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tafeta sportivă „A H-a Aniversare"
cu PURTĂTORII ȘTAFETEI PRIN ȚARA

• Sîmbâtă după-amiază ștafetele asociațiilor sportive ploieș- 
re și-au predat mesajele clubului sportiv Petrolul. Festivitatea 
avut loc în prezența unui numeros public pe stadionul clu- 
lui, unde s-au desfășurat și meciurile de handbal și baschet din 
drul etapei interregionale a Spartachiadei republicane. Tova- 
șul A. lonescu, secretarul clubului Petrolul, a dat citire mesa- 
ui adresat consiliului regional UCFS de către sportivii plo- 
deni.

A. CONSTANTIN

• Cele 91 de asociații sportive din Craiova și-au pregătit 
(fetele prin care își vor transmite mesajele clubului sportiv 
ișenesc.
Festivitatea primirii ștafetelor se va desfășura joi 13 august 
c. pe stadionul Tineretului. Aci se vor întilni purtătorii ștafc- 
or sosiți pe cele patru trasee: Combinatul chimic, uzinele 
ectroputere, Combinatul de zahăr Podeni, Depoul de locomotive 
F. R. Cu acest prilej va avea loc meciul amical de fotbal din- 

: echipele Știința Craiova și U. T. A.
S. ROMICA- coresp. reg.

• Tn raionul Titu, la Potlogi, au fost primite ștafetele din 
munele Stoenești, Bolintinul din Vale, Bolintinul din Deal, 
«nari și Găițești. La Corbii Mari au ajuns mesajele sportivilor 
i Crevedia Mare, Ungureni, Petrești și Crevedia Mică, iar la 
u-Tirg cete din Corbeștii din Vale și Mărunțișu. In subcentrele 
primire a ștafetelor s-au organizat festivități în cadrul cărora

i dat citire mesajelor și s-au organizat numeroase competiții 
>rtive.

GH1ȚA ȘTEFAN
tehnician la consiliul raional UCFS, Titu

-Organ al Uniunii de-Culturâ Fizică șvSport din R.P.Romînâ
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Strălucitul succes al tinerilor noștri atleți

Echipele de juniori și junioare ale Rominiei 
au învins detașat formațiile Poloniei și Iugoslaviei

Prin telefon de la trimisul nostru special Valeriu Chiose • Victorii romiucști

SPARTACH1ADA REPUBLICANĂ

SI ACUM, FINALELE!
9 y

PARTIDE DE NIVEL TEHNIC REMARCABIL IN FAZA INTERMEDIARĂ • SUCCESUL 
IRTAT DE ECHIPELE REGIUNILOR BANAT, CLUJ, BRAȘOV, MUREȘ-A. M„ IAȘI Șl 
3BROGEA • CINE S-A CALIFICAT ÎN FINALE LA HANDBAL, BASCHET, BOX, VOLEI, FOTBAL 

Șl POLO.
aplaudat cu căldură reprezenta
tivele de regiuni care-și disputau 
primul loc și. deci, dreptal de a 
participa la finale. In multe ca
zuri, ei au avut satisfacția sa 
asiste la jocuri de o calitate care 
a egalat pe aceea a meciurilor 
de campionat republican.

La ora actuală se cunosc și 
finalișfii la cele șase ramuri 
sportive incluse în etapa inter-

SUBOTICA, 10. — Luni di
mineața i-am însoțit pe juniorii 
noștri într-o scurtă plimbare 
prin oraș. Cei care terminaseră 
concursul duminică radiau de fe
ricire; ceilalți, care aveau să 
intre în focul întrecerii sportive 
abia după-amiază, puțin

fășurat pe stadionul Spartak, 
ci pe un teren anexă, de antre
nament. Plopii eare-1 înconjoară 
creează o ambianță plăcută, odih
nitoare. încă de duminică, crai
nicul concursului anunțase la 
microfon că luni, în proba de 
aruncarea ciocanului, avea să

In 20 din cck 30 de probe

ak întilnirii • fihcorghc

(ostachc a stabilit

Trei zile de întreceri dirze și 
ectaculoase, desfășurate în- 
un cadru sărbătoresc și, în ge- 
ral, la un bun nivel tehnic, în- 
îgători merituoși — iată ce a 
jeninat penultima etapă a Spar- 
:hiadei republicane, faza inter- 
:diară pe grupe de regiuni, 
imeroșii spectatori, prezenți în 
e 23 orașe care au găzduit 
rtidele de volei și handbal, 
schet și fotbal, polo și box, au

ÎNCREDERE • •

Maistrul Ardeleanu era necăjit... 
cine să pună șticar la cuptorul 

ie ? Pavel — șticarul titular — 
case în concediu, iar Benchea 
fostul său aiutor — era acum 

m topit o, r Ia „cinci44. Și tocmai 
azi, cîiid la cuptorul șase e pro- 
tmată o șarjă de oțel special 1 
Poți lucra cit de corect pe șar- 

fără cea mai mică abatere de 
pcocesul tehnologic, dacă n-ai 

că în spatele cuptorului, în ști- 
, geaba : o destupară defec- 
asă a șticului, o deșarjare lun- 

a oțelului și .. procentele
•bon s-au dus.’ ” *
«i în
.Cînd 
istrul, 
>-o fi 
îs că 

De
„șase4t ! — îi zise maistrul, ’ cînd 
nbă se prezentă. Ai grijă că ta
il o șarjă specială. Pregătește 
Serialele pentru dezoxidarea în 
ă și țeava de străpungere cu 
gexi 1
i timp ce-și lega șorțul de pro- 
ție, lui Bombă nu-i venea să 
adă că i-a fost încredințată o 
«nenea răspundere. In sfîrșit, 
vea timp de pierdut... Din 10 în 
(minute, laboratorul marelui com
at din Hunedoara comunica re
iatele^ probelor de oțel. Lucrul 
șarjă înainta sigur și încordat, 

istral Ardeleanu, cu fața lac de 
loare, trimitea comenzi scurte în 
te direcțiile... Pîndi momentul și 

prin spatele cuptorului de 
?va ori, p© Ia noul Ioc de mun-

că a lui Vasile Bombă. Intr-adevăr, 
băiatul pregătise totul cu o deose
bită grijă și pricepere „Din ăsta 
iese un oțelar clasa ’ntîi" — zise 
în sinea lui meșterul.

...Rezultatul ultimei probe era aș
teptat cu încordare. Troaca cu

(Qoniinuare în pag. a 7-a)

regionala. Le consemnăm 
mele:

BASCHET — feminin : Mureș- 
A. M., Banat, Dobrogea și Iași; 
masculin : Cluj, Banat, Brașov 
și Bacău.

FOTBAL : Cluj, Banat, Dobro
gea și Iași.

Echipele regiunilor Cluj și Iași 
vor disputa la 16 august un meci 
preliminar.

HANDBAL—feminin: Mureș- 
A. M., Banat, Ploiești și Bra
șov ; masculin: Mureș-A.M., Ba
nat, Ploiești si Bacău.

POLO: Crișana, Banat, Cluj 
și Mureș-A.M.

BOX : Galați, Brașov, Banat 
și Argeș. Banat și Argeș au fost 
desemnate prin tragere la sorți, 
să dispute la 15 august un meci 
preliminar.

La toate aceste formații se 
vor adăuga cele ale orașului 
București, care participă 
în finale.

De remarcat succesul 
tat de unele regiuni ca 
Cluj, Brașov, Mureș-A.M., Iași 
și Dobrogea, calificate în mai 
multe finale (în ordine — 7, 5, 
4, 4, 3 și respectiv 3).

Și acum, să așteptăm finalele 
grandioasei competiții sărbăto
rești.

direct
GHEORGHE COSTAGHE

un nou

69.21 IU

record mondial:

la aruncarea

ciocanului

fetelor noastre, 
dintr-o dată „oap 
destul de nervos, 

; însă în cercul do 
și-a fixat minerul 

a

băieților și 
Gică, devenit 
de afiș“, era 
Cînd a intrat 
aruncare și i 
ciocanului in palma stingă 
devenit stăpîn pe el, pe nervii 
săi. Aruncările de la încălziră 
au stîrnit murmure admirative 
și ropote de aplauze. Ciocanul 
s-a oprit de cîteva ori îa ime- 

apropiere a liniei care 
metri. Ba, Ia două 
ciocanul a și de- 
linie.
întrecerea. De la 

încereare Costache a a- 
67,27 m. Au urinat: 

67,56 m, 68,01 iu 
Nou record mondial!

repur-
Banat,

emoționați. fiecare atlet
era plin de optimism pentru re
zultatul său, pentru rezultatul 
general al întrecerilor pe echipe.

La prinz, emoția ajunsese însă 
la maximum! Din cauza ei mulți 
dintre competitori nici n-am mai 
putut mînca. Am coborît la sta
dion. Prima probă din progra
mul zilei a doua a fost arun
carea ciocanului. Ea nu s-a des-

evolueze și recordmanul mondial 
al probei, reprezentantul nostru 
Gheorghe Costaclie.

înaintea începerii 
jurul terenului s-au 
meroși spectatori și

probei, în 
adunat nu- 
majoritatea

diata 
marca 70 de 
din aruncări 
pășit această

A început 
prima 
runcat 
68.31 m, 
69,21 m.
Arbitrii măsoară cu toată atenția 
distanța și pe tabela de afișaj 
este înscris rezultatul definitiv.; 
Mulți spectatori pătrund pe te
ren, 
pe 
mai 
lume.

Mi-am făcut 
tre spectatori.

îl felicită și-i îmbrățișează 
reprezentantul nostru, cel 
bun anuncător-junior din

cu greu loc prin- 
Costache nu mai

( Continuare în pag. a 8-a) 1

5
TELEGRAMA

de 
Nu ta mai înca- 

STASW‘ — gîndea meșterul. 
Bomba auzi că-1 cheamă 
se opri în loc mirat : 

avînd cu mine ? Doar mi-a 
azi lucrez la dolomită". 
azi încolo vei lucra șticai

SPORTUL ȘCOLAR ÎN CONTINUU PROGRES
între ieri 
ca de la 
amintesc

Și în sportul școlar, 
și azi este o distanță 
cer la pămînt.~ 
de anii copilăriei, 
elev în școala |_ 
de educație fizică 
tunci o 
învățător 
tivă, 
sportului, 
Era foarte greu. Nu existau te
renuri de sport, ca să nu mai 
vorbesc de echipament și mate
rial. în învățămîntul mediu — 
în vechile licee — orele de e- 
ducație fizică aveau de aseme
nea un caracter empiric reau- 
mîndu-se în general la ansam
bluri de gimnastică, cu exerci
ții monotone.

Anii regimului democrat-popu-

îmi
i, pe cînd eram 
primară. Orele 

erau pe a- 
raritate. Doar
cu

vreun 
mai multă iniția- 

el însuși un iubitor al 
mai făcea cîte ceva.

suflu nou în 
pe cuprinsul 

grijii partidu- 
are cele

Iar au adus un 
toate școlile de 
patriei. Datorită 
lui, tînăra generație 
mai bune condiții de a învăța, 
de a se pregăti pentru viață. 
Și o dată cu aceasta, posibili
tatea de a desfășura o bogată 
activitate sportivă care să asi
gure o dezvoltare fizică armo
nioasă generației în creștere. As
tăzi, sportul școlar înseamnă 
soite și sule de mii de elevi pe 
care îi întîlnim pe terenurile 
și stadioanele țării, la orele de 
educație fizică, la cele de co
lectiv sportiv, în concursurile 
organizate special pentru ei. Pen
tru elevi, an de an se organi
zează campionate republicane la 
cele mai

'ele de vacanță sînt zile de multiple activități sportive. Excursii, dru
meții, și.., jocuri de șah in decorul splendid al naturii.

îndrăgite ramuri spor
tive : atletism, gimnas
tică, înot, handbal, 
volei, baschet, fotbal, 
schi ș.a. La startul Jor 
se aliniază de fiecare 
dată un număr impre
sionant de elevi și e- 
leve. Recordul a fost 
stabilit în acest an cu 
ocazia 
școlare 
Spartachiadei 
cane, 
parte 
elevi.

în
fost
40 de școli sportive

campionatelor 
din cadrul 

republi- 
la care au luat 
peste 300 000 de

ultimii ani au 
înființate peste

de elevi cu aproape 20 000 de 
cursanți, 12 școli medii cia pro
gram special de educație fizică 
în care sînt instruiți alți 3 500 
de elevi. Cei mai buni dintre 
ei sînt promovați în cluburile 
sportive școlare, cum sînt cele 
din București, Timișoara, Bra
șov și Cluj, de unde se ridică 
numeroși campioni și record
mani republicani de juniori și 
chiar de seniori. în fiecare 
școală își desfășoară activitatea 
profesori de specialitate, din an 
în an tot mai mulți. Din iniția
tiva asociațiilor sportive școlare 
și ou sprijinul conducerii șco
lilor, aproape pretutindeni au 
fost amenajate terenuri simple, 
sectoare de aruncări și sărituri, 
porticuri pentru gimnastică ; în 
multe cazuri avem de-a face 
cu adevărate stadioane în mi
niatură.

Toate acestea sînt rezultatul 
minunatelor condiții pe care 
elevii le au la dispoziție prin 
grija părintească a partidului 
și căruia milioanele de școlari 
din patria noastră se străduiesc 
să-i răspundă prin rezultate tot 
mai bune la învățătură și în 
sport.

MIHAI TÎRNOVEAN
șeful serviciului de educație 
fizică din Direcția activită

ților educative a M.i,

Sintem fericiți că am reușit să aducem noi succese atletls- > 
aiului romînesc, să aducem modesta noastră contribuție Ia 
creșterea prestigiului sportiv al patriei noastre dragi.

închinăm victoriile obținute în întîlnirea internațională de 1 
atletism de la Subotica marii sărbători naționale a poporului [ 
nostru, cea de a XX-a aniversare a Eliberării!

ATLETELE SI ATLEȚII DIN SELECȚIONATELH 
DE JUNIORI ALE R. P. ROMINE

Nicoleta Ștefănescu-Bărbulescu pe locul întîi 
la 100 m fluture în concursul de la Bratislava
BRATISLAVA 10 (prin tele

fon). — Bazinul de dimensiuni 
olimpice din localitate a găzduit 
duminică un concurs internațio
nal de înot la care au participat 
sportivi din mai multe țări euro
pene. Luînd startul în proba de 
100 m fluture, înotătoarea Nico- 
leta Ștefănescu-Bărbulescu a o-

cupat locul întîi cu timpul de 
1:14,3. Alte rezultatei 100 m li
ber masculin: 1. Wagner (R.S. 
Cehoslovacă) 55,3 sec. — record 
cehoslovac; 400 m mixt mascu
lin : 1. Czeh (R. S. Ceh.) 5:17,0.., 
8. Nicolae Tat (R.P.R.) 5:43,6; 
200 m bras feminin: 1. Tanuș- 
kova (R. S. Ceh.) 2:59,4.

11 noi recorduri republicane
în concursul de înot de la Tg. Mureș

Fară îndoiala, întrecerile eta
pei a doua a concursului de 
natație, organizat cu participa
rea selecționatelor de regiuni și 
desfășurat sîmbăta și dumini
că la Tg. Mureș, pot primi cali
ficativul de foarte reușite.

Dintre performanțe, cele mal 
valoroase aparțin tînărului re
prezentant al S.S.E. Timișoara, 
Vasile Costa. Elevul profesoru
lui P. Lovaș a reușit să-și va-

(Continuare în pag. a 7.-a)



SPARTACHIADA REPUBLICANĂ
Pregătirile sportivilor din Capitală Evidențiați în întreceri

Ne vorbește tov. Gheorghe Vlădică, vicepreședinte al UCFS oraș București
Întrecerile Spartachiadei republica

ne au constituit și pentru sportivii din 
Capitală un nou imbold în activitatea 
ter de mase și de performanță. în pre
zent, după încheierea etapei a 111-a, a- 
tenția sportivilor și antrenorilor bucu- 
reșteni se concentrează asupra fina
lelor marii competiții. In dorința de 
a afla unele amănunte privind activi
tatea celor care vor reprezenta Ca
pitala la finalele ediției inaugurale a 
Spartachiadei republicane, ne-am a- 
dresat tov. Gheorghe Vlădică, vicepre
ședinte al consiliului orășenesc UCFS 
București.

— Ce măsuri au fost luate pen
tru ca pregătirile sportivilor bucu- 
reșteni să se desfășoare în cele mai 
bune condițiuni ?

— Activul nostru privește cu toată 
atenția pregătirile celor 350 de sportivi 
și sportive din Capitală care s-au cali
ficat la cele 13 discipline. In zilele 
care au mai rămas pină la finale, noi 
am intensificat pregătirea pe fiecare 
disciplină, sub îndrumarea unora dintre 
cei mai experimentali antrenori cum 
sînt Oprea Vlase (handbal băieți), 
C. Popescu (handbal fete), C. Nour 
(box), A. Stoenescu (atletism) etc. In 
această perioadă ne străduim, pe de o 
parte, să punem la punct pină in cela

în completarea cronicii etapei interregionale
Publicăm mai jos rezultatele din 

celelalte orașe în oare au avrat loc 
vineri, sîmbătă ți duminica întreceri 
în cadrul etapei pe grupe de regiuni.

CLUJ : Finalist la baschet 
masculin

Intîlnirile de baschet din grupa I 
masculin, disputate sîmbătă și dumi
nică. au prilejuit jocuri de un bun ni
vel tehnic. Ele s-au încheiat cu ur
mătoarele rezultate t

Crisana — Maramureș 53—52 
(26—28).

Cluj—Mureș-A.M. 69—55 (31-30).
Mureș-A.M. — Maramureș 76—65 

(39-28).
Cluj — Crișana 69—48 (27—21). 

Acest meci a decis soarta primului 
loc. Clasamentul final: 1. Cluj 6 p; 
î. Crișana 4 p; 3. Mureș-A.M. 2 p; 
4. Maramureș 0 p.

T. Bara, coresp.

8îmbătă după-amiază s-a desfășu
rat întîlnirea de box dintre reprezen
tativele regiunilor Crișana și Mureș- 
A.M. Evident mai bine pregătiți atît 
din punct de vedere fizic cît și teh
nic, reprezentanții Crișanei au obținut 
O victorie clară, cu 24—15.

