
țional de baschet feminin do
tat cu „Cupa Mării Negre" Ia 
care participă reprezentativele 
Romîniei, Iugoslaviei, Poloniei, 
și R. D. Germane.

în partida inaugurală s-au în- 
tîlnit echipele Iugoslaviei și Po
loniei. Ambele formații au lup
tat cu multă dîrzenie pentru 
victorie, partida ridieîndu-se la 
un bun nivel tehnic. Baschetba
listele iugoslave au dominat în 
prima repriză, dar în partea 
doua a meciului jucătoarele po
loneze au echilibrat scorul. în 
ultimele 5 minute, tabela de

marcaj a indicat scorul de 41—- 
41 și 43—43, pentru ca în (ulti
mele 20 de secunde, transfor
mând două aruncări libere, Ka- 
lusevici să aducă victoria echi-

D. STANCULESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

Ieri, la Istanbul: Romînia-lugoslavia
3-0 la tenis

Tenismenii romîni au cucerit 
doua victorie în cadrul între- 

Balca-
a
cerilor celei de a V-a 
niade. Ieri după-amiază, la Is
tanbul, reprezentativa de tenis 
a R. P. Romîne a întîlnit pe 
cea a R.S.F. Iugoslavia. Toate 
cejle trei meciuri au revenit ju
cătorilor noștri, care obțin ast
fel o victorie la scor : 3—0.

In primul joc de simplu, G. 
Bosch l-a întrecut categoric pe 
iugoslavul Pichler : 6—0, 6—2, 
6—1. A urmat meciul dintre 
Țiriac și Spear. Jucătorul romîn 
și-a adjudecat victoria tot în 
trei seturi: 6—4, 6—1, 7—5. Re

zultatul întîlnirii nu mai putea 
fi modificat, totuși jucătorii ro
mîni au ținut să-și adjudece și 
proba de dublu. Aceasta le-a 
reușit, perechea Țiriac — C. 
Năstase dispunînd de Spear — 
Nikoiici cu 6—0, 4—6, 7—5,
6—1.

Prin acest rezultat, echipa 
R. P. Romine trece In fruntea 
clasamentului Balcaniadei de 
tenis, cu 2 victorii. Ultimii ad
versari ai tenismenilor romîni 
vor fi echipierii Turciei.

Joi, în singurul meci al zilei, 
R. P. Bulgaria a întrecut Turcia 
cu 2—1.

țoc, Vomieu, Dragomirescu —*• 
Tapu, Ștefănescu — Deleanu, 
Pop (min. 91 Voica), Danileț, 
Mrlea. BACAU : Ghiță — Oiltea- 
nu, I. Lazăr, Gros, Cincu—Vă- 
tafu, Nedelcu (min. 46 Pașca- 
nu) Radulescu, Gram, Me- 
der (min. 46 Nedelcu), Public.

MIRCEA TUDORAN

Partidele feminine de volei 
din cadrul grupei a IV-a dis
putate pe terenul Voința s-a« în-

Duminicâ, ta Jurai orM 1>,15, ; 
posturile noastre de radio vor ‘ 
transmite pe programul I ae- î 
pecte din tatflnhlle finale ale 1 
etapei interregionale la fotbal 
din cadrai Spartachiadel repu- ,; 
bllcane. Transmisia se va lace < 
din orașele Constanța, Ttad- ; 
șoara. Baia Mare și Iași. ;

In Jarul orei 21,30 se va trans- ‘ 
mite de la Constanța, tot pe 
programul I, ultima parte a în- , 
tilnirii feminine de baschet din- » 
tre selecționatele Rominlei șl * 
Iugoslaviei, Joc care se disputa p 
în cadrul .Cupei Mârii Negre"1. V

cheiat cu rezultatele : Iași—Ba
cău 3-1 (—9, 5, 8, 8) și Galați—* 
Suceava 3-0 (4, 5, 2).

EUGEN URSU — coresp.

SLATINA

In cadrul grupei a Il-a la 
handbal masculin, vineri s-au 
disputat următoarele partide: 
Hunedoara — Argeș 31-13 și 
Banat —■ Oltenia 31-11.

C. DICU, coresp.

DEVA

Grupa a Il-a la volei feminin 
și-a început vineri întrecerile, îti- 
registrîndu-se următoarele re
zultate ; Banat — Argeș 3-0 (3, 
4, 13) si Oltenia — Hunedoara 
3-2 (13.’— 8. 14 — 7. 12).

S. CIORANU, coresp.

(Continuare în pag. a 2-a)

Voleibalista Fiorica Tudora

fii

a-

pentru 
însem

mic de 
cîștige

— Portretul meu în ziar ? — 
Fiorica Tudora mă privește lung, 
uiimită la culme. — E o glumă, 
așa-i ? Nu ? Dar ce date care 
să merite atenție gîndiți oare 

mea ?
vă pot spune

drumul Capitalei", 
aici, de 
ca să-și

1957 —
„171“ în

’62 —
25,

muna Siliște din actualul raion 
Costești, de unde e și mama și 
unde m-am născut eu, a cu
noscut din plin lipsurile, nevoile. 
Ele i-au silit pe-ai săi să-l por
nească pe 
pentru a intra 
tot, la stăpîn, 
existența...

— Ceea ce,

c-ațî găsi in biografia 
Credeți-mă, nu 
nimic extraordinar !

— Și totuși... Poate nu-i toc
mai cum spui. Ia să vedem. De 
pildă, „startul" eînd s-a produs?

•— 9 decembrie 1944.
— Poftim. E o mîndrie să 

născut în anul eliberării '
— Asta-i adevărat... După 

ceea însă, nimic extraordinar!... 
Copilărie plăcută, ani de zbur
dălnicie... Mă rog, cum sînt anii 
copilăriei...

— Cum vor fi fost poate și-ai 
copilăriei părinților, ai tatălui 
d-tale, de exemplu ?

— O, nu ! Copilăria lui, scursă 
cu patru decenii in urmă în co-

Florico, 
vremurile de-atunei nu 
na... nimic extraordinar... Con- 
tinuă-ți însă biografia.

— Nici că se poate ceva mai 
ușor. între 1951 și 
școala elementară, la
Grivița. Din *57 pînă-n 
la Școala medie mixtă nr. 
din Grand. în 1962— examenul 
de maturitate, apoi cursurile 
Ș coal ei tehnice sanitare din 
Pitar Moș, la secția de cultură 
fizică medicală, unde sînt în

anul al doilea. Voi termina in 
1965, cind sînt decisă să dau

CONSTANTIN FAUR

(continuare în pag. a 3-a)



SPARTACHIADA REPUBLICANA
A ÎNCEPUT

(Urmare din pag. 1)

PETROȘENI

Orașul nostru găzduiește jocurile 
feminine de handbal din cadrul grupei 
a 11-a. Primele partide au scos în e- 
vidertță buna pregătire a reprezenta
tivelor regiunilor Hunedoara și Banat. 
Hunedoara a întrecut Argeș cu 26-8 
(17-4), iar Banat-a dispus de Oltenia 
cu 23-6 (10-2).

1. ZAMORA — coresp.

BRAȘOV

In orașul nostru s-au desfășurat 
jocurile din cadrul a două grupe, la 
baschet și volei. Iată rezultatele :

Volei (feminin, grupa a Ill-a): Plo
iești — București (reg.) 3-0 (0, 3, 6) 
și Brașov — Dobrogea 3-1 (8, 4, — 12, 
3). Victoriile sînt pe deplin merita
te, echipele învingătoare manifestînd o 
superioritate evidentă.
BASCHET (masculin, grupa a IIl-a): 

Ploiești — București (reg.) 68-36 
(31-20) și Brașov — Dobrogea 77-56 
(40-24). Jocul al doilea a fost mult 
mai disputat și mai interesant

V. SECAREANU, V. POPOV1CI, 
P. DUMITRESCU și GH. CORCODEL 
coresp.

r PITEȘTI

Ieri, pe torenul Voința din localitate 
au âvut loc întrecerile de baschet din 
cadrul grupei a II a masculin. Iată re
zultatele celor două meciuri disputate: 
Argeș—Banat 43-89 ( 24-35), Hunedoa
ra—Oltenia 67-48 ( 34-23).

ION UDRESCU — coresp.

TIMIȘOARA

Primele partide disputate azi după- 
amiază au decis echipele care se vor 
întrece duminică pentru locul I în gru
pa a doua : selecționatele regiunilor 
Banat și Crișana.

Intîtoirea dintre echipele regiunilor 
Crișana și Hunedoara a plăcut prin 
lupta dîrză a celor două formații pen
tru victorie. Piuă la urmă, și după 
prelungiri, scorul a rămas egal. Fot
baliștii din regiunea Crișana s-au ca
lificat mai departe, deoarece au fost 
mai tineri. Rezultate tehnice:

Crișana—Hunedoara 2-2 (2-1, 2-2,
2-2). Au marcat: Cotroază (H) min. 
1 (din 11 in), Damian (C) min. 16 
(din 11 m), Szakacs HI (C), min. 37. 
Tatar (H) min. 59. Au jucat formați
ile: CRIȘANA: Duca (min. 60 Wei- 
chelt)—Sz’akacs 11, Solomon, Pojoiii, 
Balogh—Damian, Vlad—Sziics (min. 
68 lacob), Bakos, Szakacs III, Mă- 
nescu.

Cicliștii bucurcștcni 
in întrecere

Posesorii de biciclete de turism ca
lificați în finala fazei orașului Bucu
rești din cadrul Spartachiadei republi
cane și-au desemnat ieri după amia
ză, pe șos. București—Oltenița, re
prezentanții în etapa finală a acestei 
importante competiții.

La start s-au prezentat 33 de aler
gători. reprezentînd 10 asociații spor
tive. Chiar de la plecare plutonul se 
fragmentează în trei grupuri. In pri
mul luptă cu șanse egale 12 concu- 
renți. Cu 2 km înainte de sosire are 
loc însă o busculadă care îi împarte 
în două. Pe ultimele sute de metri 
conduce V. Tomescu (Dinamo) dar 
cu un finiș irezistibil cîștigă cursa 
1. Cristea (Voința) cronometrat cu 
timpul 20:20,0 (16 km). 11 urmează, în 
același timp, V. Tomescu, R. Cristea 
(S.S.E. I), I. Diaconu (Steaua) și C- 
Baloi (Dinamo).

MIHAI COJOCARU — coresp.

Meciul de box dintre regiunile Dobrogea și Argeș 
se dispută la București

Astă-seară, de la ora 19,30, pe baza 
sportivă Progresul din str. Dr. Stai- 
covici se dispută meciul de box între 
reprezentativele regiunilor Dobrogea și 
Argeș din cadrul Spartachiadei repu
blicane.

SPORTUL POPULAR
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ÎNTRECEREA REPREZENTATIVELOR
HUNEDOARA : Sziclai — Stanciu, 

Dan Alexandru, Pop, Szenes—Staudt, 
Tatar—Cotroază. Țurcan, Halasz (min. 
46 Hristu), Crăciuneac.

Banat — Oltenia 6—1 (3—0). Au 
marcat Țîrlea (B) mm. 7 din 11 m, 
Manolache (B) min. 17, Floruț (B) 
min. 40, Oiiea (O) min. 54, Surdan 
(B) min. 75. Selimesi (B) min. 77 și 
Țîrlea min. 90. Formații: BANAT: Ion 
Vasile—Surdan, Bakos, Mețcas. Ră- 
celescu — Lereter. Flaruț — Selimesi, 
Manolache (min. 63 Pâtrașcu), Țîrlea, 
Mițaru. OLTENIA : Aasilescu—Gele- 
riu, Lungan (min. 46 Mincă); Deliu, 
Dumitrescu—Bărbulescu, Tctea—Gan
ga, Anton, Lovin, Onea.

POMPILIU V1NTILA

SUCEAVA

Etapa I a grapei a IV-a la handbal 
feminin s-a terminat cu următoarele 
rezultate:

Brașov — Suceava 35—6 (15—3).
Iași — Bacău 10—7 (7—4).

Aceasta din urmă a fost viu dispu
tată.

R. MUNTEANU, coresp.

CONSTANȚA

In cadrul grupei a IlI-a la fotbal, 
la Constanța s-au întîlnit echipele re
prezentative ale regiunilor București și 
Argeș. Meciul s-a încheiat cu un rezul
tat surpriză: echipa regiunii Bucu
rești (alcătuită din jucătorii echipei 
Victoria Giurgiu) a întrecut formația 
regiunii Argeș (Dinamo Pitești) cu 
scorul de 1-0 (0-0). Unicul gol al par
tidei a fost înscris în min. 65 de către 
Bălan, care a finalizat o acțiune ini
țiată de Grozea pe extrema stingă.

Arbitrul N. Cursaru (Ploiești) a 
condus corect următoarele formații : 
REG. BUCUREȘTI : Penescu—laeob, 
Mareș, Ghiță, Crăciun, Mihalache, Bi
zon, i.ungu. Bălan, Grozea, Setnenes- 
cu. ARGEȘ : Nieulescu—Valcan, Stoe- 
nescu, Ilie Stelian, Badea, Constanti- 
nescu, Dumitrescu, Naghi, David, D. 
Ion eseu.

întrecerile de volei (m) din cadrul 
grupei a HI-a de la Constanța s-au 
încheiat cu următoarele rezultate : 
Ploiești—regiunea București 3-0 (3, 
2, 7), Dobrogea—Brașov’ 3-2 (15-12, 
11-15, 15-13, 15-17, 15-12). Jocul a fost 
foarte disputat și au ciștigat pe merit 
oonstănțenii.

C. POPA — coresp.

CRAIOVA

întrecerile interregionale au început 
într-un cadru deosebit de sărbătoresc. 
Reprezentativele celor patru regiuni 
participante au dovedit o bună pregă
tire tehnică și fizică. Sute de specta
tori au asistat la meciuri pasionante, 
ca în cadrul campionatelor republicane. 
Păcat însă că arbitrajul a fost părti
nitor, îndeosebi la baschet.

Iată rezultatele :
Baschet feminin (gr. If): Banat — 

Argeș 47—40 (29—17). Hunedoara — 
Oltenia 31—34 (18—15).

Volei masculin (grupa II): Argeș— 
Banat 0-3 (5-15, 9-15, 11-15). Oltenia 
— Hunedoara : 3-2 (15-10, 10-15,
17-15, 11-15, 15-11).

V. GODESCU

CLUJ

Reprezentativele masculine de baschet 
ale regiunilor Cluj și Crișana au de
butat victorioase în grupa I:

Cluj—Maramureș 66—50 ( 30—19).
Crișana—Mureș-A.AA. 77 — 72 (34 

-41).

Ultima partidă a fost extrem de dis
putată și de un bun nivel tehnic. Vic
toria echipei regiunii Crișana este me
ritată.

V. CACOVEANU, coresp.

Tntîlnirea se anunță a fi foarte a- 
tractivă datorită valorii apropiate a 
celor două echipe. Cu acest prilej, pu
blicul bucureștean va revedea în ring 
boxeri binecunoscuți ca A. Simion, 
Gh. Badiu, I. Vișinescu, J. Ivan, I. 
Mărcuteț, Gh. Neagu, 1. Grăjdeanu 
ș.a.

BACĂU

In localitate au avut loc primele 
meciuri de handbal băieți (grupa a 
IV-a). în partida Bacău—Suceava 
46-9 ( 26 5) scorul ne scutește de ori
ce comentariu. O surpriză a constituit 
însă, victoria repurtată de reprezenta
tiva regiunii lași in meciul cu echipa 
Brașovului. Scor final: 13-10 (7-4). 
Jocul a fost de un bun nivel tehnic. 
Numeroșii spectatori au aplaudat vic
toria ieșenilor.

FL. SIMION — coresp.

BAIA MARE

Pe stadionul din localitate s-au des
fășurat două partide de fotbal (gru
pa I):

Brașov — Mureș-A.M. 4-3 (1-2). Au 
înscris Necula (min. 9), Năftănăilă, 
(min. 59, 78, 83) pentru Brașov, res
pectiv Ciocan (min. 1), Sardi (min. 
20) și Sico ((min. 62).

BRAȘOV: Haidu (Cerneanu) — 
Zaharia, Jenei. Naghi, Ivăncescu — 
Pescaru, Seredai—Selimesi, Năftănăilă, 
Necula (Ciripoi), Campo.

MUREȘ-A. M.: Boroș — Bartoc, 
Balaș, Satmari, Țaco — Sico, Vegh— 
Gertner (Țarălungă), Ciocan, Sardi, 
Ghiorfi.

Maramureș — Cluj 1-2 (1-0). Au 
înscris: Pop (min. 3) pentru Mara
mureș și Adam (min. 67, 80) pentru 
Cluj.

MARAMUREȘ : Bai — Kromely 
(Naghi). Szekelyi, Ujvari, Donca — 
Vaida. Pînzaru — Rojnoi, Haulier II, 
Pop, Drăgan.

