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Consiliul de Stat al Republicii Populare Romîne

DECRET
pentru convocarea Marii Adunări Naționale

Cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a eliberării patriei ;
Tn temeiul articolului 37, punctul 1 din Constituție,
Consiliul de Stat al Republicii Populare Romîne decretează : 
Ari. unic. Se convoacă Marea Adunare Națională, în sesiune 

solemnă, în ziua de 22 august 1964, orele 10 dimineața.
Președintele Consiliului de Stat 

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
București, 11 august 1964.

A XX-A ANIVERSARE
ȘTAFETA SPORTIVA
1

Sălile și terenurile Capitalei in așteptarea
finaliștilor Spartachiadei republicane

Vineri, la
dinTIMIȘOARA.

ora 15. ștafeta va sosi 
regiunea Crișana în comuna 
Zimand, pe teritoriul regiunii 
Banat, unde va avea loc pri
mirea oficială de către repre
zentanții consiliului regional 
UCFS Banat și consiliului ra
ional UCFS Arad. în aceeași 
zi ștafeta va fi primită pe 
stadionul C-F.R. Timișoara — 
la ora 17,45 — într-un cadru 
festiv. Tot pe acest stadion 
vor sosi, la ora 16,45, ștafetele 
de pe cele cinci trasee ale re
giunii Banat : Reșița, Lugoj, 
Arad, Sînicolaul Mare și Jim_ 
bolia. La ora 17 are loc o în- 
tîlnire de fotbal între Selec
ționa’^ regiunii Banat — fina
listă la Spartachiadă — și Pro
gresul Timișoara. După sosirea 
ștafetei din regiunea Crișana, 
se vor citi mesajele festive, 
ștafeta pornind apoi sr»re 
Deva. în aceeași zi pe stadio
nul Feroviarul va avea loc 
un meci de fotbal pentru 
„Cupa Eliberării". (Alexandru 
Gros—coresp. regional).

BAC AU. — Reprezentanții 
sportului băcăoan participă și 
ei. cu entuziasm, la Ștafeta 
sportivă „A XX-a aniversare*.

Pînă acum au fost primite la y 
centrele de raion Buhuși, Ad- T 
jud, Moinești, Piatra Neamț și X 
Tg. Ocna ștafetele din raioa- X 
nele respective. După citirea X 
mesajelor, au avut loc fru- X 
moașe serbări cultural-sporti- 4- 
ve. La Buhuși, de exemplu. 4- 
pe' stadionul Textila, s-a des- 4- 
fășurat, cu acest prilej, o mare + 
serbare ]a care au participat y 
peste 8 008 de localnici. Sîm- y 
bătă după-amiază toate ștafe. T 
tele regiunii, care se vor con- J 
centra pe patru trasee plecînd 
din Onești, Buhuși, Roman și 
raionul Bacău, vor sosi pe 
stadionul „23 August" din Ba
cău, unde va avea loc festi
vitatea de primire. Va urma 
un bogat program cultural- 
sportiv cu întreceri atletice, 
jocuri distractive, întîlniri de 
handbai și fotbal etc.

CLUJ. — Mîine, în jurul 
orei 17. în Piața Păcii din 
orașul nostru vor sosi de la 
Turda, Gherla și Huedin șta
fetele raioanelor din regiunea 
Cluj. Cu această ocazie vor 
mai preda mesajele cluburile 
Știința, C.S.M. și C.S.S. din 
orașul Cluj precum și spor
tivii regiunii Maramureș.

Mai sînt cîteva zile pînă la 
flinalele marii competiții spor
tive a anului — SPARTACHIA- 
DA REPUBLICANĂ. Acum sînt 
cun oscu ți și finaliștii la hand
bal, fotbal, baschet, volei, box 
și polo.

Bucureștiul, cu sălile și sta
dioanele sale, se pregătește să 
îmbrace haine de sărbătoare. 
Terenurile sportive destinate să 
găzduiască — începînd de la 
sfîrșitul acestei săptămîni — 
mult așteptatele întreceri finale, 
au devenit în ultimele zile a- 
devărate șantiere. Sute de oa
meni muncesc de zor pentru a 
pune la punct instalațiile, mate
rialele. aparatele care vor servi 
sportivilor în lupta lor pentru 
întîietate.