V. Cacoveanu, coresp.

SLATINA : Handbaliștii bănățeni 
în finală

7n continuarea întrecerilor din grupa 
a H-a la handbal masculin, sîmbătă 
și duminică s-au disputat următoare
le partide: Banat — Argeș 24—15, 
Hunedoara — Oltenia 21—18, Olte
nia — Argeș 17—14 și Hunedoara — 
Banat 19—79.

1 In urma rezultatelor celor 6 me- 
ciuri s-a alcătuit următorul clasament 
final: 1. Banat 5 p. (echipa mai tînă- 
ră); 2. Hunedoara 5 p.; 3. Oltenia
2 pj 4. Argeș 0 p.

C. Dicu, coresp.

HUNEDOARA : Surpriză la box

în cadrul grupei a II-a Ia box, re
prezentativa regiunii Brașov a furni
zat o surpriză : a dispus de echipa Clu. 
jtflui cu 21—19 și a ocupat prinsul 
J—

BRAȘOV: Calificate — echipele 
regiunii Brașov'

Sîmbătă și duminică au continuat 
jocurile echipelor feminine de volei,

SPORTUL POPULAR
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mai mici amănunte pregătirea sportivă 
individuală și a echipelor, pentru a rea
liza in practică — printr-un volum 
sporit de muncă — conținutul progra
melor de antrenament, iar pe de altă 
parte, căutăm să insuflam în riadul tu
turor sportivilor încrederea în forțele 
proprii și dorința de a învinge. In a- 
ceste zile, antrenorii noștri sînt pre
ocupați să remedieze lipsurile, să omo
genizeze echipele, să valorifice la ma
ximum calitățile sportivilor pentru ca 
aceștia să se prezinte cit mai bine pre
gătiți în fața celorlalți concurenți din 
finale. Cum în ultima etapă vom avea 
de susținui întreceri pe o durată de 
mai multe zile, in special la jocurile 
sportive, încercăm acum să pregătim 
echipele Intr-un anumit ciclu de antre
namente, astfel ca să se poată face față 
acestor cerințe.

— Desigur că, pe lîngă sportivi 
cunoscuți, echipele orașului Bucu
rești vor cuprinde și unele elemente 
tinere. Care sînt acestea ?

— Intr-adevăr, în reprezentativele 
Capitalei, împreună cu sportivi consa- 
cra(i ca boxerii D. Davidescu, N. Gîju, 
handbaliștii Mozer, Costache, handba
listele Irina Naghi, Ana Boțan etc., vor 
fi prezenți și o serie desportivi care 
s-au afirmat în etapele 'anterioare in 
orașul București. Printre aceștia enu

obținîndu-se următoarele rezultate: 
Ploiești — București 3-0 (15-0, 15-3, 
15-6), Brașov — Dobrogea 3-1 (15-8,
15-4, 12-15, 15-3). Dobrogea — Bucu
rești 3—0 (15-6, 15-9, 15-8). Brașov— 
Ploiești 3-2 (15-7, 15-6, 10-15, 12-15, 
15-1). Clasament final: 1. Brașov, 6 p; 
2. Dobrogea 5 p; 3. Ploiești 4 p; 4. 
București 3 p.

V. Popovici și V. Secăreanu 
coresp.

Echipele masculine de baschet s-au 
tnlrecut pe terenul Voința : Dobrogea
— Ploiești 62-52 (33-24), Brașov — 
reg. București 94-33 (39-22), Dobrogea
— București 88-28 (48-6), Brașov — 
Ploiești 81-46 ( 36-26). Clasament final:
1. Brașov 6 p; 2. Dobrogea 4 p; 3. 
Ploiești 2 p; 4. București 0 p.

P. Dumitrescu și Gh. Corcodel 
coresp.

DEVA : Oltenia, cea mai bine pre
gătită la volei feminin

Sîmbătă și duminică au continuat 
întrecerile la volei feminin, grupa a 
11-a. lată rezultatele înregistrate: 
Hunedoara — Banat 3—0 (15—4, 
15—8, 15—2), Oltenia — Argeș 3—1 
(15—9, 6—15, 15—10, 15-10), Hune
doara — Argeș 3—1 (8—15, 15—13, 
15—7, 15—6), Oltenia — Banat 3—2 
(15—12, 15—9, 7—15, 9—15, 15—3). 
Clasamentul final: 1. Oltenia 6 p:
2. Hunedoara 4 p; 3. Banat 2 p; 4. 
Argeș 0 p.

De notat că reprezentativa Olteniei 
a ciștigat toate întîlnirile. De-a lun
gul turneului ea a impresionat prin 
dlrzenia și puterea sa de luptă.

Gheorghe Cioranu, coresp.

PETROȘENI: Locul I la hand
bal feminin - Banat

Sîmbătă și duminică au continuat 
'întrecerile turneului de handbal femi
nin (grupa II). lată rezultatele teh
nice: Hunedoara — Oltenia 13—6 
(7—2); Banat — Argeș 24—4 
(13—4); Oltenia — Argeș 7—6 
(4—2); Banat — Hunedoara 12—4 
(5—3). Clasament: 1. Banat: 2. Hu
nedoara; 3. Oltenia; 4. Argeș.

I. Zamora - coresp.

P. NEAMȚ: Succesul baschetba- 
liștilor băcăoani

în grupa a IV-a la baschet mascu
lin victoria finală a revenit echipei 
regiunii Bacăul, care a dispus pe rînd 
de Suceava (74—35), lăți (62—55) și 
Galați (51—50), Pe locurile următoare: 
2. Galați (53—52 cu Iași, 90—41 cu 

merăm pe tinerii boxeri Gh. Bădoi, lă
cătuș la uzinele 23 August, C. Ghită, 
electrician la cooperativa înfrățirea, ju
cătorii de polo Gh. Zamfirescu, strun
gar la uzinele Republica, I. Popa sau 
tinerele gimnaste Diana Toma, Aurelia 
Holub, Nona Stîncă, baschetbalistele 
Anca Demetrescu, Felomeia lzbiceanu 
etc.

— Și acum o ultimă întrebare. 
Ce își propun sportivii din orașul 
București pentru finale ?

— Toți participanta din Capitală 
sînt animați de dorința de a se urca 
pe podiumul învingătorilor, de a ob
ține rezultate de valoare internațională. 
O dată cu cucerirea titlurilor de cam
pioni ai Spartachiadei republicane, la 
atletism, înot, sărituri, gimnastică, hal
tere, lupte și motociclism, cîștigătorii 
devin și campioni ai țării. Aceasta va 
constitui un stimulent în plus. Măsurile 
luate pentru asigurarea pregătirilor și 
munca entuziastă care se desfășoară 
ne întăresc convingerea că reprezen
tanții orașului București alături de cei
lalți participanți vor avea prilejul să 
realizeze performante înalte care să de
monstreze progresul mișcării sportive 
sub conducerea partidului in cei 20 de 
ani de la Eliberare.

Interviu luat de C. C0MARN1SCH1

Suceava) ; 3. Iași (97—43 cu Suceava); 
4. Suceava.

C. LUNG MOLD.: Iași pe locul 3 
la box

Selecționata de box a regiunii Iași 
a întrecut cu 25—14 echipa regiunii 
Maramureș și s-a clasat pe locul 3 în 
grupa I.

PITEȘTI : Banat în finală și la 
baschet masculin

Duminică s-au încheiat întrecerile 
la baschet băieți și box. Competiția 
de baschet a prilejuit meciuri foarte 
disputate și de un nivel tehnic mulțu
mitor. lată ultimele rezultate înregis
trate : Banat — Oltenia 93 —56 
(44—24) Hunedoara — Argeș 84—41 
(47—26), Banat — Hunedoara 71—57 
(33—22), Oltenia — Argeș 69—41 
(37—21).

Clasamentul final: 1. Banat 6 pi
2. Hunedoara 4 p; 3. Oltenia 2 p; 4. 
Argeș 0 p.

Pe 'drena din parcul Ștrandului a 
avut loc întîlnirea de box dintre echi
pele regiunilor Ploiești și București 
(pentru locurile 3—4). Victoria a re
venit ploieștenilor cu 25—12. Cele mai 
frumoase meciuri au fost cele de la 
categ. muscă Ion Alexe (P) — Al. 
Boghici (B) și categ. mijlocie mică 
Al. Ciurea (B) și C. Chiriță (P) în 
care decizia a fost acordată primilor 
boxeri.

Elena Mihalache și 
Ion Udrescu - coresp.

PREGĂTIRI PENTRU
Sala C.S.O. din Craiova, ca și alte 

baze sportive din localitate, cunoaște 
în această perioadă o animație puțin 
obișnuită. Luptătorii, atleții, gimnaștii, 
halterofilii, tenismanii și alți sportivi 
din regiunea Oltenia se antrenează 
cu asiduitate pentru a se prezenta la 
finalele Spartachiadei în cea mai bună 
formă sportivă, dornici să aducă re
giunii lor cît mai multe succese.

Din discuțiile purtate cu tov. Ion 
Dobrițoiu — vicepreședinte al Consi
liului regional UCFS — am aflat 
unele amănunte privind felul în care 
se desfășoară activitatea de pregătire 
în vederea participării la etapa finală.

După întocmirea planurilor de an
trenament, loturile și-au început pre
gătirile. De pildă, lotul de lupte își 
desfășoară cele 4 antrenamente săptă- 
mînale sub conducerea antrenorilor 
Hie Marinescu și Mircea Cosmulescu. 
La „libere", printre cei care se pre

0 speranță

a atletismului nostru

Victoria Pulpea nu a împlinit 
încă 17 ani. Elevă fruntașă la 
învățătură, ea a promovat 

printre primele clasa a X-a a Șco
lii medii din Cimplung-Muscel. A 
învățat cu sirguință și a reușit să 
se facă iubită atit de colegi și co
lege, cit și de profesori. Cel mai 
mult o îndrăgește insă profesorul 
de educație fizică, pentru că Victo
ria Pulpea a reușit să se evidenție-

*

Prima spartachiadă, 

primul succes

Era prin februarie 1963 cînd 
un tînăr blond, cu ochi al
baștri, bine legat, a trecut cu 

pași șovăitori pragul sălii de box 
a A. S. Vulcan, îndreptîndu-se spre 
antrenorul secției, prof. Gh. Tomes- 
cu. In puține cuvinte și-a manifestat 
dorința de a deveni boxer.

Dotat cu calități fizice deosebite, 
conștiincios în pregătire, CONSTAN
TIN STANCIU, elevul școlii profe
sionale din cadrul U.M.E.B. și-a 
făcut, numai după două luni, debu
tul în activitatea competițională pu- 
gilistică. A urcat pentru prima oară 
treptele ringului în luna aprilie 1963 
în cadrul „Cupei 1 Mai", obținînd în 
același timp și prima victorie.

Antrenorul, stimulat și de pasiu
nea tînărului său elev pentru spor
tul cu mănuși, a condus cu multă 
grijă pregătirea acestuia și rezul
tatele n-au întîrziat să apară. In mai 
puțin de un an, noul boxer a obținut 
unele succese. Astfel, in campionatul 
republican de juniori, Stanciu a ocu
pat locul II pe Capitală. Și totuși 
acest rezultat destul de bun pen
tru un începător, nu l-a mulțumit pe 
inimosul tînăr.

Absolvind școala profesională, 
muncitorul strungar de la U.M.E.B. 
a împletit, in continuare, in mod 
armonios activitatea profesională cu 
pregătirea sportivă. Și in acest fel,

gătesc cu deosebită rîvnă se numără 
I. Bărăitaru (Caracal) și D. Ciurezu 
(Fiiiași). Cei doi antrenori privesc cu 
încredere finalele... I. Maurer (52 kg), 
C. Simionescu (70 kg) și M. Marti- 
nescu (+97 kg) — la „clasice', M. 
Bădiță (63 kg) și I. Sălăjanu (+97 
kg) — la „libere" sînt într-o formă 
bună.

Din rîndul gimnastelor Alina Boicu 
— campioană la junioare — și Maria
na Ștef (locul I la sol în cadrul cam
pionatului de copii) vor să realizeze 
rezultate bune, aducînd regiunii lor 
noi succese la finalele Spartachiadei. 
In afară de aceste două sportive, pro
fesoara Florina Dobre pregătește cu 
multă grijă și pricepere și pe celelalte 
componente ale lotului: Doina Rusu, 
Rodica Tomescu, Livia Cazacu și Geta 
Istrate. Lotul masculin este împărțit 
în două grupe de pregătire. Prima, 
din care fac parte Gh. Mutu, Gh. Pău- 

ze și ca o bună sportivă. La în
ceput o atrăgea gimnastica, apoi 
voleiul și alergările. Cu prilejul u- 
nor întreceri atletice și-a „încercat 
forțele" și la înălțime. Rezultatul 
1,38 m nu era o „performanță" dar 
conformația fizică a sportivei și «- 
șurința cu care a sărit peste șta
chetă, l-au determinat pe profeso
rul de educație fizică să o sfătuiască 
să aleagă proba de înălțime. Și nu 
a greșit. Victoria Pulpea s-a antre
nat cu sirguință și — la primele 
concursuri din cadrul Spartachiadei 
republicane — a reușit rezultate 
care au adus-o mai întîi in 
etapa raională de la Cimpulung- 
Muscel și apoi la Pitești în întrece
rile la care participau cei mai buni 
sportivi din regiunea Argeș. Aici a 
avut prilejul să facă dovada cali
tăților ei: a sărit din prima încer
care 1,55 m, ceea ce înseamnă cu 
7 cm mai mult decîi vechiul record 
regional.

In aceste zile, Victoria Pulpea 
se pregătește cu seriozitate pentru 
că la întrecerile finale pe țară vrea 
să obțină un rezultat și mai bun. 
Și sîntem siguri că va reuși, deoa
rece această tinără speranță a atle
tismului nostru, descoperită, cu pri
lejul întrecerilor etapei pe asociații 
a Spartachiadei republicane, este hc 
tărîtă să urce treptele măiestriei 
sportive.

AUREL CRIȘAN — coresp.

★ ★

prima ediție a Spartachiadei repu
blicane a fost pentru tînărul boxer 
de la A. S. Vulcan un nou prilej de 
afirmare, o nouă posibilitate de a-și 
ridica performanțele sportive.

Deși junior. Stanciu a luat startul 
într-o competiție în care participau 
boxeri seniori, printre ei figurind 
multe nume binecunoscute. Este 
suficient să amintim că la categoria 
sa au participat boxeri ca Atila 
Verdeș, Dumitru Miron, Constantin 
Popa, Ion Manea ș.a.

Tînărul pugilist Stanciu își va 
reaminti mereu de prima ediție a 
Spartachiadei republicane, iar bine
meritatul loo 11 pe care l-a ocupat 
va ti un îndemn in activitatea sa 
viitoare.

MIHAI TRANCA

FINALE
nescu și C. Mălineanu, se găsește în 
tabăra de vară de la Piatra Neamț. 
Restul, sub conducerea antrenorului 
E. Chioralia își desfășoară antrena
mentele în sala C.S.O. din localitate.

Printre atleții care vor reprezenta 
regiunea Oltenia la etapa finală, ală
turi de campioanele de juniori Argen
tina Menis (disc) și Maria Stoichiță 
(triatlon, anul 1963) figurează și nume 
necunoscute. în probele de 5000 și 
10.000 m. va lua startul colectivistul 
Ion Gane (comuna Segarcea), care a 
învățat să alerge șî s-a antrenat... sin
gur. La 20 km. marș va concura co
lectivistul Marius Rugină (Vînjul 
Mare). Cei doi noi sportivi porniți pe 
drumul afirmării, ca și alții din regiu
nea Oltenia, se pregătesc cu multă 
conștiinciozitate, în dorința ca la prima 
ediție a Spartachiadei republicane să 
aducă regiunii lor succese cît mai nu
meroase.

M. T.



FOTBAL Carnet de reporter

Pregătiri, pregătiri... Programul turneului olimpic

De la începutul lunii, echipele noas
tre de fotbal, de toate categoriile, și-au 
reluat pregătirile. Antrenamentele des
fășurate în cursul săptămînii sînt com
pletate cu jocuri cu caracter de veri
ficare. Iată în rîndurile ce urmează cî- 
teva relatări de la asemenea meciuri.
DINAMO BUCUREȘTI — TRACTO

RUL CORABIA 2-0 (0-0)
Prezenta formației campioane la Co

rabia a stîrnit un viu interes. Nume
roșii spectator: au fost plăcut impre- 
siiMisti de evolufia dinamoviștilor. care 
au prestat un joc tehnic, spectaculos. 
Scorul a fost deschis după pauză,, cînd 
Octavian Popescu a șutat puternic de 
la distanță, făcînd inutilă intervenția 
portarului. Cel de-al doilea gol a fost 
înscris de Ene 11 cu 5 minute înainte 
de sfîrșit.

Replica 
în special

formației locale a fost bună, 
in prima repriză.

Cornelia Mareș și 
Ochea Avacum — coresp.

INDUSTRIA S1RMEI CIMPIA TUR
ZII—C.S.M. CLUJ 4-2 (2-1)

A fost un meci disputat, încheiat cu 
victoria meritată a formației din Cîin- 
pia Turzii. Punctele învingătorilor au

fost realizate de Mureșan (min. 39 și 
53), Laurențiu (min. 16) și Raab (min. 
55), iar ale învinșilor de Stăncel (min. 
26) și Greabăin (min. 47).

P. Țonea — coresp.
UNIREA BOTOȘANI — C.S.M. RE

ȘIȚA 2-2 (1-1)
Joc frumos, încheiat cu un just re

zultat de egalitate. Gazdele au des
chis scorul chiar în min. 1, prin So- 
crate, dar reșițenii au obținut egala- 
rea în min. 16, prin Arnoțchi. Același 
Socrate aduce după pauză (min. 60) 
avantaj pentru echipa sa, pentru ca 
după 10 minute, Scînteie să înscrie 
punctul egalizator.