CLUJ : Moguț — Marcu, Grăjdeanu, 
Georgescu, Cîmpeanu — Al. Vasile, 
Suciu — Ivansuc, Szabo (Neșu), A- 
dam, Neșu (Simonfi).

La volei masculin, grupa I, s-au în
registrat următoarele rezultate : Alara-

Duminică, viteză pe circuit 
la stadionul 23 August

miine de la

Start în proba de ataș la un concurs de viteză pe circuit. în imagine maes
trul sportului Mikai Dănescu (Steaua). El va fi prezent și în concursul de 

^23 August^

Etapa pe Capitală a Spartachiadei 
republicane programează mîine dimi
neață la ora 10. pe un traseu de peste 
2000 m amenajat pe str. Maior Co- 
ravu și în jurul stadionului 23 Au
gust din Capitală, un concurs moto- 
ciclist de viteză pe circuit. Vor lua 
startul sportivi de la cluburile și aso
ciațiile sportive din Capitală în frunte 
cu: AL Dănescu, Gh. Ion, Ai. Pop, 
Tr. Afacarie, FL Costache și alții.

C VOLEI
FINALUL JUNIORILOR

A fost fixat locul de desfășurare a 
finalelor campionatelor republicane de 
juniori: Vatra Dornei.

Datele la care vor avea loc finalele: 
26—28 august.

Pentru cele două titluri de campioane 
vor lupta echipele clasate pe primul loc 
în cele opt turnee din etapa interregio
nala, și anume :

l.C. Arad, Ș.S.E. Buzău, Ș.S.E. nr. 
2 București și Ș.S.E. Cluj pentru tit
lul de campioana republicană mascu
lină.

Ș. S. E. Oradea, Luceafărul Brașov, 
Ș. S. E. nr. 2 București și Ș. S. E. 
Piatra Neamț pentru titlul de campi
oană republicană feminină.

DE REGIUNI
mureș — Cluj 1-3 (13-15, 15-13, 3-15, 
11-15). R.ALA.M. — Crișana 2-3 (15-10, 
10-15, 16-14, 13-15, 12-15).

V. SASARANU-coresp.

CALARAȘI

Primele iutilniri de handbal feminin 
(grupa a III-a) au prilejuit dispute in
teresante. In mod special a plăcut me
ciul dintre reprezentativele regiunilor 
Ploiești și Dobrogea. locul — specta
culos — a fost deseori aplaudat. Plo
iești a întins cu 18—7 (9—3). In cea
laltă partidă, echipa regiunii Galati a 
dispus de formația regiunii București 
cu 10—6 (4—3).

A. PEAGU

TG. MUREȘ

Turneul feminin de handbal (grupa I) 
a stfrnit un mare interes. Dovadă, tri
bunele arhipiine de la complexul spor
tiv Voința. In primul meci, reprezenta
tiva regiunii Cluj a învins cu scorul 
de 21-10 (11-4) echipa regiunii Mara
mureș. De remarcat că numai 4 din 
cele 31 goluri au fost realizate din lo
vituri de la 7 m. Foarte bun arbitrajul 
lui Miliai Petrescu (București).

în cel de-al doilea meci, echipa re
giunii Atureș-Autonomă Maghiară a 
întrecut categoric formația regiunii 
Crișana : 21-6 (6-4). Handbalistele
gazde au atacat puternic din primele 
minute și în min. 9 conduceau cu 5-0. 
Treptat, jocul s-a echilibrat. Jucătoa
rele din regiunea Crișana au fructifi
cat eîteva ocazii frumoase, reușind să 
reducă scorul la 6-4. La reluare, echipa 
gazdă atacă într-un ritm susținut și 
reușește să se distanțeze.

TIBERIU STAMA

Se va alerga la clasele: 70 cmc (4 
ture). 125 cmc (8 t), 175 cmc (8 t), 
250 cmc (10 t), 350 cmc (12 t), 500 
cmc (15 t) și ataș (10 t).

De pe locul 26 pe primul loc!
i După ce primele două etape ale „Cri- 
: teriului juniorilor" au fost dominate de 

„olimpicul" Gh. Suciu, tricoul galben a 
fost preluat de bucureșteanul C. Gri- 
gore (și nimeni nu se mai aștepta să-l 
mai piardă), pentru ca în ultima zi, 
în cadrul unei etape cu evadări specta
culoase. să se petreacă o nouă schim
bare. Tînărul ciclist brașovean Con
stantin Gonjea. aflat după două, etape 
pe locui 26'în clasamentul general, a 
cîștigat-o pe a treia și a urcat fie lo
cul 10, iar joi după-amiază, în ultima 
etapă, împreună cu alți cîțiva inimoși 
alergători, el a lansat atacul hotărîtor.

Cum s-au petrecut lucrurile ? La 
km 17 de la plecare țîșnesc din plu
ton St. Simion, V. Mircea. M. Drăgan, 
C. Gonlea, R. Calagiu și A. Piroșca. 
înțelegindu-se bine la trenă, aceștia se 
depărtează văzînd cu ochii și la punc
tul de întoarcere spre Capitală (s-a a- 
lergat pe șoseaua București — Olte
nița), au un avans de 2 minute. Pînă

Cu gîndul 
la finala pe țară...
- Interviu cu tov. D. STAN
CIU, vicepreședintele Consi
liului regional UCFS Galați -

Abia 8-3R încheiat întrecerile eta
pei regionale și activiștii, antrenorii 
premiat și sportivii calificați în fu*a 
urmat&are au început imediat pre* 
gătirile în vederea finalei pe țară 
a Spartachiadei republicane. Dor
nici de a afla amănunte din acti
vitatea -acestora, am avut o scurtă 
convorbire cu tov. DUMITRU STAN
CIL, vicepreședinte al Consiliului 
■egional UCFS Galați.

— A doua zi după terminarea 
întrecerilor regionale am stabilit 
loturile la toate ramurile de sport 
prevăzute în regulamentul Sparta
chiadei republicane. Au fost selec
ționați 260 de sportivi, pe baza re
zultatelor obținute în etapa regio
nală.

— Cum se pregătesc acești spor
tivi ?

— De instruirea fiecărui lot d'e 
sportivi răspund cite doi antrenori 
sau profesori de educație fizică. 
Astfel, boxerii sint pregătiți de cu- 
nosouții antrenori Petre Mihai și 
Constantin Dobrescu, baschetbaliștii 
de Petrică Vasiliu fi Ion Cucu 
ș.a.m.d. S-au alcătuit planu-ri spe
ciale de antrenament, iar pentru a 
se verifica stadiul pregătirilor au 
fost prevăzute fi o serie de con
cursuri de verificare pe scară locală 
fi unele cu sportivi din alte re
giuni ale țării.

— Ce v-ați propus să realizați 
în faza intermediară și finala pe 
țară a Spartachiadei republicane ?

— Sperăm ca boxerii, voleibaliștii 
fi echipele de baschet (fete și bă
ieți) să aibă o comportare bună în 
faza pe grupe de regiuni și ast
fel să se califice în finala pe țară. 
De asemenea, credem că în ultimul 
act al murii competiții ne vor re
prezenta cu cinste și halterofilii, 
cicliștii și luptătorii. Atleții și îno
tătorii, care în ultima vreme merg 
pe un drum ascendent, doresc ca 
la București să doboare, la probele 
respective, toate recordurile regio
nale. Cu toții sînteni animați de 
dorința ca în clasamentul general 
să ne situăm printre primele 10 
regiuni din (ară.

Interviul nostru a luat sfîrșit 
aici. Le-am urat activiștilor sportivi 
din regiunea Galați succes deplin 
în realizarea obiectivelor propuee 
pentru finala pe țară a marii com
petiții.

TR. I.

aici s-a rulat cu aproape 42 km/h. Piu.
Ionul se agită, dar și fugarii pedalează 
cu liotărîre. Cu 28 km înainte de so
sire, pe dealul din comuna Gruiu, în 
grupul fugarilor nu mai pot rezista Al, 
Drăgan. și /?. Calagiu. Ramași în pa^ 
tru, tinerii rutieri reușesc totuși să 
mențină pînă la sosire un avans de 
1:25 față de plutonul în care se afla 
și purtătorul tricoului galben. Sprintul 
final a fost cîștigat de C. Gonfea, cro
nometrat cu 21135 : 32 (100 km) urmat 
în același timp de V. Mircea. St. Si
mian și A. Piroșca. Cu cele 30 sec. 
bonificație acordate pentru primul loc, 
C. GONȚEA (Torpedo Brașov) a deve
nit campion de mate fond, urmat îr» 
clasamentul general, la o secundă, de 
C. Gri gore (Voința Buc), la 53 securu 
de de ?1. Piroșca (Voința Brăila), I 01 
de M. Drăgan (Dinamo). 1:05 de /. Al/- 
Iutii (Portul C-ța) și 1:26 de T. Vasile 
(Petrolul PI.).

TR. I,



FOTBAL NATATIE
Steagul roșu- Selecționata olimpică 

a japoniei 3-2 (2-2)
BRAȘOV 7 (prin telefon). — 18000 

de spectatori au ținut să fie prezenți 
la meciul de fotbal Steagul roșu — 
Selecționata olimpică a Japoniei, pro
gramat pe stadionul Tractorul.

Evoluția fotbaliștilor japonezi a con
stituit o plăcută surpriză, oaspeții al
cătuind o echipă tînără, care a dat o 
replică valoroasă formației brașovene.

La început, jocul se desfășoară în 
nota de superioritate a oaspeților, care 
acționează rapid pe contraatac, surprin- 
zînd descoperită apărarea gazdelor. 
In numai 13 minute de joc tabela de 
marcaj arăta 2 — 0 în favoarea fotba
liștilor japonezi. Scorul a fost deschis 
în min. 6 de Kamamoto, care a reluat 
o centrare a lui Miyamoto. Șapte minu
te mai tîrziu Sugiyama (cel mai bun 
om al echipei) înscrie al doilea gol, 
la capătul unei curse efectuată de la 
mijlocul terenului.

Din acest moment stegarii se regru
pează, preiau inițiativa realizînd o se
rie de acțiuni derutante. în special pe 
aripa dreaptă. în min. 26 Steagul roșu 
reduce din handicap i Hașoti trimite 
balonul lui David, care înscrie specta
culos. Cu cinci minute înainte de sfîrși- 
tul reprizei, același Hașoti îl pune în 
poziție de șut pe Necula, care șutează 
sec, restabilind echilibrul : 2—2.

Și după reluare formația gazdă are 
inițiativa. La una din numeroasele ac

Pregătiri pentru noul
V- STADIONUL DIN ȘOS. ȘTEFAN București va juca duminică la Cora 

CEL MARE ’ bia cu formația locală Tractorul.

Săptămîna aceasta i-am întîlnit pe 
stadionul din parcul sportiv Dinamo 
pe jucătorii lui Dinamo București, cîș- 
tigătoarea campionatului și a «Cupei 
R.P.R.'. I-am putut urmări la lucru 
pe Uțu, Nunweiller III, Popa, Nun- 

ȘutuZ puternic expediat de Oaidă îl pune 
metalurgist. Fază din meciul de antrenament

la grea încercare pe po-rtarul 
Progresul — Metalul București 

Foto : T. Roibu

weiller VI, O. Popescu, Frățilă, Țîr- 
covnicu, Ghergheli, Varga ș.a.

Continuîndu-și pregătirile, Dinamo

C. f. !!. TIMIȘOARA VICTORIOASĂ
ÎN R. P. UNGARĂ

După cum am mai anun(at, echipa 
C.F.R. Timișoara întreprinde un tur
neu în R. P. Ungară, în primul joc 
susținut Ia Bekescsaba, fotbaliștii ro- 
mîni au întîlnit pe V.T.S.K. și au ob
ținut victoria cu scorul de 2—0 (0—0).

La închiderea taberei de juniori de la Mediaș
MEDIAȘ 7 (prin telefon). Cu oca

zia închiderii taberei republicane de 
juniori s-au organizat pe stadionul din 
localitate două jocuri la care au par
ticipat trei selecționate ale taberei, 
precum și formația de categoria B, 
Gaz Metan.

In prima partidă, formațiile Tîrnava 
(antrenori Bordeianu și ’ Kluge) și 
Păltiniș (antrenor Ștefan Kiss) au o- 
ferit un joc frumos, presărat cu multe 
faze spectaculoase. Mai preciși în fi
nalizare, jucătorii primei formații au 
învins cu 3—2 (2—1) prin punctele 
înscrise de Suciu, Lupulescu și Mico. 
Pentru Păltiniș au marcat Tartu și 
Incze.

în cel de-al doilea joc, formației 
Gaz Metan i-a fost opusă prima gar
nitură a taberei (antrenor Dan Ale
xandru). Juniorii au demonstrat că 
cele două săptămîni de pregătire în 
tabără și-au atins scopul, întreaga e- 

țiuni ofensive, Hașoti este oprit nere
gulamentar în careu (în min. 55) și 
lovitura de pedeapsă este transformată 
de Szigeti: 3 — 2 pentru Steagul roșu.

în continuare, gazdele controlează 
jocul, în timp ce fotbaliștii japonezi 
contraatacă sporadic, dar periculos pe 
aripa stingă. Pînă la sfîrșit nici una 
dintre echipe nu mai reușește să în
scrie, astfel că întîlnirea ia sfîrșit cu 
rezultatul de 3 —2 (2 — 2) în favoa
rea Steagului roșu.

După joc, antrenorul japonez Ken 
Naganuma ne-a declarat: „Meciul a 
fost util pentru ambele echipe. Steagul 
roșu a constituit pentru noi un valoros 
partener de întrecere. Mi-a plăcut în 
special linia de atac, din care s-au de
tașat Hașoti și Necula".

Arbitrul Emil Martin a condus urmă
toarele formații i

STEAGUL ROȘU: Haidu - Naghi 
(Zaharia), Jenei. Seredai. Ivăncescu 
—- Pescaru, Szigeti — Hașoti, Necula, 
David, Selimesi.

SELECȚIONATA OLIMPICA A JA
PONIEI i Yokoyama — Katayama, Mi
yamoto, Nishiyama (Ozawa), Kamta- 
— Yamaguchi (Ogi), T. Miyamoto — 
Kawabuchi, Mamamoto, Yaegashi (Tsu- 
gitani), Sugiyama.

C. GRUIA — coresp reg.

ANTRENAMENTE „NON STOP'* 
LA PETROLUL...

Reprezentanții orașului „aurului ne
gru** în categoria A nu și-au încetat 
antrenamentele aproape de loc. După 

cum se știe, ploieștenii au luat parte 
la un turneu internațional care a avut 
loc la Szeged, în R. P. Ungară, și 
apoi au susținut un meci amical la 
Debrețin. In cele trei partide Petro
lul a avut o comportare bună, și, după 
cum ne spunea antrenorul Ilie Oană, 
„dacă arbitrajele ar fi fost corecte, re
zultatele noastre ar fi fost și mai 
bune'*.

După reîntoarcerea din R. P. Un
gară . antrenamentele au continuat, 
mai ales că pe scheletul formației s-a 
alcătuit reprezentativa de fotbal a re
giunii Ploiești ,1a Spartachiada repu
blicană. în afară de Oprișan, mai de 
mult cunoscut, alți doi juniori, Drago- 

chipă a muncit mult, avînd de înfrun
tat un adversar cu o mai mare expe
riență. In cele din urmă, victoria a 
revenit formației Gaz /Metan cu 2—1 
(1—0) prin punctele înscrise de Pas
cal (min. 28) și Spiridonescu (min. 
76). Pentru juniori a marcat Gligor 
(min. 47).

Au jucat următoarele formații :
Selecționata taberei: Cozoni (Săli) 

— Olteanu, Boc, Paciulete, Buciu- 
meanu — Vigh, Smadea — Rugiubei 
(Stanciu), Naghi, Gligor, Stingă (Bă- 
luță).

Gaz Metan : Blesch — Mihăescu 
(Szabo), Anton, Filip (Păcuraru), 
Păcuraru (Mihăescu) — Marinescu 
Kezdi (Noian) — Pascal (Dănăilă), 
Săndulescu, Zanca (Feurdeanu), Dă
năilă (Spiridonescu).

DAN VINI ÎL A — coresp.

O frumoasă inițiativă
Campionatul

celor mai mici fotbaliști
9

Consiliul raional UCFS Caransebeș, 
în colaborare cu comisia raională de 
fotbal, a organizat, recent, în două cen
tre — Caransebeș și Otelul roșu — un 
campionat la care au fost angrenați a- 
proape 300 de copii. întrecerea a fost 
organizată pe două categorii de vîrstă : 
10 echipe, cuprinzînd tinere elemente 
între 11—12 ani, au participat în seria 
I, iar alte șase formații, alcătuite din 
copii în vîrstă de 13 și 14 ani, în seria 
a Il-a.