Cu prilejul tunei vizite pe care 
am făcut-o zilele acestea la

cîteva din terenurile, sălile și menajare a acestora se află îb- 
• tr-un stadiu avansat.

a- La stadionul „23 August", de
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stadioanele bucureștene, a<m pu
tut -constata că lucrările de

Unde au loc finalele

SPORTUL-UN PRIETEN DRAG

MO1OCICLISM: Traseul
Coravu).

FOTBAL ; Stadionul Dinamo (preliminar și semifinale) și 
Stadionul „23 August" (finalele).

LUPTE (clasice și libere) • Sala Dinamo. 
BASCHET ; Teren „Știinta" (str. V. Pîrvan). 
GIMNASTICA : Sala Floreasca.
HALTERE : Sala Recolta.
HANDBAL : Terenurile din parcul 
ÎNOT și POLO ; Bazinul Dinamo. 
SĂRITURI : Ștrandul Tineretului.
TENIS DE MASA: Sala Institutului
VOLEI : Terenurile de la Stadionul 
ATLETISM ; Stadionul „23 August". 
BOX : Patinoarul „23 August".
CICLISM : Șos. București — Ploiești — varianta Buftea 

(km 8).

de la „23 August 4 (str. Maior

sportiv Dinamo.

Politehnic. 
Progresul.

pjfldă, pista de atletism a luat U 
iHMiiă înfățișare. Calitatea oi 
constituie de pe acum o invita
ție pentru performanțe din cele 
mai bune. Noile indicatoare do 
rezultate, mai mari, care vor fi 
Ăistalate lingă sectoarele de a- 
runcări și sărituri, vor oferi 
spectatorilor posibilitatea de a 
cunoaște la timp fiecare perfor
manță.

Pregătiri febrile am constatat 
și la parcul sportiv Dinamo, 
„teatrul" de desfășurare a com
petițiilor de fotbal, handbal, 
înot, polo și lupte. Aici au fost 
confecționate noi tabele de mar
caj și umbrele de soare multi
colore pentiiJ... protejarea arbi
trilor de la concursurile de înot.

La Progresul, terenurile de 
volei sînt gata «a primească 
viitorii oaspeți. A<u mai rămas 

însă de terminat lucrările pen-

(Continuare în pag. a 2-a)

AL STUDENȚILOR NOȘTRI După triunghiularul atletic de juniori de la Subotica
Pentru a vorbi despre 
:tivitatea sportivă prae- 
cală de zecile de mii de 
udenți din patria noa- 
ră trebuie să ne amin- 
m de realitățile de altă- 
ată, cînd tineretul stu- 
LOg din institute și fa- 
îltăți era complet rupt 
3 această preocupare. Și 
u pentru faptul cu nu 
r fi simțit nevoia de 
lișc-are, de destindere 
rin sport, ci datorită 
audițiilor vitrege în care 

a era nevoit să tră- 
.scă și să învețe. Excep- 
e făceau doar fiii celor 
vniți care puteau fi în- 
lniți pe terenul de tenis 
au la bazinele de înot, 
larea majoritate a stiuden- 
ilor, lipsită de posibili- 
ați materiale, neavînd a- 
igura te cămine și can
ine, nu putea nici mă- 
ar să se gîndească la 
racticarea unui sport 
iu altul.
In anii regimului demo-

rat popular și în viața studen- 
ror noștri s-au petrecut schim- 
ări radicale. Tuturor le stau la 
ispoziție săli spațioase și amfi- 
jatre» laboratoare înzestrate cu 
ga mai modernă aparatura, 
iblioteci, cămine și cluburi, 
antine. într-un cuvînt, studenți- 
>r noștri le sînt asigurate cele 
îai bune condiții pentru a în- 
ăța.
Studenților noștri nu le lip

ește nimic nici pentru a prac- 
iica sportul. Astăzi nu există 
entru universitar în care stu- 
enții să niu participe la o ho
ață activitate sportivă. La 
bucurești ca și la Timișoara, Ia 
ași sau la Cluj, la Brașov sau 
a Tg. Mureș, pretutindeni, la 
lispoziția studenților se află 
idevărate complexe sportive care 
.ăzduiiesc numeroase competiții 
tudențești.
Avînd asigurată o asemenea 

»ază materială, tineretul stu
dios din institute și facultăți a 
•eiușit, în anii puterii populare,

ALEXANDRU MUREȘAN 
Jefui comisiei sportive din cadrul 
Comitetului Executiv al LLA.S.R.