T. Ungureanu — coresp.
SODA OCNA MUREȘ—A S. AIUD 

6-1 (2-1j

Meciul s-a desfășurat la Ocna Mu
reșului în cadrul „Cupei Eliberării". 
Formația locală „Soda", net superioa
ră echipei A.S. Aiud, proaspătă promo
vată în categoria C, a cîștigat cu 6-1 
(2-1). Au marcat: Stanciu (min. 1 și 
28), Selimesy (min. 58 și 87), Papa- 
nică (min. 52) și Mureșan (min. 83) 
pentru Soda și Tiutiu (min. 11) pen
tru A. S. Aiud.

Gh. Tăutan — coresp.

de fotbal

Echipa de pitici Steagul roșu Brașov

Intr-unui din numerele noastre tre
cute am arătat care e componența 
celor patru grupe ale turneului final 
de la Tokio. Revenim astăzi pentru 
a reda programul jocurilor pe grupe, 
așa cum a fost întocmit de comisia 
de organizare. Precizăm de la început 
că turneul final va avea două faze: 
una (pe grupe) care se va dispuata sis
tem turneu, numai tur; a doua 
I urile de finală, semifinalele) 
desfășura eliminatoriu.

Iată acum programul
11 octombrie—Grupa Ă. :

Iran, Mexic—ROMÎNIA;
liugoslavia—R.P.D. Coreeană, 
Maroc.

12 octfuubrie — Grupa 
slovacia—Coreea de Sud, 
R.A.U.; grupa D; Italia—Japonia, 
gentina—Ghana.

13 octombrie — Grupa A: R.D.G.— 
grupa B: 
Coreeană—

(sfer-
se va

faze:primei 
R.D.G.— 

grupa B: 
Ungaria—

C: Cebo- 
Brazilia—-

Ar

ROMÎNIA, Iran—Mexic; 
Iugoslavia—Maroc, R.P.D. 
Ungaria.

14 octombrie — Grupa
slovacia—R.A.U., Coreea
Brazilia; grupa D: Italia—Ghana, Ja
ponia—Argentina.

15 octombrie—Grupa A. 
Mexic, Iran—ROMÎNIA; 
Iugoslavia—Ungaria, R.P.D. 
Maroc.

16 octombrie — Grupa 
slovacia—Brazilia, Coreea 
R.A.U.; grupa D: Italia—Argentina. 
Japonia—Ghana.

Echipa R. 
Germania.

In fiecare 
un clasament 
se vor califica pentru sferturile de fi
nală. In caz de egalitate de puncte, 
se va lua în considerare golaverajul 
prin împărțire; dacă egalitatea va per
sista și acum, atunci se va recurge 
la un al treilea criteriu: golaverajul 
prin scădere. In sfîrșit, în eventualijta 
tea că echipele se vor menține la e 
galitate și după golaverajul prin scă
dere, atunci locurile vor fi atribuite 
prin tragere la sorți.

Sferturile de finală 
Ia 18 octombrie, după 
gram:

C: 
de

Ceho*
Sud—

: R.D.G — 
grupa B- 
Coreeană—

C: Ceho- 
de Sud—

D. Germane reprezintă

grupă se va alcătui cîte 
și primele două clasate

Ziceam că în concediu nu mal 
vreau să aud de sport. Adică, să 
exclud .profesionalul" din program. 
Ziceam că am să mă odihnesc, să 
citesc, să mă plimb, să înot mult 
în ma... Na, că am și încurcat-o 1 
Parcă a înota nu înseamnă a face 
sport ? Dar mișcările de gimnasti
că pe care le iacî, așa de încăl
zire, după ce ieși din apă ? Dai 
plimbările lungi pe faleză ? Dar 
excursiile de la o perlă la alta a 
litoralului ? Ce sînt toate astea, 
nu-s tot sport ? Parcă poți să scapi 
de el 
Mi-am 
notițe.

ȘHți, 
încă din prima seară, j 
parcului Eforie Sud mi-a 
lenția un grup mare care 
tors spatele, cu îndărătnicie, șiru
rilor de panseluțe și mirosului îm
bătător de trandafiri.

— Ce s-o întîmplat, maică? — 
mă întreba o bătrînică speriată — 
Vr-un accident ?

— Nimica, tanti — se grăbi 
răspundă lîngă mine un puști 
o șchioapă — șe transmite meciul 
de fotbal 1

Intr-adevăr, înghesuiala s-a da
torat unui mic aparat cu tranzistori, 
al cărui proprietar era .omul zilei*.

A doua dimineață, printre valu
rile cu coamă albă și pe aurul ni
sipului am întîlnit mișcarea și spor
tul la tot pasul. Și sub forma în
trecerilor vesele de înot, combinate 
cu alergarea în apa limpede ca 
cristalul, și sub forma jocurilor de 
volei înjghebate ad-hoc și nelipsite 
de protestele de rigoare ale celor 
.nevinovați", tulburați de cîte o 
pasă rătăcită. I-am văzut pe tătici 
care îi învățau pe Gigeli sau A- 
driani (unii mai zeloși chiar și pe 
Mihaele și Lenuțe I) să tragă șu
turi cît mai puternice în baloanele 
de culoarea curcubeului. Am ad
mirat-o, împreună cu mama ei, pe 
Monica, făcînd un ,poa“ de toată 
frumusețea. Aer, apă, soare din bel
șug, puțină mișcare — ce trebuie 
mai mult pentru întărirea sănătății 
celor veniți la odihnă ?

Intr-o zi, cînd azurul mării nu se

undeva ? M-am resemnat, 
împachetat și carnețelul de

s-au umplut multe pagini, 
pe aleile 

i atras a- 
și-a în-

să 
de

putea deosebi de cel al cerului, 
briza mi-a adus frinturi de discuții 
de la vecinii mei de plajă. Intre 
niște timișoreni și ieșeni. 
se ducea în contradictoriu, 
cit 1 Era în preajma 
C.S.M.S.—U.T.A. «Știți cine 
învingător ? (Mă refer la 
de la Eforie 1) Un băimărean, cu o 
voce de .stentori4 își lăuda echipa 
și pe Sasu... N-am mai așteptat con
tinuarea. Prea era cald. Cîr.d am 
ieșit din apă, discuția a lunt o altă 
întorsătură. S-au găsit doi «ripiniștl 
înfacați, printre amatorii de fotbal. 
Și pe cînd murmurul molcom al va
lurilor îi acompania, am străbătut 
împreună în gînd cărările Ceahlău
lui, peșterile Apusenilor și viriuri- 
le Bucegilor. Parcă s-a făcui mai 
răcoare... Oare briza-i de vină sau 
fantezia ?

După-amiezele. cînd soarele se 
scălda în apele înroșite ale ghio
lului, amatorii de spoit și-au dat 
întîlniie pe terenurile bine amena
jate ale stațiunii. La alegere. Pu
teai să te înscrii în campionatul de . 
tenis al Eforiei Sud, puteai să lupți 
pentru un loc în echipa de volei 

ț în vedeiea meciului cu Eforie Nord, 
puteai să joci baschet, handbal, 
fotbal, după preferințe și., aptitu
dini. Echipamentul și materialele 
sportive îți stăteau la dispoziție.

Oricine ai fi fost, colectivist din- 
tr-un sătuc de pe Bărăgan, munci
tor de la o mare uzină din Bucu
rești, student la Cluj — marea, și 
o dată cu ea, activitatea sportivă, 
te așteptau cu brațele deschise.

Și ar mai fi loc și de altele. Par
că ar strica puțină gimnastică de 
dimineață la vile ? Lumea ar veni 
cu plăcere și poate ar rămîne ceva 
,souvenir"-uri pentru acasă. Ar tre
bui un pic mai mult spirit de or
ganizare. Dar părinții, n-ar da oare 
cu plăcere copiii lor sbuidalnici, 
pe mina unui instructor de înot pri
ceput ? Sînt și destui adulți care 
nu știu să înoate. . Păcat. Poate în 
curînd inițiativa va ocupa un loc 
mai de seamă alături de... factorii 
naturali, dătători de sănătate, ai 
mării.

ILD1CO ȘIR1ANU

Discuția 
Ati ghi- 
meciului 
a ieșit 
disputa

Figuri de instructori sportivi

PASIUNEA LUI
EMIL BĂLĂNESCU

locul 1 grupa locul
2 D

2
«i

Cu toate că este 
umai 26 de ani - 

considerat

Tot mai dese sînt cazurile cînd în deschiderea jocurilor din campiona
tele republicane își dispută întiietatea echipele de pitici. Una dintre aceste 
formații este și cea a clubului Steagul roșu, de care se ocupă instructorul 
Eugen Bogdan. Echipa lui nea Bogdan, cum ii spun micii fotbaliști, fostă 
campioană in sezonul trecut, se prezintă bine și în acest sezon, fapt demon

ul cele cîteoa „amicale" susținute piuă in 
de bere „Aurora", Dirste, 7—1 cu Viitorul.

strat de rezultatele înregistrate 
prezent: 9—2 cu echipa Fabricii 
5—1 cu Luceafărul etc.

Iată, in imaginea alăturată, 
pa de pitici a Steagului roșu.

se vor disputa 
următorul pro- 
A

nupa B, 1 B—2 A, 1 C
D — 2 C.
Semifinalele au fost programate la 

20 octombrie: învingătorul din meciul 
1 A—2 B contra învingătorului din 
meciul 1 C—2 D și echipa cîștigătoare în 
partida 1B—2 A contra echipei cîști
gătoare a jocului 1 D—2 C. In caz 
de egalitate, se vor acorda prelungiri 
(2x15 minute) și apoi, dacă se va 
menține egalitatea, se va trage la 
sorți. In zilele de 20 și 22 octombrie 
se vor disputa jocuri (între echipele 
învinse în sferturile de finală) pentru 
locurile 5-—6.

Finalele (pentru locurile 3—4 și 
1—2) vor avea loc la 23 octombrie la 
Tokio.

tînăr — are
Emil Bălănescu 

astăzi „veteranul" 
din regiunea Ar
să practice acest 
urmă, la Flamura 
timp ce era elev. 

— 1954 — înregistrează 
succes competițional : 

.clasice" în finala cam- 
: juniori al orașului

n 
poate fi 
sportului luptelor 
geș. El - ’ 
sport cu 
roșie București, în 
In același an ■ 
și cel dinții 
locul II la ,,< 
pionatului de 
București.

Ceva mai tîrziu îl găsim pe tînărul 
nostru luptător la Rm. Vîlcea. Aici, pa
siunea pentru lupte nu i-a dat pace. Do
rește din toată inima să înființeze prima 
secție de lupte din acest raion și 
reușește să-și realizeze planul; ia 
ființă secția de lupte de la Flamura 
roșie „11 Iunie". își dedică multe ore 
din timpul liber depistării elementelor 
talentate, antrenamentelor, concursuri
lor demonstrative, îmbogățirii cunoș
tințelor sale și, bineînțeles, pregătirii 
sportive perscnale. Dar anul 1956...

a început
10 ani in

echi-

Text și foto : I. Hîrșu

ȘTIRI a
O INIȚIATIVA BUNA

Recent, pe lingă comisia de fotbal 
a orașului Petroșeni, a luat ființă cole
giu! de antrenori în care au fost coop
tați cei mai 
Valea JiuluL

Printre alte 
gan a fost și 
un campionat

'zervat echipelor de copii. Propunerea a 
'F.-st îmbrățișată de majoritatea, asocia
țiilor sportive cu secții de fotbal care 

; activează fie în categoria B, fie în cam- 
pionatul regional.

Cele, opt echipe participante la acest 
' campionat rezervat copiilor au fost 
împărțite în două grupe, urmînd ca 
echipele cîștigătoare 
dispute finala la 13

S.

pricepuți antrenori din

măsuri luate de noul or- 
aceea de a se organiza 
orășenesc de fotbal re-

în serii să-și 
septembrie.
Băloi — coresp.

FRAȚII MUNTEANU VOR REAPARE
LA PETROLUL

Dumitru și Anton Munteanu își vor 
relua, o dată cu începerea campionatu
lui, locul lor în formația Petrolul Plo
iești. Ei nu au jucat multă vreme din 
cauza unor accidente suferite în jocu
rile campionatului trecut. De cîtva timp 
ei și-au reluat antrenamentele și, după 
cum ne-au spus antrenorii ploieșteni, 
1. Oatiă și C. Cernăianu, își vor relua 
locul în formație.

34440 premii la Sportexpres din trimestrul III 1964
Ieri a început în întreaga țară vîn- 

zarea biletelor de la concursul spe
cial Sportexpres trimestrul III. 
Sportexpres au fost atribuite 53 do 
autoturisme, iar pînă la sfîrșitu] anu
lui se vor mai atribui încă 60 (30 în 
trimestrul III și 30 în trimestrul IV).

La Sportexpresul din trimestrul III 
se atribuie 34.440 premii în obiecte și 
bani pe baza a 41 de extrageri sepa
rate.

Dăm mai jos premiile care se atri
buie pentru primele 20 extrageri :

Extragerile 1 — a 3-a inclusiv (3 
numere de cîte 6 cifre), 9 premii con
stînd din cîte 1 autoturism „Mdskvici“.

Extragerea a 4-a (număr de 6 cifre) 
3 premii constînd din cîte 1 autotu
rism „Skoda-Ootavia".

Extragerile : a 5-a și a 6-a inclusiv 
(2 numere de cîte 6 cifre) 6 premii 
constînd din cîte 1 autoturism „Fiat 
600“.

Extragerile a 7-a — a 10-a inclusiv 
(4 numere de cîte 6 
constînd din cîte 1 
bani Combi".

Extragerea a 11-a 
fre) : 3 premii fiecare constînd din : 
1 motocicletă „M.Z.“ de 175 cmc; 1 fri
gider „Zill—Moskva* ; 1 televizor
„Temp 6“ ; 1 magnetofon „Tesla B
111“ ; 1 ceas de mînă „Rodina“,

Extragerea a 12-a (număr de 6 ci
fre) : 3 premii fiecare constînd din : 
1 ceas de mînă „Schaffhausen" de aur ; 
1 frigider „Zill—Moskva" ; 1 televi
zor „Rubin 102“ ; 1 aparat de radio 
„Gerufon—Stereo"; 1 mașină de cu
sut „Ileana" format birou ; 1 aspira-

1 pix mecanic

La

cifre) 12 premii 
autoturism „Tra-

(număr de 6 ci-

tor de praf „Buran" ; 
cm 3 oiilori.

Extragerea a 13-a 
cifre) : 3 premii fiecare constînd din : 
1 motocicletă „C.Z.“ 175 cmc.; 1 te
levizor „Cosmos" cu ecran mare; 1 
aparat de radio „Darclee" cu pickup 
și 6 discuri microsion; 1 ceas de
mină „Polet" cu caiendograf ; 1 ma
șină de spălat „Perla 2“ ; 1 ceas deș
teptător de voiaj UMF.

Extragerea a 14-a (număr de 6 
cifre) : 3 premii fiecare constînd din : 
1 motocicletă „C.Z." 175 cmc.; 1 fri
gider „Jety“ 80 litri; 1 mașină de 
cusut „Ileana" format birou ; 1 ma
șină de spălat „Crinul"; 1 ceas de 
mînă „Vimpel".

.Extragerea a 15-a (număr de 6 
cifre) : 3 premii fiecare constînd din : 
1 motocicletă „Java" 175 cmc. ; 1 fri
gider „Fram“ ; 
„Spatzbaby" cu 
tor „Ceaika".

Extragerea a 
cifre) : 3 premii 
1 motocicletă „ 
netofon „Tesla B.III"; 1 pickup „Su- 
praphon" cu amplificator șî 3 discuri 
microsion.

Extragerea a 17-a (număr de 6 
cifre) : 3 premii fiecare constînd din: 
1 motocicletă „C.Z." 125 cmc. ; 1 a- 
parat de radio „Simfonia".

Extragerea a 18-a (număr de 6 
cifre) : 3 premii fiecare constînd din : 
1 motocicletă „K“ 175 cmc.; 1 aparat 
de radio „Orizont"; 1 stilou „Kaweco 
nr. 475“.

Extragerea a 19-a (număr de 6 
cifre) : 3 premii fiecare constînd din: 
1 motocicletă „Dauuvia" 125 cmc. ;

(număr de 6

1 aparat de radio 
tranzistori; 1 aspira-

16-a (număr de 6 
fiecare constînd din :

125 cmc. ; 1 mag-

1 frigider „Fram“ ; 1 stilou „Pelikan" 
nr. 140 cu peniță de aur ; 1 creion me
canic.

Extragerea a 20-a (număr de 6 ci
fre) : 3 premii fiecare constînd din : 
1 motoretă „Super" ; 1 frigider „Jety“ 
80 litri ; 1 acordeon „Timiș" 48 bași.

In rubricile următoare vom da pre
miile care se atribuie la celelalte 
trageri.

Tragerile din această săptămînă 
loc în regiunea Argeș, după cam 
mează :

Miercuri, 12 august — tragere Pro
noexpres Ia Pitești. Vineri, 14 augnst 
— tragere Loto—Central 
Vîlcca.

PRONOEXP

ex-

la Rîtnnicu

R E S
PronoexpresPremiile concursului

nr. 32 din 5 august 1964; Categoria 
1: 1 variantă a 56.490 lei. Categoria 
a Il-a : 3,4 variante a 17.999 lei. Ca
tegoria a IlI-a : 26,7 variante a 2.468 
lei. Categoria a IV-a : 217,1 variante 
a 390 lei. Categoria a V-a : 654,8 va
riante a 129 lei. Categoria a VI-a : 
4.558 variante a 25 lei.

Premiul de categoria I a fost obți
nut pe un buletin abonament de par
ticipantul Grigoraș Gheorghe din Moi- 
nești.

Rubrică redactată de Loto—Prono
sport,

îl desparte de secția de lupte din 
Rm. Vîlcea. Pleacă la Galați, pen
tru a urma cursurile Școlii medii teh
nice sanitare. Înființează și aici o 
secție de lupte în cadrul școlii, deve
nind instructorul voluntar al celor ce 
doreau să practice acest sport. La 
vîrsta sa putea fi calificat drept, un 
pedagog sportiv cu oarecare experi
ență.