La sfîrșit, cei mai talentați au fost 
selecționați în reprezentativele orașe
lor Caransebeș și Oțelul roșu — Zăvoi, 
care și-au disputat titlul de campioană 
pe raion. Victoria a revenit reprezenta
tivei orașului Caransebeș cu scorul de 
4—0. lată echipa învingătoare: M 
Moacă, M. Be/erifă, M. Malecu, S. 
Păsulă, N. Matichescu, A. Opreau, T. 
Wentz, D. Cătănescu, M. Cătănes- 
cu, S. Pop, I. Kelemen. Au mai jucat: 
/. Stan, l. Mateescu, H. Crișan, L. 
Rusu și A. Rornanescu.

Lotul a fost pregătit de instructorul 
voluntar, prof, loan Semenescu.

Lăudabila inițiativă a consiliului ra
ional UCFS Caransebeș și a comisiei 
raionale de specialitate se cere a fi 
continuată și mai ales urmată și de 
alte raioane.

MIHA1 MUTAȘCU - coresp.

campionat
mir și Boc, au fost promovați în pri
ma echipă.

...ȘI LA PROGRESUL

înapoiată din turneul întreprins în 
cîteva orașe din țară, formația bueu- 
reșteană Progresul își continuă pre
gătirile zilnic. Joi, Progresul a jucat 
£U Metalul București în fața căruia a 
cîștigat cu 2—1 (1—1). Atît în turneul 
întreprins în țară cît și în partida a- 
micală de joi, Progresul a arătat o 
formă bună.

„ CUPA MĂRII NEGRE“
(Urmare din pag. 1)

pei iugoslave. Scor final : 45—43 (23— 
17) pentru Iugoslavia.

Au înscris : Kalusevici 27, Miloje- 
vi-ci 4, Meglaj 4, Radovanovicj 6, To
mas 2, Pesici 2 pentru învingătoare 
și Likso 10, Sokni 6, Haglauer 3, Gor- 
ka 9, Urbaniak 7, Szostak 4, Ostanka 
2, Vojtan 2 pentru învinse. Au con
dus corect Heinecke (R.D.G.) și Ava- 
eh ian (R.P.R.).

în partida vedetă, reprezentativa 
R. P. Romine a întîlnit formația R. D. 
Germane. Jocul a fost la început e- 
chilibrat. Din min. 8 însă baschetba
listele noastre s-au distanțat (22—16), 
măcindu-și apoi merera avantajul. Ro- 
mîneele s-au apărat „om la om“, fapt 
care a incomodat vădit atacul advers, 
în plus, acțiunile lor ofensive au fost 
rapide și variate, dezorganizînd cu re
gularitate apărarea formației oaspe. A- 
ceasta a făcut ca la sfîrșitul celor 40 
de minute de joc, echipa țării noastre 
să obțină o viotorie clară, cu scorul 
de 79—60 (42—28). De menționat că

Joi dupa-amiază, pe stadionul Dina
mo din Capitală, peste 5 000 de spec
tatori au venit să asiste la concursul 
internațional de dirt-track care se a- 
nunța deosebit de atractiv. Participa
rea unor alergători de valoare din 
R.S. Cehoslovacă, Austria (binecunos- 
cuți în arena mondială) și R.P. Romî
nă asigura acestei întreceri premise 
favorabile. Dacă n-a fost întrutotul 
așa, aceasta se datorește fie faptului că 
între o serie de alergători (I. Cucu, 
A. Șvab, M. Verner, B. Meisl) și res
tul participanților a existat un mare 
decalaj valoric, fie emoției care a stă- 
pînit majoritatea concurenților. Din 
această cauză am înregistrat un număr 
record de... căzături *. 12 ! Joi, cel mai 
bun alergător din țara noastră, Ion 
Cucu (se poate spune că între el și 
ceilalți alergători romîni este o clasă 
diferență), putea să cîștige întrecerea 
și să-și înscrie astfel în palmares o 
nouă victorie internațională de pres
tigiu. N-a reușit acest lucru pentru 
faptul că după 5 manșe alergate ad
mirabil, în care a făcut risipă de ener-

Dublu meci intre reprezentativele olimpice 
ale R. P. Romine și R. S. F. Iugoslavia

După cum am mai anunțat, repre
zentativa olimpică de polo a tării noas
tre susține în zilele de 12 și 13 august 
două meciuri pe insula Korcula din 
Marea Adriatică în compania selec
ționatei olimpice a R. S. F. Iugo
slavia. în vederea acestei duble 
întîlniri, olimpicii noștri și-au încheiat 
pregătirile efectuate, în bazinul Dina
mo, sub conducerea antrenorului Va- 
sile Daroczi. Din lotul care se depla
sează fac parte Mircea Ștefănescu, 
Aurel Zahan, Anatolie Grințescu, Ale
xandru Szabo, Ștefan Kroner, Iosif Cu- 
lineac, Nicolae Firoiu etc.

CENTRELE DE ÎNOT DIN BRAȘOV 
FUNCȚIONEAZĂ IN PLIN

în orașul Brașov își desfășoară ac
tivitatea centrele de învățare a înotu
lui de la Bartolomeu și Noua. In ca
drul lor funcționează patru grupe, sub 
îndrumarea profesorilor Ada Erețian,

Voleibalista
(Urmare din pag. 1) 

examen și să intru la I.C.F, Și-am să 
intru !...

— Și activitatea sportivă ?
— Păi, nu știți ? Sportul mi-a plă

cut și-rai place nespus de mult. Am 
îndrăgit voleiul din capul locului și 
l-am practicat prima oară, ca pe-o 
joacă doar, cînd eram prin clasa a 
șaptea. Serios l-am jucat începînd din 
1959, cînd am fost primită în rîndul 
junioarelor Rapidului. în I960 — la 
calificare în echipa C.F.R. Gara de 
Nord, iar în 1961 am debutat în prima 
echipă la Rapid. în același an, în va
canța de vară, am fost selecționată și 
trimisă cu mai multe jucătoare într-o 
tabără de pregătire la Rm. Vîlcea. Sînt 
de atunci în lotul de tineret al țării, 
mă pregătesc temeinic, mă străduiesc 
să pun în valoare în tot mai mare 

în repriza secundă, antrenorii au fo
losit și o serie de jucătoare de rezervă 
(Simon, Vogel, S. Dumitrescu), care 
au dat deplină satisfacție. Echipa 
R. D. Germane, alcătuită din jucătoa
re rapide și cu o bună tehnică indi
viduală a căutat să reziste la începui. 
Ea fost însă depășită, în continuare, 
de jocul tactic bun prestat de selec
ționata romînă.

Arbitrii A. Gobeaux (Franța) și A. 
Dekay (R.P.U.) au condus foarte bine 
următoarele formații :

R. P. ROMÎNĂ : Niculesea 9, Ra- 
coviță 20, Gheorghe 12, Spiridon 15, 
Suliman 5, Simon, 4, Haralambie 2, 
Dmmitrescu 2, Ivanovici 6, Vasilescu 4.

R. D, GERMANĂ : Kiihn 18, Laabs 
2, Zimmermann 13, Wandreiy 7, Bar
tholomeus 2, Schaal 4, Schol 2, Paulik 
4, Gitter 2, Griinler 6.

Turneul continuă sîmbătă cu meciu
rile Iugoslavia—R. D. Germană și 
Polonia—Romînia și se încheie dumi
nică cu partidele R. D. Germană — 
Polonia și Romînia—Iugoslavia.

I. Cuca a scăpat printre degete 
o victorie internațională de prestigiu

gie și ne-a probat cu prisosință talen
tul său, a „capotat44 în baraj. în a- 
ceastă ultimă manșă de departajare, 
susținută în compania lui Antonin 
Șvab (ambii aveau la încheierea con
cursului cîte 15 puncte) el a condus 
cu autoritate mai bine de două ture, 
dar a avut două ezitări care l-au cos
tat cursa. Dacă după prima greșeală 
a reușit să revină, după cea de a doua, 
comisă spre final, n-a mai avut timp 
să se redreseze. Și astfel campionul 
țării noastre a trebuit să se mulțu
mească cu locul II (și acesta deosebit 
de onorabil) într-un concurs în care 
avea dreptul să aspire la cununa în
vingătorului. O contribuție a avut însă 
și greșita alcătuire a seriilor, care l-a 
favorizat pe concurentul cehoslovac. 
Acesta a alergat 5 manșe alături de cel 
mai bun coechipier avînd astfel — 
în mod... firesc — avantajul punctelor 
pe care colegul său i le-a asigurat de-a 

loan Nan, Inngard Crestei, Matilda 
Czoppeldt și a instructorului T. 
Seewald.

Priceperea profesorilor și interesul 
pe care îl manifestă cei 80 de copii 
intre 7 și 14 ani de a prinde cît mai 
repede tainele acestei discipline spor
tive a făcut ca la sfîrșitul primei serii 
sa se obțină rezultate dintre cele mat 
bune. Toți cei 80 de copii au trecut 
cu succes examenul final primind di
ploma și insigna de absolvire a cursu
lui de înot. Printre cei care au arătat 
frumoase perspective de progres se 
numără Mihaela Dăscălescu, Liliana 
Georgescu, Erica Glușca, Sînziana Grî- 
goraș, Dan Macovei, Răzvan Rențea 
etc.

La cursurile seriei a doua au fost 
înscriși alți 80 de copii care se stră
duiesc și ei să deprindă tainele îno
tului pentru a obține diploma ?i in
signa de absolvire a cursului de înot.

GH. CORCODEL - coresp.

Florica Indo rd
măsură înălțimea de 1,73 m și forța 
brațelor, să-mi îmbunătățesc gîndirea 
tactică și mobilitatea în apărare. Și 
muncind, voi reuși Cam asta-i 
tot...

— Dar activitatea internațională ? 
Nimic extraordinar ? Iată ce extrag 
din documentarea pe care o posed : 
în 1961, deci la numai doi ani dc la 
debutul îu volei, ai jucat într-un tur
neu feroviar la Praga și intr-altul la 
București, împotriva formației poloneze 
Gedania Gdansk. în 1963 — turneu cu 
Rapidul în R.D.G., participarea la com
petiția internațională de la Constanța, 
apoi la un turneu tot cu echipa de ti
neret în Polonia și îa întîlnirea de la 
Suceava cei echipa Bulgariei. în fine, 
anul acesta : un turneu în mai în 
Iugoslavia, meciul cu sportivele Cubei... 
Am omis ceva, am făcut vreo greșeală?

— Nu. Și ce lung e șirul acestor 
momente de seamă trăite de mine în 
numai cîțiva ani de activitate ! Știu 
— din auzite, că puțini dintre sportivii 
noștri de-altă dată au avut parte de- 
așa ceva, chiar într-o întreagă viață 
sportivă !

— Da. Și, cu toate acestea, aveai 
perfectă dreptate, Florico, spunînd că 
nu-i nimic extraordinar. E tocmai unul 
dintre darurile minunate ale eliberării 
și ale anilor hnminoși pe care-i trăim 
de la 23 August 1944 încoace. Este 
prețiosul dar de a ne fi devenit c-o- 
mnin, firesc și absolut posibil, la în- 
dcmîna oricui muncește și merită, tot 
ceea ce odinioară adeseori nici măcar 
în visele oamenilor simpli nu-și afla 
locul : dreptul la muncă, dreptul la 
învățătură, dreptul la binefacerile spor
tului.

— Da, iată ce-i extraordinar!
Portretul, fișa biografică a voleiba

listei Florica Tudora de la Rapid so
licită, în încheiere, o completare. Ute- 
mista Florica Tudora (în clipa de față 
la Gdansk în Polonia cu Selecționata 
de tineret a Capitalei), căreia cînd o 
să-ți spună ceva despre ea trebuie sa-i 
scoți vorba cu cleștele, a învățat și 
învață bine, e un exemplu de seriozi
tate, de conștiinciozitate, e harnică 
și e modesta... Dar, la urma urmei, 
nimic nu-i extraordinar în aceasta : 
sînt însușiri și trăsături caracteristice 
generației lui 23 August !

lungul întrecerii. în ultima manșă, M. 
Verner l-a lăsat în mod vizibil pe A. 
Șvab să-l depășească și să cîștige ast
fel 3 puncte. Cu acestea A. Șvab l-a 
ajuns în clasament pe 1. Cucu. în plus, 
concurentul nostra nu s-a înlîlnit în 
concurs cu cei doi valoroși alergători 
cehoslovaci !...

CLASAMENT FINAL: 1. A. Șvab 
(RSC) 15 p; 2. /. Cucu (RPR) 15 p; 
3. M. Verner (RSC) 10 p; 4. J. Holub 
(RSC) 8 p ; 5. Al. Pop (RPR) 7 p ; 
6—8. Gh. Voiculescu (RPR), B. Meisl 
(Austria), Al. Șinca (RPR) 6 p. Echi
pe : R.S. Cehoslovacă 37 p ; R.P. Ro- 
mînă 34 p ; Austria 12 p. Duminică 
diipă-arniază, începînd de la ora 16. 
are loc pe stadionul Dinamo al doilea 
concurs cu participarea sportivilor din 
R.S. Cehoslovacă, Austria și R.P. Ro
mînă.

H NAUM
L DUMITRESCU



î|i saltă inima de bucurie
PETRE BO1CEANU

maistru miner - deputat 
în Marea Adunare Naționala

Și pe meleagurile noastre sportul s-a dezvoltat rapid în anii de după 
eliberare. Mulțumită grijii permanente și condițiilor create de partid ș 
guvern pentru practicarea sportului, tineretul participă cu entuziasm, îi 
orele libere, la multiple activități organizate pe stadioane, pe terenuri și 
în săli. Avem în regiunea Maramureș sportivi cum n-au fost nicicînd 
Sînt scrimeri și luptători pe care îi cunoaște țara întreagă. Avem, ce 
niciodată, și sport la sate. Numai să vă faceți drum pe Ia noi, fie p< 
cîmpia Someșului, fie mai sus prin munți și veți găsi la tot locul cîte ur 
teren de fotbal sau cel puțin un „dreptunghi" cu doi stîlpi, pentru volei

iți saltă inima de bucurie cînd vezi cu ce iscusință minerul sau țapi
narul lovește mingea de volei sau de fotbal, aruncă greutatea sau aleargă 
Și nu te mai prinde mirarea cînd în vreo cabană de la gurile de exploa
tări forestiere, sus în codrii de prin părțile Vișeului sau Borșci dai d< 
tăietori de lemne care joacă șah sau tenis de masă.

Acum, noi, băimărenii, sîntem mîndri că avem fotbal de categoria „A* 
în regiune. A fost greu să ajungem pînă aici. Că la fotbal știți și dum
neavoastră, cînd să zici hop !, tocmai bine primești un gol care te can 
coboară de unde ești cățărat în clasament. Așa a pățit și echipa noastri 
ani de-a rîndul. Anul ăsta. însă, băieții s-au străduit și mai mult. lai 
la sf Îrșitul campionatului, cînd și reșițenii și timișorenii deveniseră can
didați la promovare, ai noștri au dat un ultim și puternic „atac frontal1 
cucerind primul loc. Ei, acum că am ajuns în „A“, sîntem cu toții feri
ciți dar și obligați să păstrăm ce am cucerit. Fotbaliștii hăimăreni ar 
datoria să cinstească promovarea lor și sportul regiunii noastre printr-c 
pregătire serioasă, printr-o comportare demnă.

,E FAIN SPORTU’ LA NOI

IERONIM TRLF 
președintele Consiliului regional 

UCFS Maramureș

In anii puterii populare, șl la 
noi în Maramureș activita
tea sportivă a făcut, sub 

conducerea partidului, pași mari 
înainte, căpătînd un adevărat ca
racter de mase. Tn prezent, re- 

; giunea noastră are 491 asociații 
sportive care cuprind 147 000 de 
membri UCFS. An de an crește 
numărul participanților Ia com
petițiile de mase. Dacă în 1950 
am înregistrat în aceste între
ceri 240 090 de concurenți și con- 

' curente, în 1939 numărul lor a 
ajuns Ia 406 088 iar anul trecut 
la 540 800. Mulți tineri din mine, 
uzine, instituții, școli, din G.A.S., 
G.A.C., sau S.M.T. an îndrăgit 

■ sportul, participă cu dragoste fa 
toate manifestațiile organizate 
de asociațiile lbr sportive, se pre
gătesc cu seriozitate și luptă cu 
ardoare pentru a obține rezultate 
cit mai bune.

Prima Spartashiadă republica- 
i nă a însemnat și’ pentru sportul 

maramureșean o sărbătoare. La 
etapa pe asociații a acestei com
petiții 
200 008 de oameni ai muncii, ti
neri și tinere. La fazele urmă
toare s-au evidențiat o serie de 
elemente cu reale aptitudini. A- 
vem toate condițiile ca la fina
lele de la București să obținem 
rezultate frumoase.

O dezvoltare considerabilă a 
cunoscut sportul din 
maramureșene. Dacă în 
nici nu se putea vorbi de o acti
vitate sportivă în mediuT rural, 
astăzi în raioane ca Șomcuta, 
Lăpuș, Oaș, Vișeu ș.a. mii de ti- 

‘ nerî practică atletismul, fotba
lul, turismul, luptele, oină, ciclis
mul, voleiul etc., cei mai buni 
dintre ei luind parte la finalele 
unor mari competiții. Activitatea 
sportivă din sate și comune ca 
Bucium, Mireșul Mare (raionul 
Șomcuta), Mănăștur (raionul Lă
puș), Cehul Silvaniei, Micula 
(raionul Satu Mare), Sanislău 

, (raionul Cărei) este binecunos
cută în întreaga regiune. în 
multe localități s-a creat tradi
ția „duminicilor cultural-sportive" 
la care participă un marc număr 
de oameni ai muncii.