(Continuare în pag. a 2 a)

Complexul sportiv studențesc de La lacul Tei... De fiecare dată 
concursurile desfășurate aici s-au bucurat de un deosebit succes 

Foto : T. Chioreanu

Maria Bistrițeanu
Maria nu putea suferi păpu

șile. Prea erau fricoase ! D’aia 
și cădeam. Cum le arunca în 
sus și rămîneau singure sub 
cupola micii parașute lucrată 
de ea, gata, începeau să plîngă, 
să țipe și cădeau la pămînt ca 
niște bolovani. De necaz, le lua 
și Maria de cîte o mină, de cîte 
un picior (care mai aveau) și 
după ce le îndesa bine într-un 
săculeț, pleca. Pleca furioasă, 
bombănind și amenintînd pe cele 
din sac, că dacă nici de data 
asta niu învață cum se sare 
cu parașuta, le aruncă pe gîrlă. 
Și ambițioasă cum e, ar fi fă
cut-o. Noroc însă că de cîte ori 
se hotăra să termine cu „fricoa- 
sele“, întîlnea în drumul ei bri
gada legumicolă a G.A.S. Bra- 
gadiru.

— Ei, M'aricica! — o strigau 
oamenii. încotro așa supărată ?

— La gîrlă...
— Auzi, nea Luca, unde se 

duce fata durni‘tale ?
— Au — răspundea zîmbind 

brigadierul Bistrițeanu.
— Iar te-au supărat „parașu- 

tisteleu ? — o iscodeau oamenii.
— Sînt niște fricoase ! — răs

pundea cu ciudă fata.
— Și tu nu ești ?
— Nu !
Maria se așeza cuminte jos, 

punea săculețul alături și ră- 
mînea lîngă brigadieri. Sfa cu
minte, urmărind cu ochii ei de 
culoarea ierbii parașutele multi
colore și zborul grațios al libe
lulelor de pe Clinceni. Prin

Putem privi cu încredere viitorul
Juniorii și junioarele, speran

țele atletismului romînesc, au 
reușit la Subotica o splendidă 
performanță: victorie pe toată 
linia în întîlnirea triunghiulară 
cu selecționatele Iugoslaviei și 
Poloniei.

La cronicile noastre de luni 
și marți se cuvin a fi făcute 
cîteva completări.

UN SUCCES DEPLIN, 
CATEGORIC

înaintea meciului, gazdele 
noastre — tehnicienii și orga
nizatorii iugoslavi — făcînd 
un calcul al hîrtiei, socoteau 
că vor avea „de furcă" în prin
cipal cu echipa Poloniei, marea 
favorită a acestei întîlniri, lă- 
sînd pe... planul doi pe romîni. 
Duminică seara, la încheierea

clasa a patra a făcut cu școala 
o mică excursie la aeroport. Nu 
era departe de coraună. 0 ju
mătate de oră de mers pe jos. 
De atunci, în fiecare zi era pe 
Clinceni. Fugea peste cîmpul 
smălțuit cu mii de flori și nu 
se oprea decît atunci cînd 
ajungea în dreptul avioanelor 
argintii. într-o zi, maestrul eme-

V. TOFAN

(Continuare in pag. a 2-a) 

primei zile de întrecere, deve
nise clar că... nefavoriții, adică 
romînii, nu mai pot pierde în 
mod practic meciul și că singura 
problemă care se pune este 

aceea a diferenței de puncte pe 
care o vor realiza față de par
tenerii lor. Iese în evidență, 
chiar și la o lectură grăbită a

Echipele R. P. Romîne dejilind Ia festivitatea de deschidere 
a 'întrecerilor atletice de juniori de la Subotica.

rezultatelor, CARACTERUL AB
SOLUT CATEGORIC al suc
cesului juniorilor romîni. Ei 
au dominat concursul în mod 
autoritar. Spre pildă, în meciul 
direct cu Polonia scorul victo
riilor pe probe este de 23—7 
în favoarea noastră, iar în în
tîlnirea cu Iugoslavia și mai 
mare: 26—41 Dacă am face 
un clasament pe locurile ocu
pate IN GENERAL de atleții 
și atletele celor trei țări (7 p. 
locul I, apoi 5, 4, 3, 2, 1) și

UN NOU $1 VALOROS RECORD 
REPUBLICAN LA TRIPLUSALI

In cadrul unui concurs desfă
șurat, pe ploaie, la Poiana Bra
șov, cunoscutul nostru atlet Șer- 
ban Ciochină a stabilit un nou 
ji valoros record republican ta 

nu pe meciuri bilaterale, apare 
următorul bilanț elocvent:

1. ROMINIA 257 puncte (20 
de victorii în concurs)

2. IUGOSLAVIA 187 puncte 
(4 victorii)

3. POLONIA 169 puncte (6 
victorii).

Cifrele acestea au o semnifi

cație cu totul deosebită, dacă 
ținem seama de_ faptul că :

a) noi n-am învins niciodată 
pînă acum formația de juniori 
a Poloniei;

b) în majoritatea meciurilor 
disputate anterior n-am reușit 
să cîștigăm în fața polonezilor 
mai mult de 4—5 probe.

In sfîrșit, contribuția juniori
lor și junioarelor noastre la

VALERIU CHIOSE
(Continuare in pag. a 4-a) 

triplusalt: 16,25 m, a doua per
formanță europeană a anului 
(vechiul record ii aparținea cu 
16,23 m).



SP ABT ACHIĂD A REPUBLICANĂ
RĂSFOIND PROGRAMUL FINALELOR

O CEI MAI BUNI ATLEȚI PE STADIONUL „23 AUGUST • CAMPIONII MONDIALI - PRE
ZENT! LA TURNEUL DE HANDBAL MASCULIN • BUCUREȘTI - BANAT - CLUJ - PUNCTUL 

DE ATRACȚIE AL ÎNTRECERILOR MASCULINE DE BASCHET

încep campionatele juniorilor la caiac -cane

Întrecerile fiinalc ale S$artachia<lei 
Republicane, care vor începe peste 
«âleva zile, stîrnesc mn interes deosebit 
în rândurile iubitorilor de sport. E și 
firesc: în ultima etapă a acestei mari 
competiții republicane vom putea ur
inari în întreceri, alături de tineri 
sportivi care s-au afirmat în etapele 
precedente, și numeroși campioni mon
diali, olimpici, europeni, recordmani ai 
țării sau ai continentului.

lată, de pildă, concursul de atle
tism, ai cărui cîștigători vor fi laureați 
și cu titlu] de campioni republicani. 
Dintre cei care vor evolua pe pista

Sălile și terenurile Capitalei in așteptarea finaliștilor 
Spartachiadei republicane

(Urmare din pag. 1)

tru mărirea capacității vestiarelor și 
a instalației de nocturnă. Așadar și iu
bitorii voleiului vor putea, urmări în 
bune condițiuni întrecerile sportului 
lor favorit. Terenul central, precum 
și cel învecinai, vor putea găzdui 
peste 3 000 de spectatori.

Raschetbaliștii își vor da întîînire 
pe terenul Știința din str. Vasile Pîr- 
van. Jocurile vor avea loc pe terenul 
special amenajat „.în groapă". Aici au 
fost aduse noi panouri de cristal, iar 
vestiarele, gradenele șî tabela de mar
caj au fost complet refăcute. în ceea 
ce privește instalația de nocturnă, 
avem convingerea că atît spectatorii 
cît și sportivii hui vor avea nimic de 
obiectat...

Intr-un stadiu avansat se află lucră-

La start, cei mai buni 
motocicliști

Duminică dimineața, pe traseul de la 
stadionul 23 August se va disputa finala 
Spartachiadei republicane și a campio
natului republican de viteză pe circuit.

La startul probelor se vor prezenta 
peste 150 dintre cei mai buni alergă
tori din țara noastră care s-au calificat 
în etapele regionale. Alături, de cam
pionii din l^fi3 și maeștri ai sportului 
— printre care T. Popa, V. Sabo, M. 
Dănescu, GJk Ion, M. Pop, L. Sa.bo, 
T. Macarie, Gr. Bemni, Al. Șuier, FI. 
Sărățeanu — vor fi prezenți la start mai 
mulți motocicliști care s-au afirmat cu 
ocazia Spartachiadei republicane în re
giunile respective. Printre aceștia se 
găsesc : C. Seboiu (Buc.), Fl. Moise (PI), 
V. Rotaru (Oltenia), N. Berloiu. (Bra
șov). D. Băbescu (Banat), M. loan (Ba
cău), a. Cibi (Huned.),. L. Biro (Mureș- 
A. M.), A. Kada.r (Cluj), £ Ibrahim 
(Dobrogea), Minu Dan (Galați) ș.a.