Peste 4 ani. după terminarea stu
diilor, este repartizat la Pitești, ca 
tehnician la Inspecția sanitară de stat 
pentru igiena și protecția muncii. Din 
nou îi frămîntă dorința de a forma un 
grup de luptători, o secție pe care 
s-o antreneze. Și astfel, nu trec decît 
două luni pină cînd, cu contribuția 
tinărului Emil Bălănescu ia ființă în 
Pitești prima secție de lupte, la aso
ciația sportivă Spicul. El muncește 
continuu, neobosit, pentru ca sportivii 
pe care-i pregătește să-și îmbunătă
țească continuu rezultatele, să obțină 
în campionatele oficiale locuri cit mai 
bune. In 1961 culege prima satisfacției 
locul VI în finala pe țară a campio
natului de juniori la „clasice". în 
anii următori, cei pe care-i pregătește 
tînărul instructor sportiv cîștigă po
ziții tot mai bune în diferitele compe
tiții la care participă. Emil Bălănescu 
se mîndrește cu elemente ca Nicolae 
Dumitrescu, Constantin Comănțscu, 
Radu lorga, Cornel Petrescu, Ghcor- 
ghe Tomescu etc. Emil Bălănescu a 
muncit cu însuflețire și pentru reușita 
concursurilor din cadrul Spartachia- 
dei republicane. Acum, neobositul 
propagandist al sportului luptelor pre
gătește echipa de „clasice" a asoci
ației Dinamo Pitești pentru a activa 
în campionatul republican pe echipe 
— seria B. Este unui dintre frumoa
sele succese care se adaugă în pal
maresul instructorului sportiv Emil 
Bălănescu.

AL. MOMETE, coresp. regional

Con curs turiștic
in zilele de 22, 23 și 24 august la 

Cheile Bicazului se va organiza prima 
ediție a concursului de orientare turis
tică dotat cu „Cupa Eliberării", la care 
vor participa 30 echipe masculine și 
feminine din toate regiunile țării. Con
cursul constituie un bun prilej de veri
ficare a stadiului de pregătire a echi
pelor înaintea fazei finale a compiona- 
tului republican de orientare turistică 
care va avea loc în cursul lunii sep
tembrie.

IOAN PAUȘ — coresp. reg.
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Cum treci dinspre București cu trenul spre Stoeneștl 
sau Piatra, peste firul apei atît de mult cîntată de 
poeți — Oltul — intri în una din cele mai frumoase 
cîmpii ale țârii: cea a Olteniei. Cît cuprinzi cu ochii 
numai tarlale de porumb, livezi și întinse vii cu rod 
bogat, ape repezi, păduri. Din totdeauna Oltenia a 
fost frumoasă, dar de bogățiile ei nu s-au bucurat 
cei ce le făureau, ci un pumn de bogătani. Doinele, 
cîntecele vechi oltenești vorbesc din plin în acest 
sens :

„Ce folos d-așa cîmpie, 
De a țării avuție, 
C-aduc aurul cu sacii, 
Dacă parte n-au săracii I
. . . . • • S I
„Leleo muică, leleo Doamne I 
Prunculeți-mi mor de foame,
Mor în Țara Romînească 
Cea avută, cea cerească I 
Codrul mîndru ca-nverzit. 
Frunza mi l-a-mpodobit; 
Mă duc sa pîndesc ciocoi 
Că prea mult își rîd de noi*.

Aceste lucruri pe care poetul în „Cîntec oltenesc" 
Ie spunea din năduf și obidă sînt acum de domeniul 
amintirilor. Astăzi — după Eliberare — pitorescul 
minunat al Olteniei se întregește armonios cu noul, 
cu noul făurit cu meșteșug de mîinile harnice ale 
poporului sub conducerea înțeleaptă a partidului 
Da, ne mîndrim din toată inima cu frumoasa Olte
nie. Ca urmare a aplicării politicii partidului de in
dustrializare a țârii, de repartizare armonioasă a 
forțelor de producție pe întreg cuprinsul patriei, în 
Oltenia se dezvoltă o industrie puternică ce valori
fică multilateral resursele regiunii. Oltenia, ca și ce
lelalte regiuni ale țârii, trăiește un adevărat vis de 
aur. Tn noianul profundelor transformări petrecute și 
în această parte a patriei a intrat și cultura fizică, 
parte integrantă a culturii noastre socialiste.

Zilele acestea, vizitînd locuri și oameni, am luat 
contact cu noile dimensiuni ale sportului oltenesc. Ca 
peste tot, în țara noastră, activitatea sportivă se 
dezvoltă neîncetat. însemnărilor pe care le-am luat 
le facem loc, alături de cele ale colaboratorilor 
noștri, în pagina de față.

COLOANA FĂRĂ SFÎRSIT...
9

’ H

ÎN CATEGOF

Marele șantier al Combinatului chi
mic se anunță, încă înainte de a ieși 
din Craiova, prin cartierul de blocuri 
noi care au fost ridicate spre folosința 
constructorilor săi aci, la începutul căii 
Severinului. Edilii Craiovei mai au incă 
de lucru, deși la majoritatea ferestre
lor și balcoanelor blocurilor noi au și 
înflorit petuniile sădite de miinile gri
julii ale gospodinelor.

E o imagine aproape surprinzătoare. 
Citeva minute înainte de a ajunge la 
blocurile chimiștilor mașina . te. mai 
poartă incă pe străduțele cu case piti
ce ale bătrinului oraș de pe malul Jiului. 
'Apoi, deodată, apar blocurile și freamătul 
constructorilor, care aliniază noul bu
levard. Ieși din oraș și, după citeva mi
nute, ai și intrat în lumea Combina
tului.

In stingă și în dreapta șoselei încep 
să apară construcții care altădată ar 
fi părut o lume de basme și vis. Silue
tele impresionantelor estacade, turnurile 
mirifice, broderiile uriașe de tuburi ar
gintii iți fură ochii. Confruntarea cu 
trecutul devine în acest decor mărea
ță, fantastică.

Oltenia dezvăluie marile calități ale 
pămîntului, dar și caracterul oameni
lor ei, devenind una dintre cele mai 
înzestrate regiuni industriale ale țări. 
'Electroputere Craiova, C. I. L. Tîrgu 
Jiu, minele din Valea Motrului și Ro- 
vinari, petrolul de la Țicleni și această 
„Cetate a chimiei" — cum o numesc cel 
mai adesea reporterii și chiar făurarii 
ei. Ion Păducel, Emil Bică, Vasile Nă- 
pîrstoc, Mihai Morărașu, Adrian Pe
trescu, Nicolaie Lăzureanu, Gheorghe 
Răducanu, Constantin Tîșteac, Dumitru 
Sprîncenatu, Ion Ceartcă — iată doar 
cîțioa dintre cei care ridică cu mîinile 
și mintea lor cea mai strălucitoare ne
stemată din coroana industrială a Ol
teniei noi.

Am stat o zi întreagă printre cons
tructorii combinatului, printre acești oa
meni, majoritatea cu fețele înnegrite de 
soare, cu ochii plini de lumină și de 
hotărire. Am ales din discuțiile purtate 
citeva dintre cuvintele pe care ei le fo
loseau cu o firească și competentă o- 
bișnuință : „estacade, convertor, hala de 
compresie, stația trafo 3, butanol, ace- 
taldehidă, izolații hidrofuge"...

In țara noastră, limbajul acesta in
dustrial nu mai surprinde pe nimeni și 
poate că cititorul rlndurilor de față 
se va mira că autorul lor le-a consem
nat ca pe un fapt deosebit. Intr-un 
fel chiar așa este, dar ele subliniază 
ce anume modificări s-au produs în 
viața lui Păducel, Năpirstoc sau a ce
lorlalți amintiți ceva mai sus. E vorba 
de un urcuș vertiginos spre piscurile 
cele mai înalte ale Științei mondiale 
(scrisă din intenție cu S) și această 
împreunare a tehnicii lumii cu viața lui 
„Marin", olteanul care n-a știut alt
ceva decît să-și salte cobilița pe umeri 
'și să-și strige „marfa" pe străzile Cra
iovei sau ale Bucureștilor, nu poate să 
nu fie remarcabilă.

Atunci, se mai poate mira cineva,
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dacă scriem în continuare, că dintre 
constructorii Combinatului chimic craio- 
vean, membri ai asociației sportive 
Chimia, care există aci, peste 1700 s-au 
întrecut în etapa de mase a Sparta- 
chiadei republicane ? Sportul este unul 
dintre atributele vieții noi ale olteni
lor, firesc ca oricare altul. Gheorghe 
Panaii sau Ion Fieraru de la 1. 1. B. 
își petrec o parte din timpul liber făcînd 
gimnastică, Adrian Petrescu și Gheor
ghe Cojocaru fac sprint după sprint, 
în aceleași ceasuri, Constantin Tîșteac 
de la 1ERUCMT își desăvîrșește pregă
tirea fizică, executînd ridicări la bară 
fixă.

Un raport al consiliului asociației 
sportive menționează că, la ora actuală, 
constructorii combinatului practică atle
tismul, boxul, baschetul, fotbalul, hand
balul, trînta. șahul și altele. Nicolaie 
Lăzureanu, Ilie Mîrșu, Gheorghe Mi- 
troi. Dumitru Pitropa se numără prin
t'd cei mai buni sportivi ai combina
tului.

Tot în ceasurile libere, băieții și fe
tele au pus mina și cu vrednicia cu
noscută și dovedită și-au amenajat te
renurile sportive, de care au nevoie. 
Există acum la combinat două tere
nuri de fotbal, șase de volei ș.a.

Desigur, despre sportivii de la com

Se înalță jalnice fabricile noului combinat chimic de la Craiova. Constructorii săi își petrec multe din ceasurile 
libere pe terenurile și in sălile de sport.

binat se pot scrie multe. Reportajul de 
față nu-și propune să relateze viața 
sportivă de aci, așa cum se desfășoară 
ea zi de zi. Am dorit să consemnăm 
„fenomenul sport" doar ca o subliniere 
a prezenței lui continui în preocupările 
muncitorilor industriali din Oltenia zi
lelor noastre. Scriem aceste rînduri, 
gîndindu-ne și la petroliștii de la Țic
leni sau Bilteni, la minerii din Va
lea Motrului, la „lemnarii" de la Tîrgu 
Jiu, la electricienii de la Electroputere 
care au state mai vechi de serviciu pe 
terenurile de sport. Reprezentanții lor 
în întrecerile sportive au și cucerit laurii 
victoriilor, chiar în dispute cu caracter 
internațional

Dar, dincolo de cifrele și datele care 
vorbesc convingător despre performan
țele în muncă sau sport ale vrednici
lor și talentaților oameni ai acestor 
plaiuri stă impresionanta lor vrere de 
a progresa continuu, de a se ridica, prin 
munca și realizările lor, la nivelul epo
cii noastre. Și energia aceasta crea
toare se înscrie pe traiectoriile unei 
coloane fără sflrșit asemenea aceleia 
cuprinsă in liniile și formele măiestre 
ale capodoperei marelui Brancusi. Un 
torent de forță și talent, care-și află 
menirea în împlinirile durate în anii de 
lumină ai regimului democrat-popular.

ÎN PRIMELE
RÎNDURI!

ANTRENORI :

Nicolae Ojeleanu — fotbal 
Gheorghe Duduleanu — box 
Marcel Mârâșescu — gimnastică 
Florica Dobre — gimnastică 
Paul Gînju — scrimă
Vladimir Cojocaru — handbal 
Ilie Marinescu — lupte

SPORTIVI r

Florea Pâtrașcu — box
Gheorghe Pâunescu — gimnastică 
Gheorghe Mutu — gimnasticâ 
Cornelia Lâzeanu — volei
Dumitru Bădițâ — lupte 
Alina Baicu — gimnasticâ 
Horia Stef — atletism
Cătălin Popescu — atletism 
Maria Stoichiță — atletism 
Constantin Buzoi — lupte 
Constantin Deliu — fotbal

ASOCIAȚII SPORTIVE :

Electroputere — Craiova 
Chimia — Craiova
Știința — Craiova
Victoria Celaru — raionul Caracal 
Metalul — Turnu Severin
I.S.E. — Craiova 
Pandurii — Tîrgu Jiu
Tractorul — Corabia

Nu m-am numărat printre spec 
rii jocului „cheie" Știința Craiova- 
talul Tîrgoviște. Dar dacă vrețf . pc 
vă povestesc întreaga partidă, n 
cu minut. Ce gest a făcut art 
înainte de a fluiera începutul, cil 
cîștigat poarta fără soare, cum a 
mas portarul tîrgoviștenilor în clij 
care mingea scutura întîia oară [ 
porții sale... De la cine le știu pe 
te ? N-aș putea să numesc o pers 
anume. Mi-au fost povestite, în 
de variante, de o mulțime de îndră

SPI
Sub conducerea organelor 

partid, mișcarea sportivă a*, 
căpătat în acești 20 de an 
larg caracter de mase. A pro 
bri UCFS își desfășoară ac 
ciații sportive.

Răspunzînd sarcinilor tr< 
pe țară a UCFS, organele și 
s-au străduit, și au reușit 
atragă în practicarea sisten 
a exercițiilor fizice și a spc 
mai mare de oameni ai mut 
De o largă popularitate și 
s-au bucurat întrecerile Si 
cane, I.a startul etapei de 
peste 370 000 de concurenți 
rîndu-se la toate cele 14 rai 
zute în regulamentul compe 

îmbunătățirea activității d 
era și firesc, o înriurire pozi 
de performanță. De unde, I. 
1944, în Oltenia se putea oc 
redusă activitate sportivă ; 
orașele Craiova, Caracal și 
tăzi in asociațiile din regi 
3 984 de secții pe ramură c 
839 afiliate la federațiile c 
acesta sportivii regiunii OU 
nați in peste 600 de compel, 
blican, regional, orășenesc

FACEII CUN0ȘT1NP
Știți unde au învățat primele noi 

de handbal Stegaru (Steaua), Bt 
(Știința București), Angela Nițu (Ș 
ța Timișoara) ? Nu ? Atunci vă spu 
noi i La S.S.B. Craiova, cu profes 
Arcadie Gherbanov, el însuși fiind 
ani în urmă jucător de bază al I.C 
ului, în echipa de „11".

Știți unde a învățat să tragă „b 
bele" sale necruțătoare Ileana Ei 
lescu, din lotul olimpic de volei ? 
la Craiova, la S.SiE., eu profesorul 
rin Dobre. Tot aici și-a făcut „tic 

; cia“ și colega teb Cornelia Eăzea iiu,
Șî pe „cartea de vizită".-.;: S 

Craiova mai sînt încă destule r 
mandări asemănătoare. Ne'referim 
atleții Horia Stef, campion de jur 
în 1963 la 400 m plat, Maria S 
chițoiu, recordmană republicană 
triatlon junioare II.

Iar la ora actuală alți 476 de e 
care visează mari performanțe, fac j 
te din 21 de grupe și deslușesc 
tainele atletismului, voleiului, basdu



L
>tbal la Craiova, zilele trecu- 
proape două luni de la consu- 
:estui mare derbi. Și probabil 
or fi povestite și repovestite, 
după ce arbitrul va fluiera în- 
irimei partide de categoria A, 
za, în toamna care vine, eve- 
ie care craiovenii îl așteaptă 
i I
nanța studenților a fost săr- 
cu o rară căldură în bătrînul 
■i numim așadar pe „eroi" i 
/asilescu, Ion Papuc, portari, 
Dumitrescu, Ilie Geleriu, Ni- 
ungan, Constantin Deliu — 
Inocențiu Tetea, Mircea Băr- 
— mijlocași, Alircea Onea, Ion 
umitru Lovin, Ion Ganga, Du- 
anciu, Aurel Stănescu, Cons- 
ănescu și Gheorghe Constan- 
aintași. Antrenorul care a con- 
oa în această lungă luptă este 

fotbalist localnic — Nicolae

ÎNCREDERE ȘI ÎNDEMN
de PETRE DRAGU

Nu se f»rea poate lăuda olteanul cu cine știe 
ce panoplii sportive, umplute în trecutele vre
muri. Tir făcuse pe cînd era haiduc și pandur 
și, tot atunci, scrimă... Pe urmă, halterele, intrate 
azi în legendă și muzeu, ale cobiliței, și mara
tonul parcurs între Gorj și alte locuri, sperate 
mai fără foame.

Mai știa olteanul un „sport": de-a „primi
tele". Dădea boierul, dădea vătaful, dădea pa
tronul și polițaiul și „Merin* încasa cu prover
bială rezistență.

Totuși, se făcea sport la Craiova. Ofițerașii 
pomădați făceau, pe aleile fostului parc Bibescu, 
hipism de agrement în compania cuconițelor pro
tipendadei. Era și un ștrand, o piscină „â la Ho- 
lywood" unde se făceau beții pe terasă și unde 
apa servea pentru potolit alcoolice fierbințeli.

Față în față cu acestea, amintirea unei tra
diții de fotbal în Oltenia (prin anul 1920, la 
Craiova strălucea „Craiovan" și „Rovine", iar 
ceva mai tîrziu numele portarului severinean Pa- 
vlovici avea să se înscrie trainic în istoria fot-

ra și un ștrand, o piscină „â la Ho-

balului romînesc) devine cu atît mai luminoasă 
Lumină de altă natură și culoare poate aduce și 
faptul că unul din așii sportului cu pedale la 
noi a lost o sămînță de oltean: poetul Mace- 
donschi. Că meșterul nostru zArghezi se mărtu
risește a izvorî din Cărbuneștii Gilortului și că 
el a călcat cu bocancul toți Alpii Elveției e iarăși 
un fapt de măiestrie pentru alpiniștii și drumeții 
olteni.

Toate cele de mai sus se vor a fi citite de 
zecile de mii de sportivi din Oltenia de azi, de 
toți participanții la Spartachiadă. de boxerii 
craioveni mereu pe primele locuri ale acestei dis
cipline, de scrimeri și atleți, de gimnaști și tră
gători, de toți aceia care, mlădițe ale celor 20 de 
ani de libertate, freamătă viguros în puterea 
tînără a sportului patriei noastre. Și poate cele 
de mai sus vor să se adreseze în primul rînd 
studenților craioveni, care au marcat anul acesta 
un gol fără drept de apel în poarta pe al cărei 
frontispiciu scria „Divizia A".

Să le fie lor și altora toate acestea un îndemn.