Activitatea sportivă de mase a 
scos în evidență sute de tineri 
talentați, care printr-o pregătire 
sistematică au reușit să obțină 
succese în sportul do performan
ță. Azi, în cele 1 820 de secții pe

au participat aproape

satele 
trecut

construit în ve
cinei stadioane, 
4 bazine de înot, 
peste 600 de te- 
simpte, iar la

ramuri de sport avem peste 
11.009 de sportivi clasificați.

Rodnice sînt, îndeosebi, reali
zările anului 1964. Cele mai mari 
satisfacții le-an adus sportului 
maramureșean fotbaliștii, scri- 
merii (trei sportivi fac parte din 
lotul olimpic), voleibaliștii, lup
tătorii, ca și atleții și baschetba- 
liștii juniori.

Rezultatele obținute se dato- 
resc minunatelor condiții create 
de partidul nostru pentru dez
voltarea mișcării de cultură fi
zică și sport. In anii de după 
eliberare s-au 
giunea noastră 
78 de popieării, 
au luat ființă 
renuri sportive 
Baia Mare a fost ridicată o fru
moasă sală a sporturilor. Au fost 
pregătiți antrenori, arbitri, in
structori sportivi care, împreună 
cu profesorii de educație fizică, 
ajută la pregătirea temeinică a 
sportivilor. La Baia Mare func
ționează un cabinet 
științific, iar în alte 
din regiune ființează 
medicale sportive.

în aceste zile sportivii din re
giunea noastră, alături de toți 
ceilalți oameni ai muncii, desfă
șoară o vie activitate în produc
ție și pe terenurile de sport pen
tru a întîmpina cu noi și însem
nate succese cea de a XX-a ani
versare a eliberării patriei, ma
rea sărbătoare a poporului nos
tru.

metodico- 
localități 
cabinete

Învingători în ultima etapă a returului (6—0 cu A.S. Cugir), fotbaliștii de la Minerul Baia Măre și-au 
luat rămas bun... de la „B“, reușind să intre pe poarta, zăvorită cu multe lacăte, a primei categorii. Despărțirea 
aceasta fericită a fost însoțită de multe flori, așa cum o dovedește imaginea care a imortalizat momentul atit 
de rar în viața unei echipe. Dorim formației minerilor băimăreni o viață cil mai lungă și cit mai spornică 
in compania celor mai bune echipe ale țării!

PE LISTA EVIDENȚIAȚILOR
Ing. GR. CO.IOCARU - 

președintele comisiei regio
nale de atletism.

C. JIȘCU - instructor spor
tiv la asociația Recolta San- 
tâu (raionul Cărei).

Ing. G. DUMITRAȘCU - 
președintele asociației spor
tive Unio Satu Mare.

AL. MANT - instructor 
sportiv la echipa de volei 
Minerul explorări Baia Mare.

I. LINI - profesor de edu
cație fizică la Satu-Mare.

C. MUREȘAN - instructor 
sportiv la asociația Progresul 
Șomcuta Mare.

ECATERINA POP - 
sor de educație fizică 
tu-Mare.

EMILIA VARGA - profesor 
de educație fizică la Cărei.

P. GALLIS - antrenorul e- 
chipei de fotbal Minerul Boia 
Mare.

I. NISTOR - președintele 
asociației sportive Stăruința 
din comuna Buciumi (raionul 
Șomcuta).

FL. JULEA - antrenor de 
lupte la asociația sportiva 
Chimistul Baia Mare.

A. SIRBOVAN - antrenor 
de box la C.S.O. Baia Mare.

S. CAMINSCHI - preșe
dintele comisiei regionale de 
turism.

profe- 
la Sa-

Nu departe efe Șomcuta Mare, reșe
dința raionului cu același r e. se 
aftă comuna MIREȘUL MARE Adjec
tivul se potrivește de minune. E o co
mună întinsă pe cîțiva kilometri, cu 
ulițe multe și case frumoase. Activiștii 
sportivi de la centrul de raion ne-au 
recomandat-o ca o comună unde există 
o vie activitate sportivă. Deci, la 
drum...

Nici n-am intrat în comună și am și 
făcut cunoștință cu sportul de aici.

Pe islaz, vreo zece puști bateau de 
zor o minge mare de plastic. Cînd 
prima „repriză" (sau poate a... cincea 1) 
a luat sfîrșit; între cele două „bare", 
marcate cu cămăși și pălării de paie, 
s-a încins o serioasă discuție pe tema 
sportului. Surprinde desigur faptul că 
acești copii de 10—12 ani dinfr-o co
mună maramureșeană, unde cu două 
decenii în urmă puțini oameni aveau ha
bar de sport, erau Ia curent cu ultimele 
noutăți sportive. Erau familiarizați cu 
olimpiada de la Tokio, știau de recordu
rile „strașnice", cum spuneau ei, ale In
lander Balaș, de 10,4 pe 100 m a) lui 
Turcă etc. etc. Ne-au vorbit despre 
Pîrcălab, Ion lonescu. Constantin, des 
pre meciul retur de la Sofia și. bineîn
țeles, despre campionatul... local de 
fotbal.

— Ce sport se practică mai mult la 
voi în comună ? l-am întrebat pe unul 
dintre băieți, cel cu mingea în brațe, 
care se dovedea cel mai în temă.

„E fain sportu" la noi — ne-a râs- 
puns el. Dintre toate ne plac tare 
mult fotbalul, voleiul și fuga..."

Ne-am despărțit de micii fotbaliști, 
tirîndu-le joacă plăcută și am plecat 
în comună.

... Pe Victor Blaga, președintele aso
ciației sportive de pe lingă G.A.C. 
„Viața nouă", l-am găsit stînd de vor
bă cu cîțîva tineri la sfatul popular. Le 
dădea ultimele indicații pentru depla
sarea ce urmau să o facă a doua zi la 
Baia Mare unde participau la faza re
gională a Spartachiadei republicane. 
Tinărul activist sportiv era nespus de 
mîndru că din reprezentativa raionului 
Șomcuta făceau parte cinci atleți din 
Mireșul Mare.

Din cele aflate și văzute într-o sin
gură după-amiază la Mireșul Mare, am 

reținui cu multă plăcere faptul că ; 
acest îndepărtat colț al țării sp< 
face parte din activitățile care ur 
în mod util timpul liber al tineret 
Dar să dăm cuvîntul președintelui 
ciației sportive „Viața nouă", tov 
Biaga.

„Să vă spun cîte ceva despre 
mai buni atleți ai noștri — și-a înc 
scurta relatare președintele • ocis 
In primul rind, acei care p.riicipi 
faza regională a Spartachiadei și i 
me Rozalia Pop (15 ani), — locul 
raion, la săritura in lungime cu 4,1'. 
apoi polisportiva Lefițta. Morțulic 
ani) — campioană raională la Spc 
chiadă cu 8,15 m la greutate (.ea 
totodată și cea mai bună jucătoari 
volei din comună) și Henrieta Pop 
ani), prima pe raion la săriturc 
inulfime cu 1.25 m. La băieți, pri 
fruntași se află 1. Mărieș — 11,8 
pe 100 m și V. Teudean (16 ani) 
a sărit la faza raională a Spartac 
(lei 1,65 m la înălțime. Secția de i 
tism (instructor — învățătorul C. . 
gan), alături de cele de fotbal șt 
lei, este cea mai activă. Numărul i 
rilor care practică aceste trei spoi 
în mod organizat, pârtieipind la îi 
ceri oficiale și amicale, depășește < 
de o sulă. La fotbal, din 12 echipe 
activează in campionatul raional, 
noștri au ieșit pe locul trei. Au 
intrecuți numai de Progresul Șom 
Mare și de Sticla Poiana Codrului, 
la golaveraj sîntem primii... cu 59:

Ni s-a mai vorbit despre „dumiri 
cuHural-sportive", Ia eare pe li 
sportivii localnici au luat ț 
numeroși sportivi și speeti 
din satele Remeți. la dara, Lucă< 
ș.a.; despre cei peste 600 de linei 
tinere care s-au întrecut la volei, : 
iism, fotbal, tir, gimnastică, înot, 
ciclism și tenis de masă în cadrul 
mei etape a Spartachiadei republics 
despre cei aproape 306 de mer 
UCFS care sînt cu cotizația la zi, 
pre 120 de școlari care au trecut 
mele „Insignei de polisportiv"... 
văzut, de asemenea, frumosul t< 
sportiv al comunei, un bogat „tez; 
de echipament și materiale spor 
în valoare de peste 10.000 lei, și 
realizări locale... Avea dreptate mic 
fotbalist. Intr-adevăr „E FAIN SP 
TU’ LA MIREȘUL MARE I"

Pagini realizate de : 
TOMA RABȘAN 

NEAGOE?MARDAN
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ECHIPE IN CAMPIONATE 
REPUBLICANE

Fotbal : MINERUL BAIA MARE 
categ. A; A.S.M.D. SATU MARI 
RECOLTA CĂREI în categ. B ; Ml 
RUL BAIA SPRIE și FORESTIERA 
GHET în categ. C. Baschet: VOIT 
SATU MARE (băieți) în categ. A 
ria a li-a. Lupte : CHIMISTUL B 
MARE și UNIO SATU MARE în 
ria A la „clasice" și seria B la „libe 
I.G.©. BAIA MARE la „clasice" 
ria B. Volei : MINERUL EXPIOR 
BALA MARE (băieți) în categ. A.

SPORTIVI CLASIFICAȚI
10 maeștri ai sportului (2 la c 

tism, 1 la lupte, 2 ia oină, 1 la m 
2 la scrimă, 1 ta popice ți 1 la ș 
106 sportivi categoria I de clasific 
939 categ. a ll-a ; 6 946 categ. 
IILa ți 3 537 juniori. Cei mai n



iul și orașul Satu-Mare se si- 
pe locul II, după Baia AAare, in 

activității sportive de mase și 
rrinanță. Pe această temă, a Ic- 
untaș ce-1 ocupă raionul Satu- 
am avut o interesantă discuție 
eședintele consiliului raional

i întrebare pe care am pus o 
utorului nostru s-a referit la 
tea sportivă de azi în compara- 
ea de acum două decenii...
:om para fie propriu-zisă — ne 
președintele consiliului raional 

— nu se poate face, deoarece 
sătmărean dinainte de elibera- 
foarte sărac. In trecut, toată 
tea sportivă se rezuma la două- 
hi pe de fotbal care jucau în 
late inferioare, la ctfiva luptă- 

o mină de jucători de popice 
care n-au obținut niciodată 

■militat deosebit. La sate, nici 
ie sport. Baza materială era la 
sărăcăcioasă. Existau in orașul 
are doar două terenuri de fol- 
'tre care unul cu o mică tribună 
n și două sau trei terenuri de 
i care avea acces numai proti- 
a. orașului...
iad despre sportul de azi, tre- 
i arăt in primul rînd că în 
nostru ființează 74 de asociații 

•, dintre care 39 in orașul Satu- 
i 35 in comune, in care activează 
de membri UCFS. In medie 

asociații au intre patru și șase 
e ramură de sport. Fiecare aso- 
sportivă este înzestrată cu cel 
in teren sportiv, majoritatea a- 
lor avind o bază materială 
igură practicarea citorva sporturi 
* condițiuni. As vrea să amintesc 
comune, ca de pildă, Ambud, 
Ardud, Beltiug, Halmeu, Odoreu, 

etc., unde există chiar mici

stadioane pe care se practică sporturi 
ca atletismul, fotbalul, voleiul, hand
balul, popicele etc.

An de an in toate comunele se orga
nizează zeci de competiții sportive de 
mase, la care ia parte imensa majori
tate a tineretului. Au devenit tradițio
nale. in multe locuri, întllnirile amicale 
intre mai multe asociații sportive la 
fotbal, volei, atletism și popice i de 
asemenea, de mare succes se bucură 
„duminicile cultural-sportive". In une
le comune ca, de pildă, Micula, Ardud,

ASPECTE SĂTMĂRENE
— de vorbă cu Gh. Lupescu, președintele consiliului raional UCFS Satu-Mare —

Vetiș, Halmeu ș.a. aceste manifestații 
se organizează lunar cu participarea 
a sute și sute de tineri și vîrstnici din 
comunele respective si satele aparțină
toare. Este foarte frecventă in raionul 
nostru organizarea unor „duminici 
cultural-sportive" la care iau parte și 
echipe din asociațiile orașului și for
mații artistice din marile fabrici săt
mărene. Sportivii fruntași de la „Unio", 
„Mondiala", Voința" și „Someșul", de 
exemplu, au făcut in vara aceasta o se
rie de deplasări in diferite comune unde 
au susținui meciuri demonstrative, de 
baschet, volei, box, lupte clasice și li
bere, tenis de masă etc.

Trebuie să amintim și de desfășura
rea întrecerilor Spartachiadei republi
cane în raionul nostru. La startul pri
mei etape s-au aliniat peste 40 000 de 
concurenți care s-au întrecut la zece 
ramuri sportive.

Ca o consecință a bunei organizări

1LEANA GHIULAI

drumuri de munle pline de farmec
fortificare pentru oame-

îmbietor, valorificat de

de 
nii

lilul hotel turistic de In Gura Fî rit. inii Borșa constituie „sturtid" a zeci 
fi zeci de excursii

recreare și 
muncii.

Acest relief
mina harnicilor activiști sportivi local
nici, a făcut ca rîndurile celor care în
drăgesc turismul pe aceste meleaguri 
să crească neîncetat In prezent, în ca
drul asociațiilor sportive maramureșene 
ființează aproape 250 de secții de spe
cialitate care dezvoltă permanent re
țeaua excursiilor, iar concursurile de 
orientare turistică au devenit o obiș
nuință, se înscriu cu regularitate în 
programele competiționale. 

a etapei de mase a acestei competiții, 
asociațiile au avut foarte mult de ciș- 
tigat. Să cităm doar unele dintre reali
zările obținute: s au înființat 32 de noi 
secții pe ramură de sport, dintre care 
16 s-au afiliat la federații,' numărul 
membrilor UCFS a crescut cu 2 507. 
(La „Unio" 300 de noi membri UCFS, 
la „Flamura roșie" 500, la „Metalul" 
150, la „Mondiala" 115 — țoale din Sa
tu-Mare, la Știința Ardud 84, la Recolta 
Rătești 35, la Recolta Beltiug 30 etc.).

Acum, după ce s-au încheiat inirece- 

rile primelor etape ale Spartachiadei 
masele de membri UCFS nu stau „cu 
miinile în sin". Mulți dintre ei parti
cipă, in continuare, la competiții, se în
trec in cadrul campionatului asociației 
lor. In prezent, 56 din cele 74 de aso
ciații au trecut la organizarea aceste'. 
întreceri. Unele asociații mari, ca de 
pildă Mondiala, Oțelul. Unio, Flacăra, 
Voința — toate din oraș —, Someșul O- 
dorett, Tractorul Apa, Recolta Doba, 
Voința Lazuri, Recolta Halmeu organi
zează 'întreceri la șapte ramuri sportive 

DOUA portrete
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0 FATĂ ȘI JUMĂTATE...
Cea mai mare dintre cele șase surori Savu, Ioana, 

este binecunoscută printre sportivii din Satu-Mare. 
Nici nu-i de mirare. Ioana, elevă în clasa a X-a a 
Școlii medii nr. 2 din Satu-Mare, deține trei recor
duri regionale la atletism (greutate, suliță și disc) și 
este căpitanul echipei de volei a școlii, campioană ra
ională a Spartachiadei republicane.

Ioana Savu — născută in 1946 la Petrova, comună 
pe Valea Vișeului — nu avea încă cincisprezece ani 
cină cucerește titlul de campioană a orașului Satu- 
Mare la aruncarea greutății. Ea continuă să se pre
gătească cu sîrguință. In 1963 devine campioană regio
nală la aceeași probă, iar anul acesta devine record1- 
mană regională nu numai la greutate, ci și la celelalte 
două probe de aruncări, disc și suliță. Recordurile ei : 
11,65' m la greutate, 32,18 m la suliță și 34,92 m la 
disc.

Tinăra atletă sătmăreană a participat recent la fina
lele campionatului republican școlar, unde s-a clasat 
pe locul 3 la disc, 5 la greutate și 7 la suliță. La fi
nala regională a Spartachiadei republicane, desfășu
rată la Baia Mare, ea își îmbunătățește recordul regio
nal la greutate, ocupă încă un loc I la suliță și se 
clasează pe locul secund la disc. Tot la această com
petiție echipa de volei fete a raionului Satu-Mare, al 
cărei căpitan este Ioana Savu, a ocupat locul 2.