DIN PREGĂTIRILE GIMNAȘTILOR
Ne-am interesat în aceste zile cum 

se pregătesc gimnaștii din. întreaga 
țară pentru finalele Spartachir.dei 

republicane. Din toate regiunile ni 
s-au furnizat știri cu privire la inten
sele antrenamente ce se fac pentru o 
comportare cît mai bună la întrece
rile de la București, considerate — 
pe bună dreptate — cel. mai mare 
concurs intern organizat vreodată în 
țara noastră.

IAȘI: Profesorul de educație fizică 
Octav Ungureanu, împreună eu alți 
profesori și antrenori, lucrează cu un 
lot de 8 băieți și 9 fete. Echipele se
lecționate ale regiunii vor fi alcătuite 
după un ultim concurs de verificare 
programat în această săptămînă. Dar 
de pe acum se poate spune că majo
ritatea coniponenților reprezentativelor 
regiunii Iași vor fi de la GS.M.S. și 
școala medie „Mihail Eminescu" din 
Iași, cu program special de educație 
fizică, unde gimnastica a făcui în ul
timii ani progrese remarcabile. La 
cat. I seniori se contează pe o bună 
comportare din partea lui G. Barbă- 
Jată, iar la cat. II seniori va concura 
M. Teodorescu, un gimnast care în 
ultima vreme a manifestat o formă 
bună. Calitatea principală a echipe
lor ieșene o constituie omogenitatea, 
și antrenorii speră că acest lucru va 
conta mult în clasamentul final? al 
Spartachiadei. 

sladionului „23 August" nu vor lipsi 
/olanda Balaș, Lia Manolut, Viorica 
Viscopcdeanu, Maria Diaconescu, Ana 
Sălăgean, Gh. Zamfirescu, $. Ciochină, 
A. Barabaș, V. Jurcă, Al. Spiridon, 
P. Astafoi, C. Drăgulezcu, precum și 
o serie de juniori talentați, care s-au 
afirmat în „triunghiularul" de la Su- 
botica : P. Ciobanu., Gh. Coslache, 
Mihaela Peneș, Gabriela Radulescu 
ș.a. Se așteaptă întreceri echilibrate 
la majoritatea probelor, pe care le-am 
vrea, desigur, încoronate ou noi recor
duri republicane.

Punctul de atracție al turneelor de 

rile de la sala Recolta, unde își vor 
disputa întâietatea halterofilii, precum 
și cele de la patinoarul „23 August", 
unde va fi instalat ringul de box. 
Zilele acestea urmează să fie pusă la 
punct și sala Floreasca, care va primi 
ca oaspeți pe gimnaști. Aceștia vor 
avea la dispoziție aparate noi.

După ciim se vede, peste tot există 
multă preocupare pentru a se pune la 
punct chiar și cele mai mici amănunte 
organizatorice și tehnice, astfel ca ul
timele întreceri ale primei Spartachia- 
de republicane să se poată desfășura 
în condiții optime.

Unul din punctele de atracție ale finalelor 

întrecerea feteștilor-parada internaționalilor
Fără discuție că turneul de fotbal 

reprezintă unul din principalele punc
te de atracție ale finalelor Spartachia- 
dei republicane. Drapa cum se știe, 
primul meci se va disputa la 16 au
gust, duminică, între reprezentativele 
regiunilor Iași și Cluj, pe stadionul 
Dinamo. Semifinalele vor avea loc la 
19 august, pe același stadion : Do- 
brogea—Cluj sau Iași și orașul Bucu
rești-—Banat : finalele (penlra locurile 
3—4 și I—2) sînt programate sîm- 
liăiă 22 august pe stadionul „23 Au
gust", în cadrul festivității de închi
dere a Spartachiadei republicane.

întrecerile eta-pei interregionale au 
desemnat, în general, ca finaliste for
mații dintre cele mai valoroase, care 
— alături de reprezentativa orașului 
București — pot dă turneului final 
un nivel tehnic ridicat. în rândurile 
celor 5 echipe activează maeștri ai 
sportului și internaționali din cei mai 