VALORI
puțin iitnp jucătorii vor începe 
■e pentru grelele încercări ca- 
aptă. La Craiova, circulă zi- 
tea o vorbă cu iz de anecdo- 
.ine întrebi, îți spune că pri- 
pe teren propriu, studenții 
îl vor juca desculți. De ce ? 
priftdă-J'ădăci.ni în categoria 
desigur, o glumă dar ea con- 

ea miezul... unei fierbinți do- 
tuturor celor care iubesc fot- 
orașul Banilor: echipa pe care 
cu atîta ardoare să nu facă 

Întors spre B. 
fel, antrenorul

„Sînt convins 
și elanul, cele 
e ale formației

facem o figură frumoasă in 
campionat".

Gospodăria co- 
Teasc e tînără, 
dus-o repede în

N. Oțeleanu ne 
că îmbinind 
două calități 
noastre, vom

Satul trăiește din plin zilele de vîrf 
ale campaniei agricole de vară. Toate 
forțele sînt concentrate pentru strînge- 
rea’ recoltei. Colectiviștii din Teasc 
sînt oameni vrednici și roadele sînt pe 
măsura hărniciei lor. 
lectivă „8 Martie" din 
dar munca înfrățită a 
rîndul „milionarelor".

Acum, ziua de muncă e pe sfîrșite. 
Deși soarele a căzut după colinele de 
pe malul drept al Jiului, cîțiva colec
tiviști, în drum spre casă, s-au strîns 
roată la umbra unui dud în curtea 
gospodăriei. Desigur, în discuție revin 
mereu subiecte legate de ziua care a 
trecut, dar pe lîngă acestea își fac loc

și altele, oglindind preocupări intrate 
în ultimii ani în viața oamenilor de 
aci. Tînărul contabil al G.A.C., Dumi
tru Stroie, ne prezintă. Faptul că sîn- 
tem de la „Sportu’ “ canalizează din- 
tr-odată discuția pe făgașul activității 
sportive. Și, împotriva obiceiului, cei 
care întreabă sînt gazdele nu repor
terul. Oamenii sînt la curent cu întrea
ga viață sportivă a țării și un martor 
ocular la finala „Cupei R.P.R." la fot
bal, e solicitat să furnizeze amănunte 
(„din cabine, dacă se poate" ?) pen
tru cei care nu au trăit-o 
intermediul transmisiunii

Răspundem și întrebăm și noi. Oa-

decît prin 
radiofonice.

r de 
«H a 
i un 
nem- 
aso-

ritda 
astre 
î, să 
lentă 
r tot 
inert, 
teres 
iubii- 
entat

cum 
■tutui 
igust 
oarte 
ii în 
, as- 
xistă
care 
Anul 
igre- 
repu- 
i rol

BRfNDUȘE
Consiliului

AUGUSTIN
președintele 

regional al UCFS Oltenia

NOI SUCCESE!

Unul dintre sporturile aproape necunoscute în Oltenia de ieri era scrima. Astăzi, 
scrima ca și toate celelalte ramuri sportive sînt la îndemîna tuturor oamenilor muncii, 
latâ o imagine din sala de scrima a C.S.O. Craiova. Antrenorul Paul Gînju urmărește 
cu atenție felul în care elevii săi execută procedeul programat să fie învățat în ziua 
respectivă.

★
tot mai important in organizarea și desfășurarea 
activității sportive îl joacă comisiile pe ramură 
de sport, aceste ajutoare de preț ale organelor 
UCFS. Cele 117 comisii regionale și raionale 
aduc un aport substanțial la organizarea activi
tății sportive. în munca lor ele sînt sprijinite de 
peste 3 000 de instructori obștești.

Dezvoltarea sportului din regiunea noastră se 
oglindește și în numărul mereu mai mare de 
sportivi clasificați. în regiune sînt în prezent 
16819 sportivi clasificați, dintre care 3 maeștri 
ai sportului, 51 sportivi de categoria 1. 876 de 
categoria a 11-a, 12 150 de categoria a Ill-a și 
3739 de juniori. Din rîndurile lor s-au ridicai 
o serie de sportivi de mare valoare. Scriind 
acestea ne gîndim la boxerii Petre Zaharia, Mihai 
Stolon, Florea Pătrașcu, fotbalistul Nicolaie Tă- 
taru. voleibalistul Nicolae Răducanu, voleiba
listele Ileana Enculescu. Cornelia Lăzeanu și 
alții. Antrenorii din regiunea noastră pregătesc 
acum o nouă promoție de elemente tinere. Multe 
dintre ele au și început să se afirme, cum ar fi

gimnastul Gh. Mutu, clasat al treilea în campio
natul republican și colegul său Gh. Păunescu, 
care a ocupat locul IV la juniori. Junioara A- 
ima Baicu — tot gimnastă — s-a clasat pe locul 
1 la paralele într-un concurs cu caracter repu
blican. Toate laudele antrenorilor Marcel Mă- 
rășescu și Florica Dobre care conduc pregătirile 
acestor gimnaști la S.S.E. și C.S.O. Craiova. 
Rezultate meritorii obțin în activitatea lor și 
antrenorii de atletism, handbal, volei, lupte. Ca 
urmare a muncii lor, în acest an. 8 dintre spor
tivii care se antrenează in sălile și pe terenu
rile de sport din regiunea noastră au fost selec
ționați în loturile republicane. Un alt succes 
cu care se mîndrește regiunea noastră este pro
movarea in prima categorie a tării a echipei de 
fotbal Știința Craiova.

Am enumerat aici numai clteva din realiză
rile sportive din regiunea noastră. Minunatele 
condiții create de partid și guvern pentru prac
ticarea sportului ne îndeamnă să muncim cu 
elan sporit, pentru a dobîndi noi și noi succese. 
Antrenorii, profesorii de educație fizică, sporti
vii noștri sînt hotărîți ca la marile succese pe 
care oamenii muncii din regiunea Oltenia le 
obțin în traducerea în viață a sarcinilor trasate 
de partid să adauge performanțe sportive cit mai 
valoroase. Fruntași în muncă, fruntași pe tere
nurile și in sălile de sport — iată ce ne-am 
propus cu toții.

S. f. CRAIOVA
sului de cîmp, gimnasticii și, 

timp, și ale fotbalului. Nu de 
dar de cînd craiovenii sînt

•aiova „tradițiile sportive" erau 
spunea Caragiale, sublime dar... 
aproape, cu desăvîrșire. Deci 
create. Și în cei peste 12 ani 

ență ai Școlii sportive de elevi 
ii de aci au luptat din răspu- 
mai pentru acest lucru. Acum, 
n arătam mai sus, S.S.E. din 
are reprezentanți printre frun- 

ortului romînesc, iar cei care 
urmă vor să le întreacă stra

menii sînt mîndri să vorbească despre 
realizările sportive din sat. Au o e- 
chipă de fotbal fruntașă în campiona
tul raional, șahiști, popicari, jucători 
de tenis de masă, atleți care reprezin
tă cu cinste culorile asociației Fulgerul 
Teasc, în toate competițiile la care iau 
parte. Ion Păpușoiu, Ștefan Mateescu 
—fotbaliști, Glieorghe Barbu, Du
mitru Amza — popicari, voleibaliștii 
Florea Crișan, Valeriu Mihai și Ion 
Chiroiu, handbaliștii Florian Bîzgă și 
Dorel Geantă — iată doar cîteva nume 
de sportivi „consacrați" din Teasc.

Președintele Sfatului popular din co
mună, Petre Constantinescu, om tînăr 
— de-abia a împlinit 31 de ani — în
cearcă o mare satisfacție, călăuzindu- 
ne spre terenurile sportive ale satu
lui. Sînt aci terenuri de fotbal, volei, 
handbal în 7, pistă de atletism...

— Totul s-a făcut prin muncă volun
tară. Băieții și fetele n-au pregetat, la 
sfîrșitul orelor de muncă și au venit 
aci pentru a-și amenaja terenurile. 
Sînt fericit să remarc faptul că tere
nurile de sport s-au amenajat o dată 
cu teatrul de vară pe care îl vedeți 
alături.

E într-adevăr un frumos teatru de 
vară. O scenă acoperită, bănci gelui
te. Mulți dintre sportivi sînt și com- 
ponenți ai brigăzii artistice din gos
podărie.

Inaugurarea terenurilor și a teatru
lui — după cum ni se povestește — 
s-a făcut in cadrul unei reușite „dumi
nici cultural-sportive". Protagoniștii — 
artiști și sportivi — însumau numărul 
de 200. „Ce-a fost I" exclamă Petre 
Constantinescu.

Ce-a fost și ce va mai fi — gîndim 
noi, revenindu-ne în minte imagini ale 
satului oltenesc de altădată, în care 
singura posibilitate de folosire a seri
lor libere (sîmbăta) erau „rustemuri- 
le“ și „brîurile", jucate pe melodia 
mică a unui fluier iar singurul sport, 
trînta voinicească — amîndouă petre- 
cîndu-se Ia cîte un capăt de pod, la 
încrucișare de uliți.

Pentru noi, terenurile de sport din 
lunca Jiului, teatrul de vară din curtea 
gospodăriei colective din Teasc sau 
din oricare alt sat oltenesc 
ele semnificațiile victoriilor 
acești 20 de ani, pe drumul 
și al progresului necontenit

poartă în 
cucerite în 
bunăstării

numai ochi și urechi, atît la 
cit și la „practică". Iar Cons- 

Chimoiu, Arcadie Gherbanov, 
Dîrjău, Florica Dobre, Florin 
i ceilalți profesori care lucrează 
întrec în a împărtăși din cunoș- 
lor acestor speranțe ale spor- 
n Oltenia.

CIFRE GRĂITOARE |
1945 1964

Sportivi legitimați 250 9.676
1957 1964

Asociații sportive 568 811
Membri ai UCFS 81.903 226.816
Secții pe ramură de sport afiliate 15 839 i
Participanți la activitatea 
sportivă de mase 
Terenuri sportive simple

171.536
565

378.000
1.462



ETAPA A IV-A

Sîmbătă și duminică s-au desfă
șurat întrecerile etapei a IV-a a 
„Cupei regiunilor'1 rezervată tineri
lor cicliști.

Prima zi, pe șos. București — Ol
tenița a avut loc „contra-timpul" 
pe echipe (30 km). Luptînd cu ar
doare, formația orașului București 
a câștigat cursa în 41:23,0. O ur
mează în clasament echipele regiu
nilor Brașov 41:39, Ploiești 41:45, 
Galați 44:13, Cluj 44:22, Mureș-A.M. 
44:4?. Duminică s-a desfășurat pe 
șos. București — Giurgiu, de-a lun
gul a 100 km, întrecerea cu plecarea 
în bloc. Pînă la km 68 s-a rulat 
compact, toate încercările de eva
dare fiind prompt anihilate de plu
ton. în acest moment fuge din plu
ton C. Grigore (Buc.), căruia i se 
alătură alți șase concurenți. Aceștia 
se distanțează treptat, astfel că 
pînă la sosire ei își creează un 
avantaj de 2:45 față de plutonul ur
măritor. Sprintul final e cîștigat de 
C. Grigore (Buc.), cronometrat cu 
2h32:12, urmat de: T. Vasile (PI.), 
Gh. Suciu (Brașov), 
(Brașov), I. Silaghi 
tafu (Brașov) și St. 
toți în același timp

După patru etape
echipe este următorul: 1. Orașul 
București, 2. Reg. Brașov, 3. Reg. 
Ploiești, 4. Reg. Cluj, 5. Reg. Ga
lați, 6. Reg. Mureș-A.M.

A „CUPEI REGEUMIOR

După o urmărire de mai multi kilometri, plutonul întins pe cîți'ja zeci de 
metri răsuflă ușurat: tentativa de evadare a fost anihilată. Fază din prima 

etapă a „Criteriului juniorilor".
Foto: T. Chioreanu

ÎNAINTEA FINALELOI

S. Tudorică 
(Cluj), C. Vă- 
Suciu (Brașov), 
cu învingătorul, 
clasamentul pe

Ml HAI COJOCARU — coresp.

în șase din cele șapte zile ale săp- 
tămînii trecute, tinerii rutieri din în
treaga țară și-au disputat intiietatea 
pe șoselele din împrejurimile Capi
talei. Astfel. înlre 3—6 august, ei s-au 
întrecut în cea de a VIII-a ediție a 
„Criteriului juniorilor" iar după o zi 
de odihnă, majoritatea lor au alcătuit 
echipele care au luat startul în etapa 
a IV-a a „Cupei regiunilor".

Tinerii alergători au parcurs în to
tal peste 400 km, fiind angrenați ast
fel într-o veritabilă competiție de 
lung kilometraj care ne-a prilejuit o 
serie de constatări îmbucurătoare. în 
primul rînd ne-a impresionat plutonul 
masiv care s-a pus în mișcare, Ia star
tul criteriului fiind prezent un număr 
record de concurenți : 93.

Apoi, buna pregătire a alergători-

Au fost desemnați campionii republicani
de juniori la canotaj academic

/
fania Borisov) 3:59,0; 2. Voința Timi
șoara 4:C6,€.

Dublu fete cât. 1: 1. Voința Arad 
(Ileana Balint, Maria Varga) 5:16,0.

Simplu băieți cat. I: 1. Eugen Pe- 
trache (Știința Buc.) 6:07,0; 2. Nico- 
lae Auguștin (Ș.SJE.. ȚjnțA:,6:29,9; 3. 
Corneliu Cingora (C.S.M. Cluj) 6:37,2; 
4. Fr. Sebestyep (Voința Arțid);.5. D- 
Samoilă (Dinamo Buc.),; 6., E. Preda 
(Știința, Tim.),,,,,

44-1 băieți cat. I: . i.,,Metalul ,Buc. 
(Ion Greți, Florian Enoiu, Ștelian Rus- 
nac, Gabriel Istrate 4- C. Bulceanu) 
5:39,0; 2. Voința Buc. 5:41,0; 3. S.S.E. 
Tim. 5:42,8; 4. C.F.R. Tim.; 5. S.S.E. 
Buc.; 6. U.T. Arad; 7. Unio Satu Mare.

Dublu băieți cat. I: 1. Metalul Buc. 
(Mihai Mirea, Constantin Cătescu) 
6:00,3; 2. Știința Tim. (D. Stănescu, 
M. Harhoi) 6:03,3; 3. S.S.E. Buc. (N. 
Giugulea, V. Simion) 6:25,7; 4. S.S.E. 
Tim.; 5. C.S.M. Cluj.

8-4-1 băieți: l. S.S.E. Buc. (Buzică, 
Sțancu, Fusariu, Dumitrescu, Raț, 
Giurgiu, Gonda, Ogrozeanu + Vinu- 
lescu) 5:04,0; 2. Olimpia Buc.; 3. Știin-

di-Snagov a găzduit sîmbătă 
finalele campionatului repu-

lor care în majoritatea etapelor au 
realizat medii orare de peste 40 km. 
Și, în sfîrșît, am reținut comportarea 
frumoasă a tinerilor cicliști C. Gonfea, 
noul campion de mare fond, C. Gri
gore, A. Piroșca, M. Drogări, I. Mihail, 
T. Vasile, M. Orloiu, C. Constanlines- 
cu, Gh. Tomescu, Sl. Suciu ș.a.

Și acum despre o problemă, sesizată 
în ultima vreme la mai toate compe
tițiile rezervate tinerilor cicliști. Este 
vorba de mersul în pluton. Astfel, în 
toate etapele cu plecări în bloc ale 
recentului „Criteriu al juniorilor" și 
„Cupei regiunilor" s-au produs buscu
lade, în linele zile înregistrindu-se 
chiar 2—3 căzături care au provocat 
accidente. Ce denotă acest lucru ? Că 
linii alergători nu știu să ruleze în 
pluton. Iată de ce se impune ca antre
norii și instructorii să exerseze cu 
elevii lor rulajul în pluton, organi- 
zînd cit mai mul le concursuri locale.

în încheiere trebuie să arătăm că 
organizatorii întrecerilor de săptămîna 
trecută (consiliul orășenesc UCFS 
Biuourești și comisia sa de specialitate) 
nu au pus la dispoziție, în etapa a 
IV-a a „Criteriului juniorilor", un 
vehicul cu care să ne deplasăm 
pe traseu. Din această cauză am fost 
nevoiți să așteptăm cursa la... sosire 
și să luăm amănunte asupra întrece
rii de Ia... arbitrul principal.Lacul

miiieața __ t_ __
blican de juniori la canotaj academic. 
La întreceri au participat aproape 200 
de sportivi din principalele centre nau
tice ale țării. Cele mat multe probe 
din concurs s-au desfășurat la un ni
vel tehnic satisfăcător (ne referim în 
special la probele masculine de 44-1 
și 8-j-l ca și la cele feminine de dublu 
și 44-1 rame cat a H-a) dînd loc la 
dispute pasionante. Cea mai bună 
comportare au demonstrat-o reprezen
tanții Timișoarei ca și cei ai clubului 
Metalul și Școlii sportive nr. 1 din 
București, lată rezultatele tehnice:

Schit simplu b. cat. a If-a: 1. Mihai 
Raseev (S.S.E. Buc.) 4:58,0; 2. Mihai 
Labu (U.T. Arad) 5:03,4; 3. Valerîu 
Szabo (S.S.E. Buc.) 5:07,6; 4. Petre 
Ternes (Știința Tim.); 5. Mihai Dră- 
ghici (Olimpia Buc.); 6. Nerva Bol- 
dur (C.F.R. Tim.).

Dublu b. cat. a ll-a: 1. Olimpia Buc. 
(Pătrașcu. Martinov) 4:49,3; 2. S.S.E. 
Tim. (Meher, Barna) 5:00,7; 3. Voința 
Buc. (Pop, Sava) 5:09,6; 4. C.S.Ș. 
Buc.; 5. Voința Arad,

Simplu fete cat. a Il-a: 1. Agneta 
Cardoș (Șc. UCFS Arad) 3:38,6; 2. 
Rodica Grigorescu (Olimpia Buc.) 
3:51,7; 3. Maria Lemnei (S.S.E. Tim.) 
4:00.0; 4. Stanca Crișan (C.S.M. Cluj) 
4:09.3; 5. Maria Bodocan (C.S.M. 
Cluj).