Dorința pe care și-a manifestat-o înainte de între
cerile fazei regionale a Spartachiadei de a se clasa 
pe primele locuri la greutate și suliță s-a împlinit. 
Ea va reprezenta regiunea Maramureș în finala pe 
țară a marii competiții. 11 DORIM SUCCES DEPLIN !

Precocitate, dar și perseverență...

dintre care nu lipsesc atletismul, fotba
lul și voleiul".

— Ce rezultate ați obținut pe li
nia sportului de performanță ?

— In primul rînd trebuie să amintim 
asociațiile care au secții de performan
ță: Unio (scrimă, lupte, fotbal, cano
taj). Voința (baschet, tenis de masă), 
A.S.M.D. (fotbal), Mondiala, (baschet, 
tir, popice) precum și S.S.E. (atletism, 
gimnastică, baschet, volei). Secția de 
scrimă de la Unio are o faimă care a

trecut chiar hotarele țării. Aici activea
ză o serie de sportivi care au repre
zentat cu cinste țara noastră in marile 
competiții internaționale. Sint binecu
noscut scrimerii Ileana Ghiulai, Suza
na Tasi, Ecaterina lencic și Ștefan Hau- 
kier. La ora actuală, în cadrul asocia
ției sportive Unio practică sportul cu 
„armele albe" nu mai puțin de 165 de 
tineri. La Unio (președintele asociației, 
ing. Gh. Dumilrașcu) activează cu buni 
rezultate și luptătorii (locul 7 in turul 
campionatului categoriei A la clasice și

La prima ei cu
noștința cu... flo
reta, ILEANA 
GHIU LAI mai pur
ta încă codițe... 
Două codițe scur
te, de culoarea a* 
bănosului...

Sînt 6 ani de 
aluncL La „clasa** 
maestrului Alexan
dru Csiplei* din 
Satu Mare s-au pre
zentat trei fete, trei 
colege de școală: 
Ecaterina lencic, 
Suzana Tasi pi I- 
leana Gliîulai. Prin 
munca lor și da

locul 11 la caleg. B la libere). Tot In 
prima categorie a țârii concurează și 
baschetbaliștii asociației Voința Satu- 
Mare.

— Cum vă preocupați de schim
bul de mîine ?

— In unele asociații, ca de pildă 
Unio, Mondiala, a serie de tineri eoi- 
dențiați ut primele două etape ale Spar
tachiadei republicane au last încadrați 
in secțiile pe ramură de sport. Să a- 
miniim doar cițiva: P. Giuleanu (16 
ani), A. Balogh (18 ani) la lupte, Gh. 
Panes la baschet, 1. Pinlea la volei 
și alții.

Un rol important in dezvoltarea acti
vității sportive il au centrele de utifiere 
in sport. In orașul nostru, funcționează 
cu bune rezultate asemenea centre la 
atletism, gimnaslică, scrimă și tenis 
de masă, De altfel, atlații noștri, 
majoritatea pregătiți la cele două 
centre de inițiere, au obținui 10 lacuri 
1. 13 locuri II și 5 locuri 111 la faza 
pe regiune a Spartachiadei republicane. 
Dintre cei mai merituoși amintim pe 
Etisabeta lacobuț 2:37 pe 800 m. Maria 
Buda (13,4 și 29 sec, pe 100 și 200 m). 
pe Corielan Mureșan — 17 ani (17 see-, 
pe 110 mg). Ioana Savu tripla campioa
nă regională.

Toate aceste cifre și date vorbesc con
vingător despre drumul ascendent pe 
care se află sportul în raionul și orașul 
Satu-Mare.

Ioana Savu în timpul aruncării record

UN SPORT CU TRADIȚIE

ști și pline de farmec sînt așe- 
laramureșene. întinsul regiu- 
străbătut de munți faimei., brăz- 
ape limpezi și repezi.
vîrful Pietrosul, Puzdra, Ți- 

ătre Creasta Cocoșului se in- 
în toate anotimpurile mii de 

Sînt cunoscute și apreciate in 
ra condițiile admirabile de ca- 
care le găsești în> cabane ca
la Izvoare, pe Valea Firizei, 
de pe malul lacului Bodi sau 

ul Borșa. Pirtii excelent ame- 
tau iarna la dispoziția iubita- 
sohi, devenind adevărate locuri
,\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^ :.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\w^^^

pe locul III în campionatul republican 
de juniori (libere). Scrimă : ILEANA 
GHIULAI — locul II la campionatele 
mondiale de tineret — floretă ; ȘT. 
HAUKLER — locul I la marele concurs 
internațional de floretă de la Mi
lano ; SUZANA TAȘI — locul I 
concursul internațional de floretă 
la Kiev.

ClTEVA CIFRE COMPARATIVE
Secții pe ramură de sport : 44 

1945, 758 în 1959, și 1820 în 1964 ; 
asociații sportive : 22 (grupări spor
tive cu 1—2 secții pe ramură de 
sport) în 1945, 293 de asociații spor
tive în 1959 și 401 în 1964; terenuri 
sportive : 20 în 1945 și 671 (dintre 
care 5 stadioane) în 1964; săli de 
sport : 1 în 1945 și 14 în 1964. Parti
cipant! la competiții de mase : 
406 753 în 1959, 540 000 în 1963 și 
324 000 la 1.VI1.1964.

OZAIC
clasificați sînt la fotbal — 

opice — 450, atletism — 300

LE MAI SEMNIFICATIVE 
REZULTATE DIN 1964

I ; MINERUL BAIA MARE, cîș- 
ea seriei a 11-a la categoria 
omovat în categoria A RE- 
CAREI — cîștigătoarea seriei 

i categ. C; FORESTIERA Sl- 
campioană regională, cișfigă- 
b-arajului pentru categ. C; 
ȘCOLII MEDII DIN CĂREI a 

locul I în campionatul repu- 
școlar. Lupte : UNIO SATU 
— locul II (după tur) în cam- 
I de luate libere seria B ; 
regiunii Maramureș s-a clasat

la 
de

în

torită exigenței an- 
trenorului, toate 
aveau să străbată 
drumul spre cul

mile consacrării. După numai trei ani, cele trei fete 
erau in lotul republican, iar din acest an, în lotul olim
pic de scrimă 1

Cea mai reprezentativă din acest nedespărțit „tri-o" este, 
desigur, Ileana. Talentată, conștiincioasă, perseverentă, 
Ileana a reușit să se impună în oclui specialiștilor, iar 
în primăvară a avut cinstea de a reprezenta scrima romi- 
nească la „mondialele" de tineret de la Budapestu.

Prima întrecere de mare amploare la cure lua parte 
tîuăra sportivă... Cit de mult i.-n ajutat la acest examen 
deosebit de dificil, perseverenta, stăruința! „înarmată" 
mai ales cu această calitate, Ileana a reușit să-și întreacă 
multe adversare reputate (printre ele, suedeza Parm, fran
țuzoaica Revenu) și să ajungă în finala marii competiții 

a „speranțelor" lumii. Foarte puțin i-a lipsit pentru a fi 
învingătoare. A despărțit-o de Brigitte Capais, campioana, 
doar o singură tușă! Oricum, titlul de vicecampioană mon
dială de tineret — la prima ieșire pe planșele interna
ționale — este o foarte frumoasă „carte de vizită" pentru 
această sîrguincioasă trăgătoare din Satu Mare. Ulterior, 
Ileana și-a confirmat valoarea în concursurile internațio
nale de la Berlin și Constanța, ca și la „republicane". 
Este o promisiune pentru apropiatul mare examen de la 
T oltio^.

Maramureșenii sînt mari amatori ai sportului Luptelor/ 
Acest sport se practică în multe asociații din regiune îneei 
pînd de la „a-b-c“ pînă la nivel de performanță. In ra< 
ioanele Satu-Mare, Șomcuta, Lăpuș, Sighet* Cărei, Vișeu/ 
sute și sute de tineri își măsoară forțele în concursuri de 
trîntă, nelipsite din programele campionatelor asociațiilor 
sau ale „duminicilor cultural sportive". Despre populurita- 
tea acestui sport vorbesc și cifrele înregistrate cu ocazia 
etapei de mase a Spartachiadei republicane. ÎB peste 100 
de asociații sportive maramureșene s-au organizat con
cursuri de trintă cu prilejul cărora s-au întrecut aproape 
5 000 de., flăcăi dintre cei mai puternici.

Orașele Baia Mare și Satu-Mare sînt centre unde 
luptele au o faimă binemeritată. De ani de zile luptătorii 
din aceste orașe sînt prezenți în prima categorie a cam
pionatului republican. Asociațiile sportive Chimistul Baia 
Mare și Unio Satu-Mare, care au echipe de clasice și 
libere în campionat sînt și adevărate pepiniere pentru 
creșterea de noi elemente. Tinerii luptători ca 1. Șerban, 
(B. M.), A. Ifiaș (S. M.), V. Merciu (B. M ), A. Toth' 
(B M.) etc sînt talente cu care regiunea se mindrește.

In fotografie, doi luptători- din Baia Mare într-o spec
taculoasa acțiune.



APARATUL ELECTRONIC M. P.1
ARBITRU IN GIMNASTICĂ

T 11 n PKoemwui

vreme atit activitatea 
științifice cît și cea de 
inovații intră tot mai

'' In ultima 
de cercetări 
invenții și ____ , ___
mult în preocupările antrenorilor, 
tehnicienilor, medicilor din domeniul 
culturii fizice și sportului. De cu- 
rind, la Constanța, eu ocazia con
cursului international de gimnasti
că. comisia stabilită de colectivul 
de invenții și inovații din cadrul 
Consiliului General al UCF3 a ve
rificat și omologat o invenție foarte 
utilă arbitrajelor din gimnastică. 
Este vorba de ..APARATUL ELEC
TRONIC M.P.I.", invenție ai cărei 
autori sînt prof. Octavian Mateescu 
(antrenor al secției de gimnastică 
de la clubul Steaua) și prof. Ro
bert Podlaha (lector la catedra de 
gimnastică din cadrul I.C.F.).

Pentru a cunoaște mai amănunțit 
despre ce inovație este vorba, i-am 
rugat pe cei doi specialiști să ne 
răspundă la cîteva Întrebări.

— Pentru început, vă rugăm să 
■e prezentați In linii generale ino
vația dv.

— „M.P.l." este un aparat elec
tronic care vine in ajutorul arbitra
jelor la proba de sărituri peste cal 
(băiefi). După cum se știe, la aceas
tă săritură calul este împărțit In 
zone. Conform codului de punctaj, 
depășirile zonei admise (atingerea 
cu mina tn timpul spriiinulul pe cal 
a zonelor alăturate) sini penalizate 
de eătre doi arbitri de linie. Su
biectivitatea in aprecierea acestor pe
nalizări. care de foarte multe ori a 
dat naștere la discuții, a fost mo
tivul care ne-a determinat să con
cepem un asemenea ..arbitru* de 
mare sensibilitate și... complet obiec- 
tiot

— Am vrea să cunoaștem cum 
funcționează aparatul.

— Poarte simplu. Aparatul, odată 
ajuns In legătură cu calul respectiv, 
el semnaliza electronic — prin aprin
derea unul bea — fiecare atingere a 
unei zone de penalizare. Mai precis, 
dacă săritura va fi reușită (spri
jinul palmelor va fi pe zona nepena- 
lizabilă), va rămine aprins un bec 
de culoare verde. Dacă gimnastul va

atinge, oricit de ușor, una dintre zo
nele de penalizare, se va aprinde un 
bec roșu pentru zona 1 și două becuri 
roșii pentru zona a II-a. In acest 
fei. arbitrii vor putea aprecia corect 
dacă nota maximă este 10 (in cazul 
in care a rămas aprins becul oerde), 
9 sau 8 (In cazurile In care s-au 
aprins becurile de culoare roșie.

— Ce alte 
aparat ?

— El este 
poate adapta 
Aparatul poate fi folosit în egală 
măsură in pregătirea gimnaștilor 
pentru perfecționarea săriturilor. In 
plus, instalarea lui pe un cal de con
curs este imperceptibilă și nu 'îm
piedică absolut de loc buna desfășu
rare a concursului sau a antrenamen
tului.

— Ce perspective întrevedeți apa- 
ratului-arbitru ?

— Specialiștii străini au apreciat, 
pe baza funcționării lui fără greșea
lă. că el ar trebui folosit In toate 
concursurile internaționale. Dl. A. 
Gander (președintele comisiei teh
nice masculine a F.l.G.) care a fost 
invitat ia „Internaționalele" de la 
Constanța, a declarat că invenția 
este deosebit de interesantă. Cerind 
ca un dosar să fie înaintat nentru a 
a fi omologat de către federația in
ternațională de gimnastică, dl. Gan
der a afirmat că — el personal — 
consideră necesară folosirea acestui 
aparat chiar începind cu locurile 
Olimpice de la Tokio.

— Intr-adevăr, perspective deose
bit de mari, in încheiere, o ultimă 
întrebare. Sperăm că activitatea dv. 
va continua. Ce alte lucrări mai aveți 
In plan ?

— Știți, este dificil. Pentru că 
este vorba de inovații, preferăm să 
oi le comunicăm clnd vor fi realizate.

Am urat sueces eelor doi purtă
tori ai brevetelor de inovatori și ase
menea realizări dorim, din toată ini
ma, să consemnăm mereu tn pagi
nile ziarului nostru.

Interviu luat de 
MIHAI 1RANCA

avantaje prezintă acest

ușor transportabil și se 
la orice cal de concurs.

0 competiție de amploare pe poligonul Tunari 
CUPA BE VARĂ-

După o scurtă vacanță trăgătorii 
noștri fruntași se întrec într-o nouă 
competiție dotată cu «Cupa de vară“.

Primele focuri care au răsunat vi
neri pe poligcnul Tunari au fost trase 
de trăgătorii cu arma de vînătoare. Ei 
s-au întrecut la proba de talere arun
cate din șanț. Rezultatele obținute în 
prima manșă sînt modeste. I. Dami-

& ATLETISM
De la start la sosire

NOU RECORD REPUBLICAN 
PE 50 KM MARȘ

Recent s-a desfășurat tradiționala 
cursă de marș Praga — Podebrad 
(50 km). La ediția din acest an au 
participat o serie de valoroși mărșălui
tori europeni care se pregătesc pentru 
Jocurile Olimpice. Cursa a fost do
minată de atletul italian Abdom Pamich 
(campion european) care a obținut 
4.14:50.8. Pe locurile următoare s-au 
clasat: 2. H. Wilke (RDG) 4.17:48,6; 3. 
L. Mog (Ceh.) 4.24:38,6; 4. Ilie Popa 
(RPR) 4.28:55,2; 5. ion Barbu (RPR) 
4.31:06,0; 6. J. Dolezal (Ceh.) 4.33:44,4 
etc.

Cu acest prilej Ilie Popa a 
un nou record republican pe 
distanță.

DINAMOVIADA ANULUI
La sftrșitul acestei săptămîni 

avea loc la Kiev întrecerile Dinamo- 
viadei la atletism. Clubul Dinamo Bucu
rești va fi reprezentat de un lot de 
aproape 30 de atleți, printre oare i 
Valeriu Jurcă, Mihai Simlonescu, Ion 
Osoianu, Nicolae Mustață, Florica Gre- 
cescu, Elisabeta Teodorof, Dorel Comșa 
etc.

trescu (Dinamo Obor) și Gh. Enache 
(Steaua), cei mai buni la această 
probă, au numai cile 91 de talere lo
vite. Pe locurile următoare se află : 
Șt. Popovici (Dinamo Obor) 86 t.,
Gh. Florescu (Steaua) 84 t., V. Calom- 
firescu (Steaua) și I. Stănescu (Steaua) 
cîte 81 t.

întrecerile la probele de pușcă și 
pistol, care încep azi, se anunță foarte 
disputate deoarece la ele participă 
componenții lotului olimpie de pistol, 
precum și majoritatea fruntașilor la 
probele de armă.

Programul întrecerilor de astăzi : de 
la orele 9 — pistol liber 60 de focuri 
și talere aruncate din șanȘ manșa a 
II-a, iar de la orele 13,30 proba pen
tru femei — armă liberă calibru redus 
3x30 focuri. Mîine, la orele 9 se dis
pută cea mai spectaculoasă probă, 
cea de pistol viteză 60 focuri, apoi 
armă liberă calibru redus 3x40 focuri 
seniori 
(skeet)

și talere aruncate din turn 
— 100 de bucăți.

P. GORETI —- antrenor

I

realizat 
această

1964
vor

CURSA DE MARS 
COMARNIC — PREDEAL

Clubul Olimpia București organizea
ză mîine, de la ora 10, cursa de marș 
Comarnic—Predeal, tn trei schimburi! 
I—10 km, II—12 km, 111—13 km. Fie
care echipă frebuie să aibă cîfe un 
concurent în fiecare schimb.