Dublu fete cat a Il-a: 1. S.S.E. Tim. 
(Elena Bugariu, «Monica Bochiș) 3:32,0; 
2. S.S.E. Buc. (Maria Constantin, Ma
riana Sanda) 3:37,0; 3. Voința Arad
(Elena Chioreanu, Ecaterina Veres) 
3:39,0; 4. S.S.E. Tim.; 5. Dinamo Buc.

4 4-1 rame fete cat. a H-a: 1. S.S.E. 
Tim. (Veronica Kimei, Marta Buciu,. 
Mariana losim. Lucia Nemeș 4- [rina 
Szep) 3:29,3; 2. C.S.S. Buc. (Rodica 
Ilasievjci, Ioana Greceanu, Mihaela' 
Gavrilă, Margareta Niculescu 4- Ma- 
rilena Goagă) 3:33,3; 3. U.T. Arad'
3:42,7; 4. Știința Timișoara 3:46,3. <

Simplu fete cat. I: 1. Rodica .Prună 
(Voința Buc.) 4:34,7; 2. Firelia Melnici 
(Olimpia Buc.) 4:52,7; 3. Stela Tudor 
(S.S.E. Buc.). <

4-Fl rame fete cat. I: 1. S.S.E. Buc.
(Mariana Manolache, Adriana Buteica,< 
Ana Maria-Miess, Doina Călin4-Paula ' 
Teohari) 4:20,7; 2. U.T. Arad 4:41,3J

4+i vîsle fete cat. I: 1. Metaluij 
Buc. (Mitana Florea, Viorica Ignat,’ 
Felicia Dragomir, Victoria Nica 4- Ște-(

TR. ANDRONACHE

Campionatele de atletism organi- 
te în cadrul întrecerilor finale ale 

Spartacliiadei republicane stau în cen
trul atenției și preocupărilor atieților, 
antrenorilor, activiștilor sportivi din 
cluburi și asociații, din consiliile re
gionale ale UCFS, ale nenumăraților 
iubitori ai acestei importante ramuri 
sportive.

întrecerile, care vor avea loc pe 
Stadionul „23 August" din Capitală 
în zilele de 19, 20 și 21 august, vor 
trebui să oglindească sub toate aspec
tele creșterea valorică înregistrată de 
atletismul nostru in acest sezon. Re
zultatele obținute pînă acum în cadrul 
diferitelor concursuri și competiții in
terne și internaționale au fost, în ge
neral. cu mult superioare celor reali
zate în anii trecuți. Au fost stabilite 
numeroase recorduri republicane de 
seniori și juniori, unele de o certă 
valoare internațională, s-au impus ca 
autentice speranțe o seamă de tineri 
atleți, au fost descoperite numeroase 
talente, mai seamă in cadrul dife
ritelor etape ale Spartachiadei repu
blicane, s-a 
atletismului

Acum vin 
așteptăm ca 
se întreacă pe ei înșiși, să realizeze 
noi performanțe de valoare, noi recor
duri.

Competițiile programate la sfîrșitul 
săptămînîi trecute au arătat 
muncii serioase desfășurate 
atleți. Cu acest prilej, Viorica Visco- 
poleanu a reușit (pentru a treia oară 
în acest sezon) să îmbunătățească re
cordul țării la săritura în lungime. 
Noua sa performanță (6,40 m) o si
tuează printre fruntașele mondiale ale 
probei și avem convingerea că ea nu 
reprezintă o limită de netrecut pentru 
tînăra noastră atletă, care poate privi 
cil justificate speranțe concursurile o- 
limpice de pe Stadionul 
T okio.

Ana Sălăgean a reușit, 
depășească granița celor 
greutate și norma olimpică 
Faptul că în concursul de la Poiana 
Brașov, recordmana noastră a avut 
trei din cele șase aruncări peste 16 
m ne arată că Ana Sălăgean este ca
pabilă să-și „stabilizeze" rezultatele la 
această performanță, să încerce chiar

ne-a f<
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ale Spartacliiadei 
lărgit baza de mase 

nostru.
finalele I Este firesc 
atleții noștri fruntași 

ei

sa
să

roadele 
de unii

Național din

în sfîrșit, să
16 metri la 

pe 1964.

câștigătoare ale concursului republican
Rm. Vîlcea 
baschet al

noi corectări ale recordului de 16,: 
în concursul de la Kiev, Va 

Jurcă a realizat un nou record pe 
mg (al 4-lea din acest an) aa 
sec. Rezultatul este, fără discuție, 
dar avem toate motivele să așle 
de la Jurcă cifre sub 51 de seci 
pe care este capabil să le reali

Performanțe remarcabile au ob 
și Iolanda Balaș (1,85 m), Mana 
conescu (55,23 m la sulița), F/< 
tina Stanau (55,4 sec pe 400 
Adrian Samungi (7.66 m Ia lungi 
Olimpia Cataramă (52,32 m la c 
etc.

O satisfacție deosebită
Zrat-o comportarea juniorilor și 
oarelor noastre. în decurs de n 
c-îteva zile tinerii noștri atleți au 
purtat trei victorii internaționale 
prestigiu, în meciurile susținute c 
-chipele Ungariei, Iugoslaviei și I 
niei și au stabilit numeroase rt 
duri republicane. Majoritatea jian 
lor din „promoția anului 1964“ 
dovedit și cu aceste prilejuri că 
elemente de nădejde și că putem s 
ca, în viitorul apropiat, ei să aji 
atleți de valoare, cu „carte de vii 
internațională. Unii dintre ei a 
realizat acest lucru : Petre Ciot 
(17 ani, la 0,1 de secundă de re 
dul de seniori la 100 m), Gabriela 
dulescu, Mihaela Peneș și Gheot 
Costache (toți de 17 ani, cei 
buni performeri mondiali de jur 
ai anului. 1964).

în puținele zile care au mai ră 
pînă la 19 august atleții noștri frîir 
trebuie să-și intensifice pregătirea, 
fel ca la finale să asalteze multe 
tre recordurile republicane, 
du-și și 
succesul

adn 
ei în acest fel contribufii 
Spartachiadei republicane

R. V1LAR
★

dnpă-amiază. la ora 19,Mîine
sediul consiliului orășenesc al U( 
va avea loc o consfătuire a arbitr 
de atletism privind organizarea in 
cerilor din Cadrul finalelor Sparla-ci 
dei republicane.

^RAIMDAWATOiiy
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OL RADIO „VÎNĂTOARE OL VOtf
Timp de două zile, la Belci-On. 

s-a desfășurat campionatul R.P.R. 
radio „VTilătoare de vulpi" la care 
participat cei mai buni radioama! 
din regiunile Bacău, Crișana, CI 
Maramureș, Ploiești, București, Ban 
Oltenia și Galați.

Pe locul 1 și campion al R.P.R. 
anul 1964 pe frecvența de 3Ș M 
(80 m) a fost declarat radioan,.. , 
Virgil Molocea din Ploiești, iar 
frecventa de 144 MHz (2 m) pe loci 
și campion al R.P.R. a fost declarat 
dioamatorul Ion Moceani din Cluj.

(206—199) ;
(212—178),
(241—219),
(243-170),

S.S.E. Bacău

NR. 2 BUCUREȘTI 8 p
2. “
&
4.
5.

Recent s-a încheiat ia 
concursul republican de 
Școlilor Sportive de Elevi. în compe
tiția masculină au fost prezente 5 for
mații. Echipa S.S.E. nr. 2 București a 
întrecut în meciul decisiv pe S.S.E. 
Piatra Neamț cu 54—41 (21—18), ter- 
minînd turneul neînvinsă. Clasament 
final: 1. S.S.E. NR. 2 BUCUREȘTI 
8 p, 2. S.S.E. Piatra Neamț 6 p, 3. 
S.S.E. Medias 2 p (188—213), 4. 
S.S.E. Arad 2 p (167—203), 5. S.S.E. 
Oradea 2 p (178—235).

Competiția feminină a reunit 6 for
mații. Iată cele mai importante rezul
tate : S.S.E. Nr. 2 București — S.S.E. 
Brașov 36—35 (15—16); S.S.E.
Gheorghieni — S.S.E. Oradea 45—43 
(26—22) ; S.S.E. Nr. 2 București — 
S.S.E. Gheorghieni 36—31 (7—12) ;
S.S.E. Brașov — S.S.E. Oradea 41— 
29 (18—14); S.S.E. Oradea —------
Nr. 2 Buc. 62—30 (26—13);
Brașov — S.S.E. Gheorghieni 54—47 
(31—17). Clasament final i 1. ~

S.S.E.
S.S.E.
S.S.E.

S.S.E.

Brașov 8 p 
Gheorghieni 6 

Oradea 6 p 
Arad 2 p, 6.

P

S.S.E.

S.S.E.
S.S.E.

(D. Stănescu,
,S.E. Buc. (N.

TURIȘTI
Foarte important de reținut
Pentru a ajunge la noul

COMPLEX TURISTIC SNAGOV-SAT

circulă zilnic (duminica cir-

I

ța Tun.; 4. Voința Tim.; 5. Voința 
Arad.

44-1 băieți cat. a Il-a: 1. Steaua 
(Ivan, Ionescu, Mihail, Grabovschi ,4- 
Nicolae) 3:40,7; 2. S.S.E. Buc. (Gălă- 
teanu, Belcin, Băicoianu, Pascal 4- 
Atiess) 3:54,7; 3. S.S.E. Timișoara (Bo- 
jin, Moise, Filip, Radulescu + Berinde) 
4:06,7; 4. Dinamo Buc.; 5. Voința Buc.; 
6. Școala UCFS Arad; 7. C.S.S. Buc.

O.C.L. TEIfNOMETAL BUCUREȘTI

expediază în toată tara, 
prin unitatea sa din b-dul 
Gării de Nord 6—8, contra 
ramburs piese și accesorii 

auto

-r CQjX Cei interesoti vor adresa
- VV vu- 0 scrisoare-cerere în care

U vor F’en,'ona articolele do- 
rf* ' r'*e ’nc*,cin^ adresa exactă,

nu v ' ‘n valoarea rambursuiui
V- care se va face la primirea

articolului vor fi cuprinse și 
ffTBS BB-*• ~■“ ■ ’?x®le ocazionale cu ODera-
§HS|S B eIsI9 *• a | ■ țiunile de ambalare, trans-
«#—B'il—£ I port și mandatul poștaL

puteți folosi următoarele mijloace :
— trenul București — Snagov plaje, care 

culă 2 garnituri).
— autobuze I.R.T.A. de la autogara Bâneasa Pod care circulă sîmbăta

și duminica prin Snagov Sat spre Complexul Turistic, după următo
rul orar: Sîmbăta pleacă din București la orele 11, 15.30, 17.30. Ul
tima mașină pleacă din Snagov spre București la orele 19.

— Duminica pleacă din București la orele 8, 11, 13,30, 15,30, 17,30. Ul
tima mașină pleacă din Snagov spre București la orele 20,30.
— Zilnic cu autobuzele I.R.T.A. (autogara Băneasa Pod) la Snagov 

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

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

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



î au încheiat întrecerile juniorihr
Duminică au luat sfîrșit întrecerile 

mcursului de juniori. Primul loc, în 
irneul rezervat băieților, a revenit 
tcătorului bucureștean Sorin Segal, 
ire a totalizat 9^2 puncte din n 
osibile. La numai V2 punct de învin- 
itor s-a clasat reprezentantul Ploieș- 
ului, Dan Zara. Cei doi fruntași ai 
asamentului s-au întîlnit în ultima 
indă, partida lor încheindu-se cu re- 
dză. în continuarea clasamentului se 
asese î D. Ghizdavu 7'/2, S. Griinberg 
, C. Dumitrașcu 6l/2< A. Urzică și

Wolf Sl/2 (toți din București), A, 

înaintea ultimei runde

Echipele R.P. Ungare și R.P. Romine 
oe primele locuri ale turneului zonal

Salomon (Reghin) 5V2, C. Czumbel 
(Oradea) 41/?, Em. Constantinescu (Ti
mișoara) 2^2, M. Burețea (Bușteni) 
2, /. Biriescu (Lugoj) 1.

Cu cîteva zile mai înainte s-a în
cheiat și finala fetelor. Trei jucătoare 
s-au clasat la egalitate pe primele 
locuri. Florica Nicolae (reg. Bucu
rești), Pia Brînzeu (Timișoara) și Ana 
Ștejănescu (Ploiești) au totalizat cîte 
3 puncte din 4 partide. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Smaranda Mateescu 
și Henrieta Georgescu (amîndouă din 
București) cu V2 P-

TREI FINALE ALE ȘCOLILOR SPORTIVE DE ELEVI

Imaginea noastră înfățișează o secvență din seriile probei de 60 mg. din cadrul ediției din acest an a 
„școlarelor". Foto i T. Chioreanu

SINAIA 10 (prin telefon de la tri-
lisul nostru).

Dimineața, meciul R.P. Romînă — 
î. P. Bulgaria a luat sfîrșit cu victo- 
ia șahiștilor romîni la scor categoric: 
—3. Patru partide au fost cedate fără 
jc de oaspeții bulgari (Ciocîltea — 
‘îdevski, Gheorghiu — Kolarov, Pav- 
•>v — Kadrev, Nacu — Neikirch). Soos 

găsit la analiză o cale frumoasă de 
îștig în partida cu Miîev, majorînd 
corul. în schimb, Reicher a pierdut la 
ioboțov. Radovici a făcut remiză cu 
Ainev:

Dintre cele două partide întrerupte 
le meciului R. P. Ungară — R. D. 
jermană, numai una s-a terminat i 
dâdler l-a învins pe Barczay, redu- 
■înd scorul la 5'/2 — 3'/2 în favoarea 
ucătorilor maghiari. A rămas între- 
uptă partida Mohring — Dely.

După amiază, echipierii Romîniei an 
uptat cu multă ambiție în meciul cu 
eprezentativa R. D. Germane. Uhlman 
cu albele) a încercat zadarnic să se

HANDBAL»* 7
ACTUALITĂȚI INTERNE SI EXTERNE

5 ♦

JOCURI INTERNATIONALE LA 
REȘIȚA Șl TIMIȘOARA

Echipele cehoslovace de handbal Sla
ba Trnava (m) și C.K.D. Praga (f) 
și încheie turneele in tara noastră 
nîine la Reșița și Timișoara. Prima 
ormație întîlnește echipa C.S.M. Reșița, 
i doua pe Știința Timișoara.

Echipa orașului București s-a pregătit pentru finalele Spartachiadei republi
cane juclnd două meciuri internaționale cu Slavia Trnava. lată o fază din 

jocul desfășurat la Călărași. Hnat (în tricou alb) aruncă la poartă.

Foto i P. Romoșan

ÎNCREDERE...
(Urmare din pag. 1) 

fero-mangan stătea pregătită în brațul ma
caralei, gata să înfrunte flăcările, pătrun- 
zînd în inima cuptorului încins. Analiza 
fiOSf.

— începe desfuparea șttcului 1 — rosti 
maistrul către noul șticar. Ai grijă să nu 
.plece" șarja : cele 10 minute de dezoxi- 
dare în cuptor trebuie respectate 1

Vasile Bombă își vîrî mîinile în mănu
șile de asbest și se apucă de treabă. Cu 
fiecare lovitură dată, șticul ceda puțin cîte 
puțin... Nu-și dădea seama cit timp a tre
cut de cînd lovea ritmic și cu precizie, 
cînd auzi vocea puternică a maistrului :

— Dă-i drumul afară 1
In aceeași clipă, lovi puternic și se trase 

repede înapoi. Oțelul pornise năvalnic spre 
oale. Laminorul avea șarja cerută, la 
timp !....

..Tînărul oțelai de care am vorbit este 

revanșeze în fața lui Ghițescu, care și-a 
asigurat remiza, printr-un joc foarte 
exact. După atacuri spectaculoase și 
criză de timp, Ciocîltea a cîștigat la 
Malich, iar Gheorghiu la Liebert. Din 
nou a jucat foarte bine Soos, învingă
tor asupra lui Mohring. Celelalte par
tide au fost remize : Botez — Fuchs, 
Reicher — Golz, Radovici — Mâdler, 
Pavlov — Neikirch și Nacu —- Handel. 
S-a întrerupt partida Mititelu — Baum
bach. Scorul pînă acum este 6—3 (1) 
pentru echipa romînă.

în al doilea meci al rundei a 5-a. 
echipa R. P. Ungare și-a asigurat vic
toria în fața celei a R. P. Bulgaria : 
5—3 (2).

Marți se joacă partidele întrerupte și 
cele din ultima rundă a turneului. Cla
samentul este următorul: R. P. Un
gară 32 (3), R. P. Romînă 26 (1),
R. D. Germană 20 (1), R. P. Bulga
ria 18 (2).

T. RADULESCU

AMĂNUNTE IN LEGĂTURA CU 
„CUPA DUNĂRII"

După cum am anunțat. Intre 27 și 
30 august se va desfășura la Buda
pesta tradiționala competiție „Cupa 
Dunării". La ediția de anul acesta vor 
lua parte șase echipe, care — după

sportiv de categoria I, component de bază 
al echipei de alpinism «Siderurgistul*. Cu 
aceeași măiestrie și iscusință cu care mî- 
nuiește țeava cu oxigen pentru străpun
gerea șticului, escaladează cele mai a- 
brupte piscuri ale masivelor muntoase, în 
care au loc concursurile de alpinism de 
nivel republican.

Și dacă în ultimii ani echipa de alpi
nism a siderurgiștilor hunedoreni ocupă un 
loc de frunte în ierarhia celor mai bune e- 
chipe din țară, un merit deosebit îl are 
și acest tînăr oțelar. Oțelarii secției în 
care muncește, ca și toți siderurgiștii hu
nedoreni, își pun mare încredere în acest 
tînăr bine făcut, plin de agerime. Și alpi
nistul Vasile Bombă se străduiește să răs
pundă cît mai bine încrederii ce i se a- 
coxdâ.

N. 1. GHEORGHE — coresp.

Actuala vacanță a elevilor, după cum 
era de prevăzut, este deosebit de bogată 
în activități sportive. Cei mai buni spor
tivi din rîndul școlarilor noștri au luat 
parte la campionatele școlilor medii de 
cultură generală, desfășurate pe stadioa
nele Capitalei, la campionatele republica
ne de juniori, la atîtea și atîtea concursuri 
regionale, orășenești, interșcolare etc.

Din această suită bogată de manifestări 
sportive ale școlarilor noștri au făcut par
te și finalele republicane ale Școlilor spor
tive de elevi.

LUGOJUL a găzduit nu de mult între
cerile gimnaștilor. In fața aparate
lor de concurs s-au prezentat pen

tru a-și dovedi măiestria aproape 250 de 
elevi și eleve, component! a nu mai puțin 
de 24 de echipe. Numărul mare de parti
cipant este un fapt deosebit de îmbucu
rător. O altă caracteristică a concursului 
o constituie și participarea masivă a spor
tivelor de categoria senioare I (50) și 
maestre (17). Aceasta dovedește saltul ca
litativ care s-a înregistrat în pregătirea 
gimnastelor din școlile sportive de elevi. 
Este totodată rezultatul străduinței acestor 
sportive dar și al antrenorilor și profeso
rilor de educație fizică ce se ocupă de 
îndrumarea lor.

La sfîxșitul celor două zile de concurs, 
victoria a revenit, la fete, reprezentantelor

cum a comunicat federația maghiară 
de handbal — au fost împărțite în două 
serii: Romînia, Iugoslavia și Ungaria 
(tineret) în seria I, Cehoslovacia, 
Bulgaria și Ungaria A în seria a 11-a. 
Programul a fost astfel alcătuit:

27 august: Ungaria — Bulgaria și 
Iugoslavia — Ungaria tineret.

28 august: Romînia — Iugoslavia și 
Ungaria — Cehoslovacia.

29 august: Ungaria tineret — Romî
nia și Cehoslovacia — Bulgaria.

30 august, finalele (se întîlnesc între 
ele echipele clasate pe locul 1 în cele 
două serii, cele de pe locul 2 și cele 
de pe locul 3 între ele).

Pentru conducerea jocurilor au fost 
invitați un arbitru polonez, unul nor
vegian și patru unguri.

in vederea participării la acest tur
neu, lotul nostru de jucători își va în
cepe zilele acestea pregătirile. In 
timpul finalelor Spartachiadei republi
cane, lotul va juca în competiția de 
handbal în afară de concurs, ca a șa
sea echipă, tirmînd să întîlnească for
mația neprogramată (la finală iau 
parte cinci reprezentative de regiuni).

11 noi recorduri republicane in concursul de înot de la Tg. Mureș
(Urmare din pag. 1) 

lorifice pe deplin cunoștințele însușite 
în cei patru ani de activitate și să co
recteze nu mai puțin de trei recorduri 
ale țării; în proba de 100 m bras, 
Costă a mers în 1:13,9, timp ce re
prezintă un nou record de juniori cat. I 
(v.r. Al. Zahan — 1:14,5) dar și de 
seniori (v. r. A. Sopterian — 1:15,7). 
Apoi în proba de 200 m bras, același 
concurent a realizat performanța de 
2:42,9, superioară celei de 2:44,4 obți
nută de înotătorul A. Sopterian, anul 
trecut.

Un rezultat nu mai puțin valoros 
— și implicit un nou record republi
can la categoria junioare II — l-a în
registrat și reprezentanta Clubului 
sportiv școlar din Capitală, Agneta 
Sterner. Ea a parcurs distanța de 100 
m fluture în 1:17,9, timp cu care și-a 
îmbunătățit vechiul record (1:18,0) și 
cu care a egalat recordul Măriucăi 
Rotaru la cat. junioare I.

Celelalte recorduri republicane au 
(ost doborîte de concurenții de la ca

Școlii sportive de elevi nr. 2 din București 
cu 409,23 p, iar la băieți, gimnaștilor din 
Sibiu (433,64 p).

O analiză a clasamentelor ne arată că, 
și de data aceasta, gimnastele din Arad 
și Constanța și gimnaștii din Oradea și 
Reșița s-au situat în imediata vecinătate 
a cîștigătorilor, ceea ce dovedește că și 
în aceste centre se muncește cu multă dra
goste pentru a crea o adevărată tradiție 
unui sport atît de frumos.

L i individual compus (fete), pe primele 
locuri s-au clasat : Doina Pană (SSE 2) la 
categoria maestre (70,63), Paula Manciu 
(SSE 2) la cat. senioare I (71,31) și Doina 
Iacobescu (SSE 2) la junioare I (52,23) La 
băieți, surpriză la categoria seniori I •* 
campionul școlar și al Spartachiadei re
publicane, Petre Mărcuțiu (Oradea), a ce
dat locul I sibianului Grigore Marcu 
(100,25). La celelalte categorii, cîștigători 
scontați : Alexandru Gavriș (Oradea) la 
categoria seniori II cu 89,28 p și Aurel 
Bunescu (SSE 2) la categoria juniori I cu 
75,00 p.

In frumoasa stațiune CHIRUI din re
giunea Mureș-Autonomă Maghiară 
s-au întrecut voleibaliștii. Timp de 4 

zile, ei au dat loc unor dispute sportive 
de bună calitate, remarcate de specia
liști. Meciurile cele mai echilibrate — ca 
să amintim doar cîteva — s-au dispută 
între formațiile SSE 1 Buc.—Tg. Mureș,
SSE 1—SSE 2 la băieți și între echipele 
SSE 2—Oradea, SSE 2—Timișoara și Ora
dea—Timișoara..

Cu o pregătire mai completă, echipele 
de băieți și fele ale Școlii sportive de e- 
levl nr. 2 Buc. au reușit să acumuleze cele 
mai multe victorii. Iată dar încă două tit
luri de campioni cucerite de reprezentan
ții SSE 2 care se adaugă la impresionanta 
colecție pe care o posedă această școală. 
Grija pentru formarea unor sportivi valo

MAT ATI E
ACTIVITATEA LA ZI

• Astăzi începe la ștrandul Tinere
lului din Capitala turneul final al 
campionatului republican de polo, re
zervat juniorilor.

Prima etapă programează, de la ora 
17,30, următoarele jocuri: S.S.E. 1 
Buc,—Rapid Buc., Voința Cluj—Ști
ința Cluj, Crișul Oradea—/, C. Arad, 
Progresul Buc.—S.S.E. 2 Buc.

Mîine, tot de la ora 17,30, se dis
pută partidele : S.S.E. 2—Rapid, S.S.E. 
1—I. C. Arad, Progresul—Știința Cluj 
și Crișul—Voința Cluj. Turneul final 
se încheie duminica.

• Bazinul de 50 m din incinta
ștrandului Tineretului a găzduit sîm- 
bată un concurs de înot organizat de 
comisia orășenească de specialitate. Cu 
acest prilej, Vladimir Belea (Viitorul) 
a stabilit cu timpul de 11:22,4 un nou 
record republican în proba de 800 m 
liber, copii cat. I. Vechiul record: 
11:57,2 îi aparținea lui C. Bădiță (Ra
pid Buc.). Alte rezultate : MASCULIN: 
100 m liber: 1. Unc (I. C, Arad)
1:02,9; 800 m liber: M. Căprărescu

tegoria copii. La categoria a Il-a, 
de pildă, micul înotător Gh. 
Dumitru (C.S.S.) a acoperit distanța 
de 100 m spate în 1:29,4 (v.r. îi apar
ținea și era de 1:29,7). Totodată el a 
egalat recordul republican la aceeași 
categorie pe distanța de 50 m spate: 
39,6. Deosebit de promițătoare sint și 
rezultatele obținute de selecționatele 
de ștafetă ale orașului București I în 
probele de 4x100 mixt copii cat. I 
(5:16,2 — v.r. 5:19,2 era deținut de 
selecționata Banatului) și 4x50 m mixt 
copii cat. I (2:19,0 — v.r. 2:19,5}. 
Noi recorduri au fost realizate și în 
probele de 4x100 m mixt copii cat. I 
(2:51,9 — Ștefan Vizitiu-Rapid), 200 
in mixt individual cat. I (2:47,0 — G. 
Bădiță-Rapid), 200 m mixt fetițe cat. 
1 (3:05,7 — Ruxandra Spandonide-
S.S.E. II) șl 400 m liber copii cat. I 
(5:15,8 — C. Bădiță).

Dar, vom reveni asupra acestui reușit 
concurs,

T. STAMA

roși, munca temeinică, de perspectivă a 
antrenorilor și mai ales atenta selecție a 
elementelor cele mai bine dotate au dat 
rezultatele așteptate.

Iată și cîteva elemente remarcate cu pri
lejul acestei întreceri : Lucian Dumitrescu, 
Alexandra Grigore, Viorel Gheju, Ioana 
Coman (București), V. Pașcanu (Tg. Mu
reș), M. Găleanu (P. Neamț), Ioana Petres
cu, Sanda Drâgolici, R Tr'ncâ (Timișoara), 
Emilia Vameșiu (Blaj), Virginia Dăneț 
(Constanța), Rodica Pop (Oradea) ș. a.

La RIMNICU VILCEA, pe frumoasele 
terenuri sportive ale școlii medii nr. 
nr. 2, s-au întrecut tinerii baschet? 

baliști. Participanți : aproape 150 de spor
tivi și sportive. Cei mai bine pregătiți s-au 
arătat a ii, din nou, reprezentanții Școlii 
sportive de elevi nr. 2 din București, care 
s-au clasat pe primele locuri. Băieții au 
cîștigat destul de net toate cele patru 
meciuri susținute. La fete, cîștigătoareie 
au fost desemnate după o întrecere mult 
mai echilibrată, mai ales că ele au fost 
nevoite să cedeze în fața echipei din O- 
radea, una și aceeași cu echipa campioa
nă de juniori pe anul în curs.

Și în cazul baschetului, competiția a re
levat multe elemente talentate : VI. Gor- 
bacevschi (SSE 2) și Elena Holosi (Arad) — 
coșgheterii finalelor și alături de ei, M. 
Andrasi (Arad), O. Voînea (Mediaș), S. 
Herescu (P. Neamț), Viorica Tripon (Ora
dea), Elena Ghlță (SSE 2) etc.

★

Vacanța sportivă nu s-a încheiat Aces
tor finale de care am vorbit (și care s-au 
bucurat de un deosebit succes) le vor 
urma cele de atletism. In zilele de 13 și 
14 august, pe stadionul Tractorul din Bra
șov, se vor întrece peste 400 de tineri a- 
tleți.

CONSTANTIN T1BERIU

(Steaua) 10:34,9 FEMININ : 100 m 
liber : Roxana Pîrvulescu (Viitorul) 
și Crăița Lupu (Steaua) 1:17,0. 100 m 
bras : Mariana Dumitrescu (Viitorul) 
și Iolanda Gottlieb (S.S.E.2) 1:30,6.

• Duminică dimineața săritorii dini 
Capitală s-au întrecut la ștrandul Ti
neretului, în cadrul concursului dotat 
cu „Cupa Progresul1. Rezultate : 
TRAMBULINĂ ; seniori; 1. M. Stan- 
ciu (Progresul) 131,61 p ; senioare : 
1. Elena Timar (Progr.) 104,71 p ; ju
niori, cat. I : D. Petrov (C.S.S.) 102,88 
p ; juniori, cat. a Il-a î M. Munteann 
(Progr.) 114,80. Băieți, cat. I : J. 
Treistaru (Prog.) 91,55 p ; fetițe, 
cat. I : Ștefania Bolovăneanu (S.S.E. 1) 
68,35 p ; băieți, cat. a Il-a : C. Ne- 
delcu (C.S.S.) 95,57 p; fetițe, cat. a 
Il-a : Irinel Popescu (C.S.S.) 71,63 p. 
PLATFORMĂ ; seniori: M. Stanciu 
122,85 ; senioare • Nora Miess (Prog.) 
70,90 p. ; juniori, cat. I : D. Petrov 
82,55 p ; juniori, cat. a Il-a : M. Mun- 
teanu 86.22 p ; Clasament general: 1. 
Progresul 1140,96 p ; 2. Clubul sportiv 
școlar 621,64 p.

Tînărul înotător Vasile Costa din Ti
mișoara a fost revelația celei de a 2-a 
etape a concursului republican rezervat 
selecționatelor de regiuni desfășurat la 
Tg. Mureș.



Baschetbalistele
au fost 
la înălțime

Pentru mulți din cei care urmăresc 
activitatea echipelor feminine de bas
chet din Europa, scorurile cu care a 
dispus reprezentativa Romîniei de se
lecționatele Iugoslaviei și Poloniei în 
meciurile susținute la Constanța, în 
cadrul „Cupei’ Mării Negre’, sînt sur
prinzătoare. Intr-adevăr, amintindu-ne 
de întîtoirile susținute de-a lungul 
anilor de aceste echipe, vom vedea 
că în toate cazurile victoriile au fost 
decise în ultimele minute și doar de 
citeva puncte. In a treia ediție a tra
diționalei competiții, găzduită de sala 
sporturilor din Constanța, baschetbalis
tele noastre au înregistrat însă scoruri 
de proporții (67—43 cu Iugoslavia, 
60—45 cu Polonia și 79—60 cu selec
ționata R. D. Germane).

Ineercînd să explicăm frumoasele 
victorii ale reprezentativei țării noas
tre, vom începe prin a arăta că re
zultatele reflectă în mod fidel diferența 
de valoare existentă pe teren, dife
rență realizată datorită jocului exce
lent prestat de jucătoarele noastre. 
Echipa Romîniei a prestat un joc de 
înaltă valoare (rezultatele, aprecierile 
specialiștilor prezenți la Constanța și 
aplauzele publicului sînt o dovadă con
vingătoare), folosind din plin toate 
resursele tehnice, tactice și fizice acu
mulate în decursul anilor. " 
baschetbalistele noastre au 
mod exemplar apărarea 
în care jocul de picioare, colaborarea 
tn marcarea pivoților și permanenta 
concentrare au anihilat atît activitatea 
pivot Hor ad verși, superiori ca înălțime 
<Kahisevicî șt Kaienici din formația 
Iugoslavă, Likszo și Urban iak din 
echipa poloneză, Amais din reprezen
tativa R. D. Germane), cît și acțiu
nile jucătoarelor de „cîmp“. Exce
lenta comportare în apărarea „om la 
om“ — foarte agresivă — a dus la 
numeroase intercepții, urmate de con
traatacuri precise și extrem de rapide. 
Cît privește atacul pozițional, s-au vă
zut clar străduințele antrenorilor și 
jucătoarelor de a aplica o tactică prin 
care să se suplinească lipsa unui pi
vot corespunzător ca înălțime și va
loare. Circulația, fără' pauză, a jucă
toarelor și a balonului, căutarea necon
tenita a blocajelor, pătrunderile deci
se, precum și precizia aruncărilor la 
coș de la distanță și de la semidis- 
tanță au determinat realizarea a nu
meroase coșuri, în ciuda opoziției 
dîrze a apărărilor adverse.

Cupa Marii Negre

noastre
CAMPIONATELE EUROPENE

DE CANOTAJ ACADEMIC

Pregătiri olimpice pe toate meridianele

AMSTERDAM (prin telefon). — Fi
nalele campionatelor europene mascu
line de canotaj academic, desfășurate 
duminică pe pista de Ia Bosbaan, au 
fost dominate de sportivii sovietici și 
germani, care au cucerit cîte trei titluri 
și alte locuri fruntașe. O comportare 
bună au avut-o și canotorii țării gazdă, 
iată rezultatele tehnice i

4 + 1: 1. U.R.S.S. 6:14,41, 2. Ger
mania 6:19,61, 3. Italia 6:19,97, 4. Po
lonia 6:27,03, 5. Norvegia 6:28,00, 6. 
Danemarca 6:34,00.

2 fără cirmaci: 1. Olanda 6:42,55, 
2. Germania 6:46,00, 3. Danemarca 
6:49,15, 4. S.U.A. 6.50,38, 5. U.R.S.S. 
6:51,88, 6. Finlanda.

Simplu: 1. Ivanov (U.R.S.S.) 7:05,19, 
2. Groen (Olanda) 7:08,2, 3. Spero 
(S.U.A.) 7.08.67, 4. Watkinson (Noua 
Zeelandă) 7:10,37, 5. Kubiak (Polonia)

7:11,27, 6. Mooman (Elve(ia) 7:2G,98
2 + /: 1. Germania 7:12.57, 2.

U.R.S.S. 7:18,90, 3. Polonia 7:20,89, 4 
Olanda. 5. Danemarca, 6. Austria.

4 fără cir maci: 1. Germania 6:15,10 
2. Danemarca 6:15,90, 3. Italia 6:17,33
4. U.R.S.S. 6:18,82, 5. Austria 6:22,86 
6; Olanda.

Dublu: 1. U.RS.S. 6:28,90, 2. Anglia 
6:30,88, 3. Elveția 6:31,60, 4. Olanda.
5. Germania, 6. Belgia.

<5 4-/: I. Germania 5:50,62, 2.
U.R.S.S. 5:50,96, 3. Iugoslavia 5:59,13. 
4. italia 6:04.41, 5. Polonia 6:07,67, 6. 
Olanda 6:10,04.

Canotorii romini au concurat sîmbătă 
în întrecerile pentru locurile 7 — 12, ob- 
ținînd rezultatele: 4 fără cirmaci, lo
cul 11 cu 6:44,59; dublu, locul 10 cu 
7:04.61, 4+1, locul 10 cu 6:42,30 și 
2 fără cirmaci locul 8 cu 7:19,72.

Concret, 
aplicat în 

,om la om’,

De la stingă: Viorica Niculescu, Cornelia Gheorghe, Anca Racoviță și 
Neagu Radulescu

un foarte bun prilej de verifi- 
potențialuîui reprezentativei 

în vederea celor două mari

Hanelore Spiridon.
Individual, cel mai bine s-au com

portat Viorica Niculescu, Cornelia 
Gheorghe, Anca Racoviță și Hanelore 
Spiridon, jucătoare de bază atît în 
atac, cît și în apărare, lrina Vasiles- 
cu, folosită cu insistență, a jucat bine 
în apărare, dar în atac s-a dovedit din 
nou ineficace. Elena Ivanovici și Do
rina Suliman au fost inegale, iar Eva 
Ferencz și Ana Haralambie au ară
tat că mai au de lucrat pentru a atin
ge o formă corespunzătoare.