, SPORTIVE 
^CAPITALA

AZI

BOX : Baza sportivă Progres 
(str. Dr. Staicovici), de la Oi 
19,30 : Meciul de box dintre ect 
pele regiunilor ARGEȘ și DOBRC 
GEA din cadrul Spartachiadei r 
publicane. — Stadionul Timpi 
Noi, de la ora 18,30: gală c 
box în cadrul „Cupei Olimpia".

SPORTURI NAUTICE : Lacul Sn< 
gov, ora 10 : finalele campionat 
lui republican de canotaj acad 
mic — juniori.

MIINE

f MOTO :
= de la ora
Ș pe circuit,
= Stadionul Dinamo, de ta ora 1 
= concurs internațional de dirt-trcrc 
= FOTBAL: Stadionul Dinafn 
= ora 17,30: Progresul — Selecți' 
f nata olimpică a Japoniei.

Riiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Stadionul 23 Augui 
10: concurs de vite: 
etapa orășenească, -

Progresul Brăila, I.G.O. Baia Mare, Lemnarul Odorl 
și Prahova Ploiești au intrat în seria B

ODORHEI (prin telefon). — A- 
proape 1500 de spectatori au urmărit 
frumoasele întreceri de lupte clasice 
și libere desfășurate în localitate. Cele 
opt echipe participante la turneul de 
calificare pentru seria B a campio
natului republican au furnizat meciuri 
deosebit de pasionante. Cea mai bună 
comportare au avut-o formațiile Pro
gresul Brăila, I.G.O. Baia Mare, Lem
narul Odorhei și Prahova Ploiești care 
au și promovat în seria B.

Iată rezultatele: lupte clasice:
I.G.O. Baia Mare-Utilajul Petroșeni 
9—7, Progresul Brăila-Metalul Tîrgo-

viște 14—2, Progresul Br"'Ia - I.( 
Baia Mare 10—6, Utilaj Petro? 
Metalul Tîrgovisle 14—2. '^ț^isamenl 
echipe: 1. Progresul Brăila, 2. L( 
Baia Mare, 3. Utilajul Petroșeni, 
Metalul Tîrgoviște.

Lupte libere : Prahova Ploiești-1 
turul Tulcea 10—6, Lemnarul Odor 
I.G.O. Baia Mare 15-1, Prab 
Ploiești • Lemnarul Odorhei 4— 
Clasament pe echipe: 1. Lemnarul 
dorhei, 2. Prahova Ploiești, 3. I.( 
Baia Mare, 4. Vulturul Tulcea.

B. BARTA și I. BARTA — cores]

PRONOEXPRES1X2X1X21
Luni 10 august 1964 începe vînzarea biletelor Sportexpres trim. III

Luni 10 august începe în întreaga 
țară vînzarea biletelor de la concursul 
special Sportexpres trim. 111/1964.

La Sportexpres au fost atribuite 
pînă în prezent 53 autoturisme. Pînă 
la sfîrșitul anului se vor mai atribui 
încă 60 (30 în trimestrul III și 30 în 
trimestrul IV).

La concursul special Sportexpres 
din trimestrul III în fruntea celor 
34.440 premii oferite se găsesc 30 au
toturisme („Moskvicî“. „Skoda-Octa
via”, „Fiat 600“ și „Trabant-Combi").

în afară de autoturisme, se mai a- 
tribuie: motociclete, motorete, scute
re, televizoare, frigidere, magnetofoa- 
ne, aparate de radio, mașini de cu
sut, mașini aragaz, aspiratoare, etc.

De asemenea, se acordă 90 premii 
constînd din o călătoria în U.R.S.S. 
pe itinerariul ț Kiev — Leningrad — 
Moscova, cu petrecerea „Revelionului" 
la unul din marile restaurante din 
Moscova.

Lista cîștigurilor în obiecte este 
completată de 33.000 premii în bani.

La acest concurs se vor efectua 41 
extrageri separate, după cum urmea
ză i

30

vînzători volanți etc., în perioada 10 
august — 23

Prețul unui 
de 3 lei

• Azi este
puteți depune buletine la concursul 

9

septembrie 1964. 
bilet Sportexpres

ultima zi în care

Pronosport nr. 32 (etapa din 
gust 1964).

LOTO-CENTRAb 
tragerea Loto-central din 

a. c., au fost extrase din

5

4

de

de

de

1

este

mai

au-

La 
gust 
următoarele numere i

62 34 11 6 64 54 2 60 76 59
Premii suplimentare i 53 70 69. 
Fond de premii i 730.365 lei.

W

7 au- 
urnă

numere formate

terminații

terminații

de

de

de

5

4

3

din

ci-

cl-

ci-

extrageri
6 cifre
extrageri 
fre 
extrageri 
fre
extragere de terminație 
fre
extragere de terminație 
fre

Vînzarea biletelor se face 
gențiiie Lcto-Prcnospcrt. 
O.CL, Oficii PTTR. faeUrl poștali.

1 de 2 ci-

Tragerea următoare va avea loc la 
Rîmnicu Vîlcea.

PREMIILE CONCURSULUI PRONO
SPORT NR. 30 DIN 2 AUGUST 1964

Categoria Ii 120,3 variante a 1.001 
lei; Categoria a II-a s 1344,2 variante 
a 37 lei; Categoria a III-a : 7507 va
riante a 10 lei.

Deoarece premiul de categoria a IlI-a 
a fost sub valoara de 10 lei, acesta s-a 
completat din fondul de 5°/o, venindu-se 
astfel în sprijinul participanților.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.

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

consum deschide :

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

Zilnic 
peste, pui 
turi alese.

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

.prin t
cooperative,

a- Seara

SPORIUL POrULAS
Pag a 6-a Nr 4492

orchestră de muzică ușoară - dans.
Rețineți deci BRASERIA BREAZA, șoseaua București - 

Bcqșov km 102. $

TURIȘTI
Foarte important de
Pentru a ajunge la

reținut
noul

COMPLEX TURISTIC SNAGOV-SAT
Lputeți folosi următoarele mijloace :

— trenul București — Snagov plaje, care 
culă 2 garnituri).

— autobuze I.R.T.A. de la autogara Băneasa Pod care circulă sîmbăft
și duminica prin Snagov Sat spre Complexul Turistic, după următo 
rul orar : Sîmbăta pleacă din București la orele 11, 15.30, 17.30. UI
tima mașină pleacă din Snagov spre București la orele 19.

— Duminica pleacă din București la orele 8, 11, 13,30, 15,30, 17,30. L)l
tima mașină pleacă din Snagov spre București la orele 20,30.
— Zilnic cu autobuzele I.R.T.A. (autogara Băneasa Pod) la Snago' 

Parc și de acolo cu vaporașele l.C.A.B. care circulă în zilele de lucn 
de la orele 9 la 21, din două în două ore, iar în zilele de duminici 
și sărbători legale de la ora 7 la 22 din oră în oră.

— Cu mijloace proprii auto-moto pe șoseaua Bucureșfi-Ploiești de 
la km 27,5 spre Snagov Sat.

Restaurant, hotel, strand, parcare auto, camping, terenuri de spori 
Rețineți locuri din timp la telefonul 51 Snagov.

circulă zilnic (duminica cir

t

O.C.L TEHNOMETAL BUCUREȘTI
expediază în toată fare 
prin unitatea sa din b-di 
Gării de Nord 6—8, codit: 
ramburs piese ți accesori 

auto

Cei interesați vor adresi 
o scrisoare-cerere în ca/ 
vor menționa articolele do 
rite indicînd adresa exacte 
In valoarea ramburspju 
care se va face la primir.ee 
articolului vor fi cuprinse ș 
taxele ocazionate cu opera 
tiunile de ambalare, trani 
port și mandatul poștal.

primir.ee


V

FINALĂ DE SPARTACHIADĂ
Cum a fost ?
Cu vreo 

îainle de sfîrșit, la si- 
P • - ~ ...țiați-a 

curt 
îetri 
tituluâ! Cei 
umulatorul n-au zis nici 
pîs“. Greșiseră, ce mai în- 
olo și-neoace. Acum se în- 
iraseră în jurul careului 
le 16 metri, așteptînd e- 
tioționați să sc execute 
ovitura și gîndindu-se că 
a fotbal mai sînt și... 
niiiuni. N-a ratat wn pe- 
țalti și Constantin ?

Fracțiuni de «eowndz. 
’’luicru-l arbitrului... Șu
iul... Și... S*a întîmplat 
^intanea: mingea a lovit 
>jara, revenind la jucăto- 
»»! care executase levi- 
Ura. Acesta a tras, de 
lata aceasta precis, iar 
irbitrul, uitînd ce spune 
a regulament, a acordat... 
;ol.

Proteste — firești. Re- 
ra-gere de pe teren — 
nai puțin firească. Trans- 
nisiune, cu 
a televiziune, 
jricina 
ficatoare. Kejucarea 
J început a acestui 
:are trebuia să 
ampioana pe 

Spartaohiadeț
Așa a fost.

neri,
..e două echipe 

în 
doar 

meci, 
der- 
sînt

zece minute

de 1—1, arbitrul 
Ciucă a fluierat 
dar puternic 11 
în favoarea Gra

de la A- 
n-au

încetinitorul, 
i, a fazei cu 

— pe deplin edi- 
de 

meci 
desemneze 
Capitală a 
la fotbal.

pe „Di-• Iar 
aamo", 
»u stat din nou față 
față. S-a schimbat 
arbitrul. Am fost la 
Cine crede că doar 
biurile bucureștene 
pasionante și așteaptă, în 
consecință, să vadă în ce 
r/țapă se joacă meciul Di-

namo-Rapid în noul cam
pionat se înșeală profund. 
Echipele rmioi“ 
și mai multă 
suporterii lor, 
ta te 
sau cetățeni 
sînt și 
Unul dintre 
chiar directorul

tov. _ 
că Pompilian, care trecea 
4e Ia o clipă la alta de 
la entuziasmul și opti
mismul cel mai puternic 
la întristarea cea mai 
profundă. Desigur că stă 
bine eu inima!

Spectatori ? Aproape 
5 000. N-au fost — poate 
— de la început atîția. 
Dar auzind, din stradă, 
vuietul de pe stadion, «- 
Carnațiile și încurajările 
ce răzbateau pînă hăt de
parte, unii trecători și-au 
zis că este vorba de 
meci internațional, 
care „Sportu’44 a 
să-l anunțe. Și n-au 
să-I piardă...

Frumoasă finală 
Spartacbiadă. Emoționantă 
chiar. Nn mi-a părut rău 
că a cîștigat Granitul. 
A meritat cu prisosință. 
Dar m-a supărat faptul că 
a pierdut... Acumulatorul. 
Ce să-i faei? Aja este 
sportul > cu învinși și în
vingători.

JACK BERARIU

tovarăși

mai

joacă cu 
ardoare, iar 
în majori- 
de muncă 

din cartier, 
înflăcărați, 

aceștia era 
„Grani- 

inginer Băni-

un 
pe 

uitat 
vrut

de

Cunoscutul arbitru un 
gur de fotbal, 
Șzolt, care este 
rul unuia din 
budapestane, a declarat 
■ă ocupația sa îl 
foarte mult atunci 
conduce uti meci pe te
renul de fotbal. „Pot a- 
precia cu multă ușurință 
dacă „scena mor(ii“ este 
bine sau prost jucată — 
asigură el. Cine are zil
nic de-a face cu unii 
dintre cei mai buni actori 
nu poate fi înșelat de 
cîjiv rtiletanți pe tere
nul de fotbal*.

Istvan 
directo- 
teatrete

a jută
eind

■b

100000 km pe
Performanța pare de ne

crezut, dar ea este atestată 
de zeci de acte semnate și 
pecetluite de oficialități din 
toată lumea. Pentru a-1 pre
zenta pe realizatorul ei, spi
cuim cîteva din datele în
scrise în documentele unui 
album voluminos ailat în 
păstrarea Muzeului de Isto
rie al orașului Buzău. Unele 
date suplimentare ne-au fost 
comunicate de către 
toarea instituției 
profesoara Păuna

Era în primele 
lunii februarie din 
Patru tineri ramlni.

Curiozități atletice
• Se spune, și pe bu

nă dreptate, că ritmul are 
o importanță deosebită in 
atletism, mai ales în a- 
lergările peste garduri. Cu 
ani și ani în urmă, un 
atlet canadian (Earl 
Thompson) reușise, prin 
antrenament, să-și forme
ze un ritm atît de per
fect. incit și-a putut în
gădui, la o demonstrație, 
să parcurgă cursa de 110 
mg cu... ochii legați ț Și 
nu numai că n-a dobortt 
nici un gard, dar a rea
lizat și o performanță re
marcabilă : 15.2 sec.
• Ctnd este oarba de 

omologarea unui record, 
mondial, organizatorii di
feritelor competiții dove
desc totdeauna o exigentă 
deosebită in respectarea 
cerințelor regulamentare. 
Un „caz" interesant pen-

' GHEORGHE SIRS, BRAILA. 
Iată rezultatele care s-au 
înregistrat de-a lungul ani
lor în

fi _____
cadrul campionatului 
goiiei ' 
0—2, 1—1 
48—43:
5—3; 
Rapid

meciurile dintre Ra- 
Dinamo București, din 

cate- 
fotbal: 48—47: 

47—48 : 2—3, 1—0; 
-0 5—2; 50 

3—3,

A la
■I;

>•51:
a jucat în

1955: Rapid a 
5»: 2—3, 3—2,
1— 0; 58—59:
59—1—0, 0—2; 60—Si: 
6—8, 2—1; 91—62: 1—2, 1—0; 
62—63: 2—1, 1—1; 63—64:
2— 0, 2—5. După cum se ve- 
’ Dinamo a cîștigat }3

Rapid tot 13, cele-
de,
meciuri. ____
lalte 4 s-au terminat la ega
litate.

GRUP DE CITITORI.Ulf
GALAȚI și LUDOVIC NEAM- 
ȚU, ONEȘTI. — Un pion a- 
juns pe ultima linie poate 
ii transformat în OTice piesă 
— aflătoare sau nu pe 
tablă în momentul acela — 
în afară de rege. Teoretic, 
un jucător*poate avea le un 
iMmer.i dat... 9 regine, Dv. 
mai întrebați, leferindu-vă la 
.meciurile44 ocazionale pe 
ease le faceți, cit ține o 
partidă de șah. Pînă înce
pe... cearta 1 Dar jocurile 
di&fre începători n-ar avea 
nici un farmec iară aceste 
supărări și împăcări repe- 
toto. Oricum, jucînd — pro
gresați 1

se afla și 
actualmente

Dan Durui- 
locvitor al 
au pus la 

unui record 
înconjurul

care 
tm, 
orașului Buzău, 
cale stabilirea 
mondial original: 
pămîntului pe jos. Deși mij
locul de locomoție nu nece
sita... cheltuieli, temerara ten
tativă a grupului

direc- 
amintite, 

Basamac.

presupu-

anul 1913. 
printre

tru care a fost refuzată 
omologarea unui record 
s-a intlmplat cu cițiva ani 
în urmă în R.F.G. Ar
min Harry a alergat 100 
in in 10.6 sec., dor cind 
s-a remăsurat pista s-a 
constatat că înclinarea a- 
cesteia depășea cu... 1 cm 
limita admisă de regu
lament (111000 m). Harry 
a obținut apoi — în con- 
dițiuni regulamentare — 
performanța de 10.0 sec., 
actualul record mondial 
al probei.

• Tn anul 1914 s-a 
tipărit, in Rominia. primul 
regulament de atletism și 
s-au luat „măsuri pentru 
'întocmirea unui program 
anual de manifestări cu 
caracter oficial, cum și 
de întîlnrri arr.icale și de 
ședinje de antrenament".

GHEORGHE NICHITA. MED
GIDIA. I) „Neacșu (Farul 
Constanța) a oprit mingea 
cu mina la mijlocul tere
nului. In aceeași clipă, fără 
a mai aștepta fluierul arbi
trului, un jucător de Ia Auf- 
bau Magdeburg a pus mina 
pe baton pentru a executa 
lovitura. Arbitrul însă. în 
loc să dicteze lovitură libe
ră în favoarea lui Aufbaa. 
a fluierat „he nț" i« favoa
rea.... Farului**. Bine a lă- 
cut 1 „Henț“ nu este cînd 
strigă unii spectatori și nici 
cînd apreciază jucătorii. 
Este „henț" numai cînd vede 
arbitrul. Mai exact: cînd 
fluieră 1 2) Singurul privi
legiu de care se bucură por
tarul la fotbal este că poa
te folosi și mîinile. încolo 
n-are nici un drept în plus 
față de ceilalți jucători. Și 
mai ales n-are dreptul de 
a fi nedisciplinat, de a in
sulta arbitrul etc. Dacă pro
cedează ‘ '
din joc. 
plat de

Bilanțul este 
medalii (1 de 
gint și 2 de

Helsinki; 13 medalii 
aur. 3 de argint și 5

la 
da

edificator: 4 
aur, 1 de ar- 

bronz) în 1952 ... (S 

de

// / ț“//ț\

astfel este eliminat 
Cum s-a și întîm- 
multe ori.

PETRU _______
M. KOGALN1CEANU. 
noul portar

MARIN, COMUNA
Bay, 

-----__ ------x al Minerului 
Baia Mare, a jucat la Știin
ța București. Să-l vedem a- 
cum la treabă în postura de 
jucător de categoria A 1 
Dacă va primi goluri nu se 
va putea spune 
bai !

că... nu-j

COMUNA 
, ales cel

mai potrivit lilm peniru Mi
nerul Baia Mare și Știința 
Craiova, proaspetele promo
vate în categoria A: DRUMUL 
SPRE ÎNALTA SOCIETATE.— 
2) Jocurile Olimpice din 
1924, de la Paris, sînt pri
mele la cate au partici
pat sportivii romîni. înainte 
de 1944, am cucerit o sin
gură medalie olimpică: în 
1936, medalie de argint la 
călărie. După 23 August 
1944, sportivii noștri s-au 
afirmat și în întrecerile din 
cadrul Jocurilor Olimpice,

IOSIF ȘANDOR, 
TEGA. — 1) Ați

bronz) în 1956 la Melbour
ne); 10 medalii (3 de aur, 
1 de argint și 6 de bronz) 
în 1960 la Roma.

ALECU 
REȘTI. — 
de FlOyd 
lui Eddie 
cat c 
Este 
dacă 
la o 
cum, 
nare44 
către 
S.U.A. el a urcat de la locul 
7 la locul 3< Iată cum arată 
ultimul clasament: 1 Cassius 
Clay. 2. Sonny Liston. 3. 
Floyd Patterson. 4. Zora Fol- 
ley. 5. Doug Jones. 6. Ernest 
Terrel, 7. Cleveland Wil
liams. 8. Eddie Machen. 9. 
Karl Mildeaberger. 10. Henry 
Cooper.

POGEREA, BUCU- 
Victoria obținută 
Patterson asupra 
Machen i-a ridi- 
dintîi .acțiunile44, 
de prevăzut însă 

va ajunge

celui
greu

i Patterson
întîlnire cu Clay. Ori- 
în „clasamentele lu- 
caie se alcătuiesc de 
specialiștii boxului din

TUDOR CIOLACU, BUCU
REȘTI —- Înainte de a veni 
la Progresul, Oaidă a jucat 
la Dinam© Ba său. Și Popa, 
de la Dinamb București, a 
activat cîndva în cadrele 
formației băeăeane.

ION POSTASU
Desene de N.ELAUDIU

PEMETRtO OANIf 
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OER 100,000 KM. ZU FUSS
ZURUCK6SLE«T HAT

nea totuși unele greutăți 
materiale. Pentru a le fao® 
față, tinerii au hotărît si 
străbată cei 100.000 d9 kilo
metri ai itinerarului, nu nu
mai în calitate de sportivi 
ci și de mesageri ai artei 
popular® romînești. In acest 
scop au pregătit un program 
cuprinzînd cîntece și jocuri 
populare romînești, și-au le
gat bine... nojițele opincilor 
șî au pornit la drum.

In fiecare oraș în care po
poseau îndrăzneții glob-trot- 
teri romîni îneînt-au local
nicii nu numai prin faima 
recordului pe care voiau

să-l stabilească, ci și prin 
spectacolele prezentate. Con
firmări în acest sens oferă 
documentele pe care Dumi
tru Dan le-a donat Muzeului 
de Istorie al orașului Buzău.

Intîlnira în acest .Jurnal de 
călătorie44 acte semnate de 
oficialități din Anglia, Franța, 
Germania, India, S.U.A. și nu- 
raeroase alte state, prin car® 
se confirmă străbaterea dis
tanțelor pa jos și se elo
giază frumusețea spectaco
lelor prezentate de micul 
grup de romîni.

Călătoria pe jos în jurul 
lumii a durat mai bine de 
șase ani. O statistică, întoc
mită de Dumitru Dan, indică 
faptul că el a trecut prin 
150 de capitale de state, 550 
de orașe de diferite mărimi, 
25 de insule. Un amănunt 
interesant: în timpul traver
sării mărilor și oceanelor, 
odihna se limita la opt ore. 
In rest drumeții străbateau 
puntea ca și cum ar fi mers 
pe uscat, aceste curse fi
ind înglobate în kilometra
jul general. Pentru confirma
rea originalului record au 
fost adunate aproape 50 de 
kilograme de... dovezi ofi
ciale ? Singurul care a reușit 
să străbată cei 1-30.000 km 
a fost Dumitru Dan. Pentru 
parcurgerea distanței i-au 
trebuit S ani și 2 luni și 437 
perechi de încălțăminte.

Astăzi ocolul pămîntului se 
poate realiza în cîteva ore. 
Dumitru Dos susțin® însă 
că Ia cei peste 73 da ani 
ai săi, dacă ar fi pus în si
tuația să aleagă, ar prefe
ra... tot mersul pe jos. Și 
nu-1 de mirare. Itinerariul 
străbătut cu prilejul unei 
astfel de drumeții lasă 
mimtiri care nu se uită

a-

AUREL CRIȘAN

„Potop“ de goluri
nici un cîștigător

Presa spaniolă relatează 
următorul caz care este 
considerat drept una din
tre cele mai mari curio
zități ale fotbalului. A 
luat sfîrșit 
dc fotbal al 
Barcelona, iar 
meatul final conducea», 
cu același număr de 
puncte și golaveraj, echi
pele Olot și Balaguer. 
Meciurile tur-retur se în- 
cheiaseră de asemenea cu 
același rezultat de egali
tate: 2—2. Astfel, s-a ho- 
tărît disputarea unui al 
treilea meci, pe teren neu
tru. Dar și acesta s-« în
cheiat la egalitate : 2—2. 
Arbitrul a prelungit par
tida cu 30 de minute, 
scorul rămînînd însă 
schimbat.

„Rămîne i 
gură solnție 
rat cavalerul 
Fiecare 
cuta < 
la 11 
adversă", 
făcut, 
nu a 
data 
truest 
rifer" ________
la... egalitate: 4—4. Din 
nou arbitrul a ordonat 
executarea 
naltiuri de 
formație ți 
caj arăta
Cele doHă echipe se aflau 
in toate domeniile la ega
litate.

cele mai
ale fotbalului.

campionatul 
provinciei 
în clasa-

numai
a decla- 

fluiernkui. 
echipă va exe- 

cîte 5 lovituri de 
L me tri

Ceea ee
Dar 11» câștigător 
putut fi nici de 

aceasta stabilit în- 
„repriaa peuaftiu- 
se terminase tot

» câte 5 pe- 
către fiecare 

tabela de mar.
8-8.acrim...

„Promoția Jiului...
Cfîsnic — Romoșan, Pa- 

nait, Vasîu — Farcaș II, 
De'eanu — Paraschiva, 
Gabor.

Vă amintiți, desigur, 
formația de altă dată a 
Jiului Petroșeni. Poate că 
v-ajî întrebat însă ce fac 
acum acești jucători pe 
care, de multe ori, i-ați 
aplaudat? lată:. Crîsnic 
este inginer electromeca
nic și lucrează la Com
binatul carbonifer Valea 
Jiului din Petroșeni, unde 
este apreciat ca un bun 
specialist. Deși are 39ani, 
joacă și acum fotbal : este 
portar la Minerul Aninoa- 
sa, campioana regiunii

Hunedoara. Farcaș /I este 
inginer mecanic șef la 
E. D. M. N. Dîlga-Petro- 
șeni. Ion Panait este tot 
inginer, șef de sector la 
exploatarea minieră Petri- 
la. Tot acolo, ca inginer 
electromecanic, lucrează 
și fostul lui coleg de linie 
— Romoșan. Vasiu lucrea
ză ca tehnician la Combi
natul carbonifer Valea Jiu
lui, Cricovan — maistru 
mecanic la mina Petrila, 
iar Paraschiva și Gabor 
sînt antrenori de fotbal.

O frumoasă „promoție" 
a Jiului...

ȘT. KONYCSKA, coresp.

De la 1-5 la... 7-5
Dacă la majoritatea 

sporturilor — de pildă la 
atletism sau chiar 
bal — avantajul 
un moment dat 
sportiv sau de o 
poate fi hotărîtor

a

în disperare de cauză, 
arbitrul a luat o monedă, 
a aruncat-o în aer și... 
s-a întîmplat un lucru de 
necrezut: moneda s-a în
fipt în pămînt pe cant 
și stătea dreaptă! Arbi
trul a aruncat din nou 
moneda în aer și, în sfîr- 
șit, sorții decis ca
Balaguer campi
oană.

Ia fot- 
luat la 
de un 
echipă 
pentru 

rezultatul final, la tenis 
aproape că nu se poate 
vorbi de un avantaj de
cisiv. La situația de 2—0 
la seturi și 5— 
în cel de-al 
meciul nu 
„jucat", deși în aparență 
unul dintre jucători are 
victoria „in buzunar".

Cel mai bun exemplu 
ni-1 oferă felul în care 
Franța a reușit — după 
zece ani — să se califice 
în finala zonei europene 
a Cupei Davis.

Conduși cu 2—0, după 
prima zi, in sferturi de 
finală, de către Africa de 
Sud. tenismenii francezi 
au reușit totuși să răs
toarne o situație ce părea 
iremediabil pierdută, cîș- 
tigînd pînă la urmă cu 
3—2.

Mai dramatică avea să 
fie semifinala cu Anglia, 
jucată pe terenul acesteia, 
la Bristol, și încheiată 
tot ou scorul de 3—2 pen
tru Franța. Dar n-a lipsit 
mult ca englezii să cîști- 
ge cu... 3—0. Intr-adevăr, 
după ce englezul Mike 
Sangster l-a întrecut pe 
Pierre Barthes. compatrio
tul său Billy Knight, care 
l-a întilnit pe Pierre Dar- 
mon, a avut în ultimul 
set 5—1 și 40—30 — 
„minge de meci". Obți- 
nînd victoria, de care se 
afla atît de aproape, și 
cîștigînd a doua zi meciul 
de dublu. Anglia ar fi e- 
liminat Franța, 
două 
nici 
de la

1 și 40—0 
treilea set, 
este încă

ultifKele 
meciuri neinaiavînd 
o importanță. Dar, 
1—5 și 30—40, Dar- 
a ajuns la... 7—5, 
că scorul meciului

mau 
astfel 
a devenit 1 — 1.

în continuare, Franța 
s-a aflat din nou la un

, căci 
a cîștigat 
și deci a 
cu 2—1, 
pierduse 

seturi în 
fața lui Sangster. Din 
nou însă el a reușit să 
refacă handicapul și să 
cîștige. Și cum în ultimul 
meci Barthes l-a învins 
pe Knight, Franța s-a ca
lificat pentru finala zonei 
europene

...Unde
vifisă c-u 
Surpriza, 
în trftimul moment, n-a 
mai venit...

pas de înfrîngere, 
după ce Anglia 
proba de dublu 
luat conducerea 
același Dartnon 
primele două

a Cupe: Davis, 
avea să fie în- 
î—1 de Suedia, 
așteptată pînă

1

Cinci tineri de la com
binatul chimic Onești au 
devenit 
nali la

campioni regio- 
halter®.

Cin’ Chim îs iul reușește y
Pnrîoimanț©, demonstrează t >'•' 
Sportul de acwr firește V1
La Onești wr« a— bază.

I. CHIVU

Tinerii noștri caiaciștl 
și canoiști sînt în pro
gres.

Observăm din rezultate 
Șî-ndotoli na pat să-ncapd, 
CA știu fără doar fi poate 
Canotajul... ca pe apă.

Deși Rapidul posedă 
cei mai buni săritori la 
trambulină, n-a avut nici 
un reprezentant la finale
le juniorilor.

Săritori au berechet 
Ia prezent la seniori. 
Doar față de tineret 
El nu stat prea... săritori. r'

'■ ki 
lovituri

sau
pu- V

H Z.

Arbitrul de ring E. La- 
rar a tolerat ’ '
după comanda .stop* 
_brok;{ îs întîlnirea 
giliștilor M. Bălaia 
Gh. Stăncuț.

Pe mine-a anele privințe 
Mă miră gravele-l erori.
In box doar are cunoștințe: 
L-au salutat del spectatori.

o>

i

I ___ ___________________ -

CONSTA KT A

în poarta 
s-a și

V. D. POPA

I

O
«O

LA ORDINEA ZILEI
— In vechiul Tomis se juca un fotbal grottav. Priviți ce de cupe 

au chstiged I tf
Desen de ADRIAN ANDRON1C

ț



întrecerile pentru „Cupa Europei" Ia șah continuă
SINAIA 7 (prin telefon de la tri

misul nostru). — In runda a doua a 
turneului celor 4 țări, care se întrec în 
cadrul zonei a lil-a a „Gupei Euro- 
,pei“, șahiștii rotnîni au obținut încă 
o victorie, dispunînd de data aceasta 
de echipa R.D. Germane cu scorul de 
6—4. Menționăm că întîlnirea din pri
ma rundă' — cu reprezentativa bul
gară — a revenit echipei țării noastre 
cu rezultatul final de 5%—4‘/2, după 
remiza dintre Ciocîltea și Pîdevski.

Joi după-amvază, în meciul R. P. 
Pomină — R.D. Germană, campionul 
nostru Th. Ghitescu l-a învins, la pri
ma masă, pe marele maestru W. Uhl- 
tnan. Din deschidere — o Apărare 
Griinfeld — șahistul romîn a obținut 
avantaj pozițional și a respins, în con
tinuare, încercările jucătorului german 
de egalare. Ghitescu, foarte inspirat 
în această partidă, a cîștigat un pion 
și a pătruns cu un turn pe orizontala 
a 8-a. A urmat o scurtă, dar inutilă 
rezistență a lui Uhlman, care apoi 
și-a felicitat învingătorul.

La masa a doua, Ciocîltea (cu ne
grele) a obținut în fața lui Malich 
șanse mai bune, în jocul de mijloc, 
care s-au dovedit însă insuficiente 
pentru cîștig : remiză.

Cea mai spectaculoasă partidă a se-

Pc marginea revanșei 
(lay-Liston

NEW YORK 6 (Agerpres). — După 
Clini s-a mai anunțat, boxerii Cassius 
Clay și Sonny Liston urinează să sem
neze un contract pentru meciul re
vanșă, oare este programat să aibă loc 
în cursul lunii octombrie în orașul Las 
;Vegas. Această știre a stîrnit nume
roase proteste din partea comisiilor a- 
mericane de box, care se împotrivesc 
'„revanșei", deoarece Sonny Liston a 
fost acuzat că nu și-a apărat corect 
șansele în primul meci pierdut prin 
KO tehnic în rundul 6. Comisia de 
box a statului New York a făcut o 
declarație oficială prin care cere, prin
tre altele, sancțiuni împotriva acelora 
®e vor să organizeze meciul revanșă. 
Asociația internațională de box a fost 
anunțată, de asemenea, în acest sena.

O ÎNTÎLNIRE ATLETICĂ DE MARE INTERES

Triunghiularul juniorilor iugoslavi, 
polonezi și romîni

— PRIN TELEFON DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL VALERIU CHIOSE-

Rareori o competiție sportivă a sus
citat atîta interes printre iubitorii spor
tului din Subotica ca această între
cere internațională de atletism dintre 
echipele reprezentative de juniori și 
junioare ale Romîniei, Poloniei și Iu
goslaviei.

Această competiție, în formulă de

FOTBAL PE GLOB
FEDERAȚIA internațională de fot

bal (F.I.F.A.) a dat publicității pro
gramul jocurilor din preliminariile 
campionatului mondial din 1966. In- 
tîlnirile echipei R. P. ROMINE sînt 
următoarele: cu R. S. Cehoslovacă 
(30.V.1965 și 19.IX.196o), cu Portu
galia (13.VI.1965 și 21.11.1965) și cu 

(Turcia (24.X.1965, returul _ nefixat). 
Echipa țării noastre va întîlni echi- 

ț pele R. S. Cehoslovace și Portugaliei 
în primul joc la București. Primul 
meci cu Turcia se va desfășura la Is
tanbul sau Ankara. Iată datele celor
lalte meciuri din grupa a 4-a : R. S. 
Cehoslovacă — Portugalia (25.IV. 
1965 și 1.X.1965); Turcia — R- S. 

.Cehoslovacă (10.X.1965 și 21.XI.1965); 
, Portugalia — Turcia (24.1.1965 și
■ I18.IV.1965).

PE STADIONUL central din 
Montevideo s-a disputat primul 

1 meci al finalei „Cupei Americii de
■ Sud", in care se intîlnesc formațiile 
Nacional (Uruguay) și Independien- 
te (Argentina). Jocul s-a încheiat 
cu un rezultat de egalitate: 0—Q. 
Returul se va desfășura la Buenos 
Aires.