Victoria echipei Romîniei în „Cupa 
Mării Negre’ este un justificat motiv 
de mulțumire pentru antrenorii S. Fe
rencz și V. Geieriu care s-au ocupat 
de pregătirea lotului. Să nu uităm 
însă că întrecerile de la Constanța au

văzute de
fost șt 
care a 
noastre 
competiții din acest sezon : campiona
tul balcanic și campionatul european. 
Or, meciurile din cadrul „Cupei Mării 
Negre“ ne-au arătat pe lingă forma 
bună a reprezentativei rornîne și unele 
defecțiuni, chiar importante. Ne re
ferim la numeroasele ratări în arun
cările la coș efectuate în plină viteză, 
precum și la decalajul, uneori evident, 
dintre formația de bază și jucătoarele 
de rezervă. Sînt probleme a căror re
zolvare va contribui la îmbunătățirea 
generală a jocului echipei Romîniei în 
vederea importantelor întreceri interna
ționale din lunile august și septembrie.

D. STĂNCULESCU

ECHIPA olimpică de polo pe apă 
a Iugoslaviei se antrenează intens în 
vederea dublei întîlniri amicale pe 
care o va susține la 12 și 13 august 
la Korcula cu echipa R. P. Romîne, 
în cadrul pregătirilor pentru Jocurile 
Olimpice de la Tokio. Antrenorii iu
goslavi aiu selecționat în lot, printre 
alții, pe Sandic, 
Trumbic, Bonacic, 
sic și Nonkovic.

ALTE rezultate 
cursul de atletism 
FEMININ : 100

Jankovic, Stipanic, 
Nardeli, Kasic, Ro-

înregistrate în con- 
desfășurat la Kiev: 
m Maria Itkina 

(U.R.S.S.) 11,6; lungime Irina Press
(U.R.S.S.) 6,03 m; ștafeta 4x100 m 
Dinamo Berlin 48,4; MASCULIN: 110 
rn.g.: Sivestr Bela (R.P. Polonă) 14,6; 
800 m Potanenko (U.R.S.S.) 1:51.1;

greutate Komar (R.P. Polonă! 18,80; 
5000 m Kazanțev (U.R.S.S.) 14:13,0; 
lungime: Brakovski 7,68.

ÎN ULTIMA zi a campionatelor de 
atletism ale R. F. Germane săritorul 
cu prăjina Reinhardt a realizat perfor
manța de 5,05 m. Proba de 80 m 
garduri a fost cîștigată de Inge Schell 
în 10,7 sec. Helga Hoffman a terminai 
învingătoare în proba de săritură în 
lungime cu 6,33 m. Alte rezultate mai 
importante: MASCULIN: 400 rn. g. 
Gieseler 50,7; 200 m Schuman 21,0; 
800 m Kinder 1:48,8; 1500 m Nor- 
poth 3:41,6; 5000 m Girke 14:29,0; 
ciocan Beyer 63,87 m; înălțime Schi- 
lowski 2,06; FEMININ: 400 rn Mai- 
sack 55,2; 800 m Gleichfeld 2:07,4; 
200 m Polmann 24,1; suliță Garhards 
55,51 m.

Un lot de trăgători romini
a plecat in Suedia

In cursul zilei de ieri, un lot de 
trăgători romini a părăsit Capitala 
plecind în Suedia pentru a participa 
la un important concurs internațional 
care va avea loc între 14—16 august. 
'Au tăcut deplasarea: Șt. Petrescu, 
T. Tripșa, M. Dumitriu, V. Atanasiu, 
M. Roșea (pistol viteză), T. Jeglin- 
schi, N. Bratu, G. Maghiar (pistol 
precizie), T. Ciulu și I Olărescu (ar
mă liberă calibru redus).

SCURTE ȘTIRI
FOTBAL: Peste 10 000 de spectatori 

au urmărit la New York al doilea meci 
dintre echipele Dukla Praga, cîștigă- 
toarea turneului de anul trecut, și ac
tuala învingătoare a competiției, Zagle- 
bie Șosnowiec (R. P. Polonă). Jocul 
s-a încheiat cu un rezultat de egali
tate: I—1 (1—0). învingători în pri
mul joc cu 3—I, fotbaliștii cehoslovaci 
au intrat din nou în posesia trofeului.

CICXISM : O dată cu disputarea e- 
tapei a 17-a pe un circuit de pe stră
zile orașului Quebec, a luat sfîrșit Tu
rul ciclist al Canadei. Ultima etapă, în 
lungime de 48 km, a fost cîștigată de 
alergătorul polonez Gazda, cronome
trat în I h 02:16,0. Anul acesta. Turul 
Canadei s-a încheiat cu victoria rutie
rului belgian Dhaene, care s-a impus 
în ultima parte a competiției.

_ PARAȘUTISM: Cu prilejul întrece
rilor din ziua a 4-a a campionat clor 
mondiale de parașutism sportiv de la 
Leutkirch (R.F.G.). Erzabet Stanek 
(R.P.U.) a stabilit un nou record al 
lumii, la proba de săritura la punct fix. 
Lansindu-se de la o altitudine de 1000 
m ea a obținut o medie de 077 m de 
cent-ut cercului. Vechiul record mon
dial era de 1,25 m și aparținea sporti
vei Elisabeta Minculescu (R.P.R.).

1

Strălucitul succes al tinerilor noștri atleți
(Urmare din pag. 1)

în-

vie- 
care 

(în 
n-a 

doi.

prididea să răspundă atîtor mîini
tinse.

— Sînt cum nu se poate mai 
rich ! M -am pregătit cu toată rîvna 
pentru acest concurs și.r. înțelegeți, 
sînt fericit! Diseară, cînd veți vorbi 
cu Bucureștiul, vă rog să comunicați 
celor de acasă bucuria mea. închin, 
din țoală inima, noul meu record 
zilei de 23 August.

S-a terminal proba dar 
încă nu-1 părăsiseră pe 
„Haideți băieți! a strigat 
Lucbian. începe concursiiil. Trebuie să 
mergem în tribună, să facem „galerie" 
pentru ai noștri... Hai R.P.R.!"

Prima probă a concursului de pe
stadion, ca și în prima zi, o 
de garduri: 400 m. Starterul a 
plecarea și Viorel Suciu a țîșnit 
săgeată. El a și condus cea mai 
parte a distanței dar pe ultima 
țiune din linia dreaptă a fost 
de Constantin Grangure, 
nostru de juniori, care l-a și învins. 
Primul care l-a felicitat a fost Viorel. _______ __ _____  _ _____ _ ______ ___
Deci o dublă victorie pentru culorile • rînd, chiar săptămînă viitoare, la cam.

de atletism din cadrul Spar- 
republicane.

Catăneaniu, un tînăr zdravăn, 
să se lase mai prejos, să ră-

/e-

spectatorii 
Costache. 
Gheorghe

cursă 
dat 

ca o 
mare 
por- 

ajuns 
campionul

însă cînd să atace și a obținut o 
torie aplaudată. In schimb, Perju, 
speram să cîștige și la 3000 m 
prima zi învinsese Ia 1500 m) 
reușit să termine decât pe locul

O nouă dublă victorie romînească 
la triplu salt. Ca și cu o săptămînă 
înainte, la Poiana Brașov, în meciul 
cu echipa Ungariei. Atunci a cîștigat 
Vasile Dumitrescu, campionul juniorilor 
noștri. De data aceasta Grigore Răuț 
a fost mai bun. A și realizat o per
formanță foarte promițătoare: 14,76 
m. L-am urmărit sărind și mă gîndeam 
că nu va trebuj. să așteptăm prea 
mult timp pînă ce vom consemna în 
coloanele ziarului că alți doi săritori 
au depășit granița celor 15 m și poate 
chiar 16 
Ciochină 
aștepte!

Prăjina 
torie romînească. Dinu Piștalu a trecut 
frumos peste ștacheta înălțată la 4,30 
m. Păcat că n-a reușit să bată, în 
afara victoriei, și recordul republican, 
lucru pe care l-a încercat. Nu-i nimic, 
Dinule! Ai ocazia s-o faci cît de cu-

metri. Pentru aceasta 
nu va trebui să stea,

însă 
să-i

vic-

formației noastre, cîte 8 puncte adău
gate la clasamentul general.

„Galeria" noastră se face din plin 
simțită. Sînt încurajați fiecare dintre 
băieții și fetele care se adună la locu
rile de concurs, în 
Luchian a răgușit și 
„dirijor", unui alt 
Naghi... Hai R.P.R.!

Luptă emoționantă 
Recordmanei noastre 
nu-i prea iese pragul, 
sară 5,72 m. Cam puțin pentru cît 
poate ea. încearcă și atleta iugoslavă 
Mrinjek, cea de la înălțime. A ateri
zat cam prin același loc ca și Gabi. 
Intr-adevăr, arbitrii citesc ru-leta și... 
5,72 m. Gabi Radulescu sare din nou. 
Cît? Tot 5,72 m. Datorită acestei să
rituri victoria i-a revenit ei. Uff, cîte 
emoții!

Lrria O ros a cîștigat, de data aceasta 
fără emoții, proba de aruncare a greu
tății. Apoi, a concurat și la disc. A 
aruncat bine și a obținut o nouă 
victorie an un rezultat de 43,86 m, 
cea mai buni performantă a sa. Bravo, 
Livia! A doua la disc a fost tot o at
letă de a noastră. Rozalia Moțiu și ea 
cu un rezultat bun, peste 42 
tri.

Hori-a Stef a dus o luptă grea 
ceilalți alergători pe 800

timpul întrecerii, 
predă bagheta de 
aruncător, Iosif

»
la lungime-fete. 
Gabi Radulescu 

Reușește să

de me-

m.
CU

A știut

pionatele 
tachiadei

Sergiu 
n-a vrut 
mînă cumva în urma celorlalți băieți 
de la aruncări sau a aruncătoarelor. 
A luptat frumos și a obținut victoria, 
în felul acesta cele 7 probe de arun
cări din programul întrecerilor au fost 
cîștigate de reprezentanții noștri!

De altfel, juniorii noștri s-au în
trecut pe ei în acest concurs și au 
cîștigat 20 de probe — 14 la băieți 
și 6 la fete. O socoteală cît se poate 
de simplă ne arată că ei au obținut 
victoria în 2/3 din totalul probelor 
acestei competiții.

★
Ultima dintre probele concursului 

a fost ștafeta de 4x400 m, care s-a 
desfășurat în amurg. A fost categoric 
cea mai 
probe, 
echipa 
primul 
băieții 
nunat 
o dată pe podiumul premianților. Ju
niorii polonezi au fost și ej plini de 
ambiție. Doreau ca victoria să le re
vină. De aceea, chiar la primul schimb 
sportivul polonez a pornit foarte ra
pid. Diaconu nu s-a lăsat surprins și

disputată din cele 30 de 
Cu sau fără această victorie, 

noastră tot nu mai putea pierde 
loc în clasamentul general, dar 
n-au vrut să încheie acest mi- 
concurs fără a mai urca încă

1-a ajuns chiar în apropierea spațiulmi 
de schimb. Situația s-a repetat și în 
schimburile următoare. In al patrulea, 
Horia Stef a refăcut însă imediat di
ferența față de alergătorul polonez 
și în finișul cursei l-a învins clar.

Băieții și felele din galeria noastră 
aproape că nici nu mai au glas, 
cu toții răgușiți*. Pentru ca n-am 
face excepție, nici eu nu mă pot 
că vorbesc mai bine.

Echipele s-au încolonat pe 
pentru festivitatea de închidere a con
cursului. In timp ce atleții parcurg 
bra ț la braț ultimul lor tiur de pistă, 
în aplauzele spectatorilor, un ziarist 
iugoslav mă bate prietenește pe umăr: 
Bravo, R.P.R.!

Și acum iată rezultatele înregistrate în 
ziua a doua a întrecerilor : BĂIEȚI: 200 m : 
Karasi (I) 21,8, Ciobanu (R) 22,0, Krizan (I) 
22,2, Kinowski (P) 22,5, Deac (R) 22,6, Kopek 
(P) 23,0; 800 m: Ste<f 1:55,4, Jokici (I) 1:56,2, 
Keler (I) 1:56,4, Stefaniuk (P) 1:56,5, Sâ-
vescu (R) 1:58,0, Bonik (P) 1:59,4; 3000 m: 
Pavlicevici (I) 8:41,5, Perju (R) 8:42,3, Ga- 
vron (P) 8:42,8, Căpraru (R) 8:44,2, Cebula 
(P) 8:51,0, Vujaklia (I) 9:01,0; 400 mg: Gran
gure (R) 55,5, Suciu (R) 56,0, Voinov (T) 
56,7, Pirc (I) 57,2, Seczynski (P) 57,4, Mad- 
ziarz (P) 59,2; 4X400 m: Romînia (Diaconu, 
Raica, Deac, Stei) 3:21,8, Polonia 3:22,0, Iu
goslavia 3:25,7; triplu: Răuț “ “
milrescu (R) 14,67, Kaleta (P) 
(P) 14,36, Naumov (I) 13,81, Ii 
înălțime : Perzesinski (P) 1,94, Ioan (R) 1,94, 
Tierkiel (P) 1,90, Bogarcici J
versak (I) 1,85, Dincâ (R)
Piștalu (R) 4,30, Markowski 
tru (R) 4,00, Adamovicz (P) 
3,60; suliță: Cătăneanu (R) 
(I) 58,99, Clipicioiu (R) 58,16, Straviak (P) 
57,77, Drodici (I) 57,22, Szubzda (P) 38,78; 
ciocan (6 kg): Costache (R) 69,22 m — 
nou record mondial, Gredeli (I) 58,31, Tibul- 
schi (R) 58,11 (a avut 5 aruncări depă
șite), Obrenovici (I) 54,77, Topuszek (P)
53,38, Toduga (P) 52,52 ; FETE : 200 m :
Woldewska (P) 25,3, Dudek (P) 25,3, Tocilă 
(R) 25,9, Petnarcik (I) 26,0, Salai (I) 26,1, 
Petrescu (R) 27,0; 800 m: Nikolici (I) 2:13,0, 
Frunză (R) 2:13,1, Baciu (R) 2:14,2 (record 
personal), Petrovici (I) 2:17,5, Stuzieniecka 
(P) 2:18,5, Chodorek (P) 2:19,8; lungime : 
Rădulescu (R) 5,72, Mrinjek (I) 5,72, Go- 
rescka (P) 5,68, Bolea (R) 5,44, Prybynev- 
ska (P) 5,42, Saiovici (I) 4,72 ; greutate : 
Oros (R) 13,09, Bosnik (I) 12,67, Necrcșu
(R) 12,32, Portz (P) 11,68, Vukovici (I) 11,40, 
Dziekitovska (P) 11,11 ; disc : Oros (R)
43,86, Moțiu (R) 42,08, Vukovici (I) 38.81, 
Supot (P) 34,92, Sikovici (I) 33,74, Svoniez 
(P) 32,71.

In urma acestor rezultate clasamentele 
generale ale „triunghiularului' de la Su- 
botica au următoarea înfățișare :

ROMIN1A — POLONIA 182—123 
123—76 ; fete 59-47).

ROMINIA — IUGOSLAVIA
78; 68—49).

IUGOSLAVIA — POLONIA 
95; 55—51).

antre-

Sînt 
putut 
lăuda

teren

(B) 14,76, Du- 
) 14,46, Rokicki 
[videi (I) 13,79;
(I) 1,90,'Med’
1,15; prâjind: 

(P) 4,10, Dumi- 
3,80, Sulici (1) 
81,17. Lnberda

188—127

160—146

Echipele noastre vor sosi, cu 
miercuri dimineață în Capitală,
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(120—
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trenul.
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COMITETUL olimpic al Luxembur
gului a stabilit ca ia J. O. de Ia Tokio 
să participe șase sportivi: Johnny 
Schleck, Eddy Schutz (ciclism), Ge- 
nitte Rossini (floretă), Viktor Kre
mer (tir), Charles Sewa (atletism) și 
Jesy Steffel (gimnastică).

TÎNĂRA săritoare belgiană de la 
trambulină Nicole Van Mol se
uează în prezent în S.U.A. în locali
tatea Santa Ana, lingă Los Angeles, 
sub supravegherea lui Sammy Lee, 
campion olimpic în 1948 și 1952, con
siderat unul din cei mai mari 
cialiști ai tuturor timpurilor.

LA PARIS au luat sfîrșit diumim^x» 
seara campionatele de natație ale 
Franței, criteriu important de selec
ție a „olimpicilor" francezi în vederea 
J.O. de 1a Tokio. Iată cele mai bune 
rezultate înregistrate în ultima zi : 
MASCULIN: 100 m spate Robert
Christophe 1:03,9; 400 m liber Fran
cis Luyce 4:25,5; FEMININ: 100 m 
bras Nicole Varvcnne 1:23,7; 400 m li
ber Annie Vanacker 5d)2,9.

ÎN BAZINUL acoperit de pe insula 
Margareta din Budapesta a luat sfîr- 
șit întîlnirea internațională de 
R.P. Ungară—Suedia. 
Ungare a obținut 
de 124—99 p.

Echipa 
victoria eu

natafie 
R. P.
•corul

INOTĂTOAREA
Caretto, care recent a îmbunătățit re
cordurile mondiale la 800 și 1500 m 
liber, este — la vîrsta de 13 ani — 
una din cele mai tinere deținătoare a 
unui record mondial din istoria na- 
tației. Rezultatul obținut de ea pe 
1500 m (18:30,5) este Ia numai 5 
zecimi de performanța cu care ameri
canul Ford Kono a devenit campion 
olimpic Ia această probă în 1952. 
Patty Caretto a învățat să înoate la 
7 ani, iar de patru ani participă la 
competiții.

ECHIPA de natație a Austriei a în
vins cu scorul de 151—116 reprezen
tativa Iugoslaviei.

americană Patty

FEDERAȚIA italiană de specialitate 
a alcătuit lotul de scrimă oare va par
ticipa la J. O. dc la Tokio. Floretă 
feminină: Camber, Colombetti, Mas- 
ciotta, Raguo și Sanguinetti; floretă 
masculină: Curletto, Granieri, Lara- 
gione, Pivelli și Milanesi; spadă: Bre
da, Delfino, Paolucci, Pellegrino și 
Saooaro; sabie: Calanchini, Calarese, 
Chicca, Ravagnan Și Salvadori.
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