ÎN PRIMUL meci al finalei tur
neului . internațional de la New 
York s-au întîlnit Zaglebie Sosno- 
wiec (R. P. Polonă), cîștigătoarea 
din acest an, și formația Dukla 
Praga, învingătoarea de anul tre
cut. Fotbaliștii cehoslovaci au ob
ținut victoria cu scorul de 3—1 
(1—1). Cel de-al doilea meci din
tre aceste două formații va avea 
ioc, de asemenea, la New York. 

rii a fost cea dintre Fl. Gheorghiu și 
Liebert. Negrul a ales Apărarea fran
ceză împotriva căreia campionul mon
dial de juniori a inițiat un atac foar
te periculos pe flancul regelui. Lie
bert s-a apărat și a găsit posibilități 
de contraatac, ceea ce a dus la o po
ziție tăioasă cu șanse de ambele părți. 
Cu mai multe resurse, Gheorghiu a 
reușit să-și depășească adversarul la 
mutarea 31.

Foarte bine a jucat și Soos, învin
gător asupra Iui Mădler. Singura în- 
frîngere aparține lui Pavlov, care a 
fost întrecut de tînărul jucător ger
man Handel.

Cu remiză s-au încheiat partidele: 
Botez—Fucs, Reicher—Mohring, Ra
dovici — Baumbach, Mititelu — Neu- 
kirch, Nacu—Badestein.

In aceeași rundă, echipa R.P. Un
gare și-a asigurat victoria în fața echi
pei R. P. Bulgaria cu 7—3 (Portisch— 
Tringov l/i—*/2, Szabo — Pîdevschi 
*/2—’/2, Barcza — Kolarov f/a—’/?> 
Lengyel — Popov 1—0, Bilek — Bo- 
boțov ‘/2—Vă'. Forintos — Milev 1—0, 
Dely — Minev l/2—1/2, Barczay — 
Spiridonov 1—0, Flesch — Radulov 
1—0, Szilagyi — Kadrev Vi—’A).

★
In cea de a treia rundă a competi

ției s-au disputat meciurile R. P. Ro- 
mînă — R. P. Ungară și R. D. Germa
nă — R. P. Bulgaria.

De data aceasta, șahiștii noștri au 
evoluat sub așteptări, scorul (înaintea 
jucării partidelor întrerupte) fiind fa
vorabil oaspeților maghiari : 4*/2 — l*/2 
(4). Szabo l-a învins pe Ciocîltea, 
Bilek pe Reicher, Flesch pe Neamțu, 
iar partidele Barcza — Gheorghiu, 
Lengyel — Botez, Forintos — Soos 
s-au încheiat cu remiză. In partidele 
întrerupte Portisch — Ghițescit, Dely— 
Radovici, Barczay — Mititelu și 
Honfi — Stanciu, adversarii noștri de
țin avantaj.

Celălalt meci al serii prezintă un 
rezultat egal : R. D. Germană — R. P. 
Bulgaria 4—4 (2).

In clasamentul turneului conduce 
R. P. Ungară cu 17 ‘/2 (4) puncte, ur
mată de R. P. Romîna 13 (4), R. D. 
Germană 12 (2) și R. P. Bulgaria 
11 */2 (2).

Sîmbătă este zi de odihnă, iar du
minică încep jocurile din retur.T. RADULESCU

meci triunghiular, se află acum la a 
doua ediție. După cum se știe, prima 
a avut loc anul trecut, în țara noas
tră. pe stadionul C.F.R. din Timișoara. 
Multi dintre concurenții noștri de anul 
trecut îmbracă și anul acesta tricoul 
echipei reprezentative de juniori : Gh. 
Costache, S. Cătăneanu, I. Naghi, C. 
Perju, P. Ciobanu, 1. Căpraru, Gabrie
la Radulescu, Mihaela Peneș, Leonti- 
na Frunză etc.

De data aceasta, sarcina lor apare 
ceva mai dificilă. Polonezii, în special, 
au deplasat o garnitură foarte puter
nică, cu cîțiva candidați pentru Jocu
rile Olimpice de la Tokio, iar gazdele 
s-au pregătit cu toată seriozitatea pen
tru întrecerile de sîmbătă și duminică.

Am răsfoit vineri dimineața listefe 
cu înscrieri pe probe. Din. capul locu
lui se desprinde un echilibru general 
între performanțele concurenților. La 
triplu salt, de exemplu, toți cei șase 
atleți înscriși au în acest an rezultate 
de peste 14,50 m, la 400 m cinci aler
gători sînt creditați cu cifre sub 50 de 
secunde etc. Discutînd cu antrenorii 
echipei noastre, am ajuns la concluzia 
că întrecerile vor fi mult mai dispu
tate decît anul trecut.

Concursul va avea clasamente pen
tru meciuri bilaterale.

ȘAH: Turneul internațional de șah 
de la Buenos Aires a luat sfîrșit cu 
victoria marilor maeștri sovietici Paul 
Keres și Tigran Petrosian, care au to
talizat fiecare cîte 12,5 puncte. Au 
urmat în clasament Robert Byrne 
(S.U.A.) — 11,5 puncte, Miguel Naj- 
dorf (Argentina) — 11 puncte, Erick 
Eliskases (Argentina) — 10 puncte, 
Carlos Guimard (Argentina) — 10 
puncte etc.

PARAȘUTISM. In localitatea Leut- 
kirch (R.F.G.) au continuat campio
natele mondiale, de parașutism spor
tiv. In proba de 1000 m cu aterizare 
la punct fix cel mai bun rezultat a 
fost obținut de Heinz Schaal (R.F.G.) 
cu 400 puncte (Om — Om). Au ur
mat în clasament Oleg Kazakov

Echipele de handbal București (m) 
și C. K. D. Praga (f) învingătoare la Călărași
CALARAȘI, 7 (prin telefon de la 

trimisul nostru). — Peste 2000 de iu
bitori ai sportului au urmărit astăzi 
cele două meciuri internaționale de 
handbal în 7. în cadrul cărora selec
ționatele orașului București au primit 
replica formației feminine C.K.D. 
Praga, campioana Cehoslovaciei și res
pectiv a echipei masculine Slavia Tr 
nava.

Primul joc a furnizat o întrecere 
spectaculoasa. După o repriză echili
brată, echipa C.K.D. Praga a atacat 
mai decis, obținînd victoria la limită : 
8—7 (5—5). De menționat că jucă
toarele bucureștene s-au aflat de mai 
multe ori în situații bune de a marca, 
dar au ratat de fiecare dată. în plius. 

| Boțan și C. Dumitrescu au greșit și 
cîte o lovitură de la 7 metri ! Arbi* 
Irul V. Sidea (Buc.) a condus corect 
următoarele formații :

C.K.D. PRAGA : Anderlova (Sta- 
nislova) — Broulikova, Ceskova, Ma- 
teju 3, Beranova 1, Elisova, Prokasko- 
va 4, Melikarova, Kopecka, Cifrani- 
cova.

BUCUREȘTI ; Naghi (Velicu)—Bo-

Pregătiri olimpice in întreaga lume
I-*’

CONCURS INTERNAȚIONAL 
DE ATLETISM LA LONDRA

O mare surpriză a fost înregistrată 
în concursul internațional atletic dis
putat la „Crystale Palace" din Lon
dra, în care au evoluat atleți din An
glia, Olanda și Irlanda. în proba de 
5000 m plat victoria a revenit irlan
dezului Derek Graham cronometrat în 
13:58,6. Marea speranță a atletismului 
englez pentru J.O. de la Tokio, cam
pionul european Bruce Tulloh, a aban
donat în cel de-al 9-lea tur de pistă. 
Proba de 1500 m plat a fost cîștigată 
de Simpson (Anglia) în 4:47,7. Ja- 
maicanul Herr a ocupat primul loc la 
800 m plat în 1:47,7 învingîndu-1 pe 
linia de sosire pe Morgan Groth 
(S.U.A.).

NATAȚIE: PERFORMANTE 
DE VALOARE INTERNAȚIONALĂ 

LA GUAYAQUIL

Tn ultima zi a campionatelor de na- 
tație ale Americii de Sud, de la Gua
yaquil (Ecuador), au fost stabilite 
noi performanțe de valoare interna
țională. Proba de 400 m mixt a reve
nit cunoscutului înotător argentinean 
Luis Alberto Nicolao în 5:10,0. Alte 
rezultate: masculin: 1500 m Morello 
(Argentina) 18:19,3; ștafeta 4x100 m 
mixt Argentina 4:14,2/10; feminin: 200 
m bras Peper (Argentina) 3:10,0; șta
feta 4x100 m liber Argentina 4:33,1.

NOI RECORDURI IUGOSLAVE 
ȘI BULGARE LA ATLETISM

După cum am anunțat în ziarul de 
joi, la Ljubljana echipele masculine de

Tenismanî romîni evoluează 
peste hotare

Vineri au părăsit Capitala, plecînd 
la Moscova ști Katovice, patru tenis- 
mani romîni. Eleonora Roșianm și Du
mitru Viziru vor lua parte, între 9 
și 16 august, la campionatele interna
ționale ale U.R.S.S., iar Julieta Na- 

■ miau și Sever Dron vor participa la 
• campionatele internaționale ale R.P. 
j Polone de la Katovice, între 11 și 16 
‘ august.

(U.R.S.S.) — 399,173 puncte (0 ni — 
2,023 m) și Pierre Barrassus (Franța) 
— 398,921 puncte

CICLISM: A 13-a etapă a Turului 
ciclist al Iugoslaviei: Pola — Nova 
Gorica (210 km) a revenit iugosla

PE SCURT DIN:
vului Valcic în 6h01:00,0. Din cauza 
caniculei, în această dificilă etapă au 
abandonat 8 alergători. Din cei 114 
care au luat startul au mai rămas în 
cursă 64. în clasamentul general in
dividual continuă să conducă iugo
slavul Valcic, urmat la 1:50,0 de 
coechipierul său Skerl. 

țan 2, Cîrligeanu, Leonte 1, Hedeșiu 
3, Șramko, C. Dumitrescu 1, M. Ghiță. 
Bogan, E. Gheorgbe.

★
în partida masculină, bucur eștenii 

au jucat foarte bine, obținînd o vie 
torie mult aplaudată. Și în acest joc 
prima repriză a fost echilibrată. După 
reluare însă, bucureștenii și-au impus 
superioritatea tehnică, cîștigînd cu 
scorul de 75—10 (9—8). Partida a 
fost spectaculoasă și de un bun nivel 
tehnic. Arbitrul V. Reisner (Sibiu) a 
condus foarte bine următoarele for
mații :

BUCUREȘTI : Redl (Bogolea) — I 
vănescu 1, M'ozer 5, Hnat 3, Costache 
1 1, Costache II 1, Covaci, Nica 4, 
Ionescu, Mureșanu, Coman.

SLAVIA TRNAVA: Bednarik (Vo 
pak) — Hadrava 4, Hlavaty 1, Kole- 
zik 5, Imberger, Paulicek, Misovik, 
Schiffer, Gubrik, Kredalus.

Cele două partide vor fi reeditate 
duminică la București. Meciurile sînt 
programate pe terenul Progresul de 
la ora 17,

ANTON PEAGU

atletism ale Iugoslaviei și Bulgariei au 
terminat la egalitate: 104—104 p., iar 
la feminin gazdele au clștigat cu sco
rul de 65—50 p. In cele două zile de 
concurs atleții iugoslavi au stabilit 6 
noi recorduri naționale, iar sportivii 
bulgari — 5. lată noilt recorduri reali
zate de atleții celor două țări: IUGO

Inotătoarea japoneză Satoko Tanaka, în vîrstă de 22 ani, este una d 
speranțele Japoniei pentru J.O. Ea define recordul mondial feminin la 2< 
m spate și în finalele ultimelor campionate naționale a fost crot. 'metru 

in 2:30,4
Foto : Pan-Asia

Campionatele europene masculii 
de canotaj academie

AMSTERDAM, prin telefon. — Joi 
am început pe pista artificială de la 
Bosbaan campionatele europene mas
culine de canotaj academic. întrece
rile, la care participă aproape 300 de 
sportivi din 23 de țări, s-au desfă
șurat pînă acum la un ridicat nivel 
tehnic, cursele prilejuind dispute dîrze, 
spectaculoase.

în proba de simplu, reprezentantul 
nostru Alexandru Aposteanu s-a cla
sat joi în seria sa pe locul 4. Parti- 
cipînd vineri la recalificări el a ocu
pat din nou locul 4, cu timpul de 
7:39,09, grupa fiind cîștigată de neo
zeelandezul Walkinson cu 7:02,83, cel 
mai hun timp al preliminariilor. Pen
tru finală s-au calificat : Ivanov
(U.R.S.S.), Kubiak (Polonia), Watkin- 
son (Noua Zeelandă), Groen (Olanda), 
Spero (S.U.A.) și Kopf (Elveția).

TENIS: în sferturile de finală ale 
turneului internațional de tenis de la 
Hamburg, Mulligan (Australia) l-a 

învins cu 6—3; 7—5; 6—2 pe Luis 
Arilla (Spania), iar Jovanovici (Iu
goslavia) l-a întrecut cu 6—2; 2—6; 
9—7; 6—4 pe Tobin (Australia). Alte 
rezultate: Santana (Spania) — Koch 
(Brazilia) 6—3; 6—3; 6—0; Bungert 
(R.F.G.) — Beli (S.U.A.) 6—3; 9-7; 
6—3; Drysdale (Af. S.) — Knight 
(Anglia) 6—2; 11—9; 6—1. Iată cî- 
teva din rezultatele înregistrate în 
proba de simplu feminin: Smith (Aus
tralia) — Durr (Franța) 6—3; 6—1; 
Haydon (Anglia) — Horcikkova 
(R. S. Cehoslovacă) 6—2; 6—3; Bue
no (Brazilia) — Schildnecht (R.F.G.) 
6—1; 6—1; Turner (Australia) — 
Schacht (Australia) 7—5; 6—3.

HOTÂRIRI ALE COMITETULUI
DE CONDUCERE AL L.I.H.G.

Comitetul de conducere al Fed 
ției internaționale de hochei pe glie 
întrunit la Montreux (Elveția), a 
tărît ca viitoarele campionate ir. 
diale să se desfășoare între 4 și 
martie 1965 în Finlanda. Întîlni 
pentru grupa A vor avea loc în or; 
Tampere, iar cele pentru grupa B 
Turku, Tori și Rauma. în grupa 
vor participa echipele U.R.S.S., 5 
diei, Finlandei, R. S. Cehoslov 
S.U.A., Canadei, R. D. Germane 
cîștigătoarea meciului de baraj î 
vegia—R. F. Germană, sai.i Elveția, 
grupa B vor lua parte echipele B 
Romîne, Austriei, Iugoslaviei, R. 
Ungare etc.

S-a discutat totodată problema a 
trajului și —în speță— posibilit-, 
unui nou mod de arbitraj cu un sin 
arbitru pe gheață, însărcinat cu ai 
jările și loviturile de penalitate, și 
arbitru la tușe care va semnala t< 

i greșelile. (Agerpres

SLAVIA 400 m (f) — Farcas 51 
masculin 400 m.g. Kovac 51,1; 3 00( 
obstacole Șpan 8:35,3; prăjină Lc 
4,91 ni; disc Radoșevic 55,90 m; 4x 
m 41,0; BULGARIA lungime fete i 
gova 6,29 m; masculin: 5 000 m Șt 
14:23,0; prăjină Hiebarov 4,85 m; cio 
Krumov 63,66 m; 4x400 ni — 3:15,1

La 4 fără cîrmaci, seria de rex 
ficare de sîmbătă a revenit eehip 
lui olandez eu timpul de 6:18,47, 
mația noastră ociupînd locul sec 
cu 6:21,37. Pentru finală s-au ca 
cat Austria, Danemarca, U.R.S.S., 
landa, Italia și S.U.A.

Proba de 4»Ț-1 și-a desemnat și 
finaliștii : Danemarca, Norvegia, P 
nia, U.R.S.S., Italia, Germania. S 
tivii noștri au ratat calificarea, tei 
nînd pe locul doi în grupă, după I 
vegia. Canotorii scandinavi au obțî 
timpul de 6:39,82, față de 6:43,55 
an realizat reprezentanții țării noas

în cursa ambarcațiunilor de 2 
cele șase finaliste sînt : U.R.S.S., ( 
mania, Austria, Danemarca, Olands 
Polonia. în fine, la 2 fără cîrn 
seria de recalificare de azi în < 
a concurat și Romînia a dat iurm 
rul rezultat : 1. Olanda 6:51,72 ;
Finlanda 6:58,04; 3. Romînia 6:59 
în proba de dublu, reprezentanții 
tri s-au clasat vineri pe locul 5.

Sîmbătă sînt programate cur 
pentru locurile 6—12, la care pt 
cipă echipele noastre, jar dumb 
după amiază cele șapte finale

★

în cadrul lucrărilor congresului 
derației internaționale de canotaj i 
demie s-a stabilit ca întrecerile c 
pionatelor europene să se desfăȘe 
în cursul lunii august 1965 la D 
burg, în R. F. Germană. în 1966 , 
ropenele" masculine se dispută 
Bled în Iugoslavia iar în 1967, 
cele masculine cit șt cele femir 
vor avea loc în Franța, la Vichy.
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