PLOIEȘTI : Sportivii cei mai bine 
clasificați la etapa regională, care 
și-au cîștigat dreptul de a reprezenta 
regiunea Ia finala pe țară, au muncit 
mult în ultima vreme la cluburile și 
asociațiile din care fac parte pentru 
a remedia lipsurile manifestate la 
concursurile anterioare, pentru îmbu
nătățirea formei. De gimnaștii și gim
nastele din echipele reprezentative se 
ocupă îndeaproape patru profesori 
și antrenori de gimnastică : Elena 
Sima, Gheorghe .Mătușa. Nina Mă
tușa, Gheorghe Baizat.' Tn cele două 
echipe remarcăm prezența unor giin- 
naști și gimnaste cu reale perspective 
ca: Rodica Cheșa (senioare I), Adela 
Br.abete (senioare III), Florin Ilies
cu (seniori II) ș.a. In concursul indi
vidual al maestrelor regiunea Ploiești 
va fi reprezentată de Elena Ceampe- 
lea, componentă a echipei reprezenta
tive A a R. P. Romîne, și Olga lo- 
nescu, componentă a selecționatei de 
tineret a R. P. Romîne.

TIMIȘOARA: Sala nouă a Univer
sității din Timișoara a fost în ultima 
vreme luată cu asalt de gimnaști. 
Intr-adevăr, aici și-au efectuat pregă
tirile echipele de gimnastică ale re
giunii Banat, care vor concura la fi
nala Spartachiadei. Andrei Cherecheș 
și Tatiana Isar au muncit intens pen

handbal îl constituie prezența campio
nilor mondiali, care alcătuiesc echipa 
masculină a Bucureștiului, precum și 
selecționata care ne va reprezenta țara 
— la sfîrșitul lunii — la „Gupa Du
nării." (participantă în afară de con
curs). Ele vor primi o replică puter
nică din partea selecționatelor Banat, 
Ploiești și Bacău. La fete este aștep
tată cu mare nerăbdare reeditarea 
„duelului" București—Banat, care a 
dominat turneul final al campionatului 
din acest an.

Pasionantă va fi și întrecerea mas
culină de baschet unde reprezentativa 
Capitalei are în selecționatele Clujului 
și Banatului două adversare serioase 
în lupta pentru primul loc. în sfîrșit, 
turneele de volei reunesc cele mai pu
ternice selecționate din țară : Bucu
rești, Cluj, Oltenia, Brașov și Iași la 
băieți, București, Cluj, Oltenia, Do- 
brogea și Galati la fete.

Finale ale Spartachiadei 
și ale campionatelor R.P.R.

O serie de manifestațiuni sportive 
cuprinse în programul finalelor Spar- 
tachiadei republicane prezintă o dublă 
importanță : se vor decerna titluri 
de campioni și ai Spartachiadei repu
blicane și ai R.P.R. Este vorba de: 
atletism, gimnastică, haltere, natație 
(înot și sărituri), lupte (clasice și 
libere) și motociilism, ceea ce mă
rește și mai mult interesul spectato
rilor.

reputați, precum și jucători tineri ta- 
ientați. Cităm din echipa orașului 
București pe : Nunweilier III, Con
stantin, Pîrcălab, Creiniceanu, I. lo- 
nescu, Sucim, Koszka, Petru Emil, 
Greavu etc. ; din echipa Banat : Mă- 
nolache, Țîrlea, Surd an. Mi țara. ; Do
bro gea ; Stancu, Ghibănescu, Biikdssi, 
Tufan ; lași : Pop, Voniicu. Ștefănescu, 
Danileț ; Cluj ; Ivansuc, Marcu, Grăj- 
deanu, Sucim, Adam, Cîmpeanu etc. 
Cum se vede, o adevărată paradă a 
internaționalilor noștri. în general, re
prezentativele sînt alcătuite pe sche
letul unor cunoscute formații de ca
tegorie A (Farul, Știința Cluj, U.T.A. 
și Știința Timișoara, C.S.M.S.), iar cea 
a orașului București include majori
tatea jucătorilor din lotul reprezenta
tiv. Ceea ce nu poate deeît mări inte
resul iubitorilor de fotbal pentru jocu
rile finalei.

tru ca gimnastica din regiunea Ba
nat să poată fi reprezentată cu succes 
la marea întrecere de la București; 
Tiberiu Druinuș (seniori I), Petru 
Șebu (seniori II), Ilie Seurtu (se
niori III)., Ulpia Popescu (junioare 
I), Florica Grecu (senioare III), Alina 
Goreac (cat. copii) sînt doar cîțiva 
dintre sportivii bănățeni care vor pu
tea fi văz-u ți în sala Floreasca la în
trecerile de gimnastică ale Sparta
chiadei.

BUCUREȘTI : După cum se știe, 
în cadrul finalelor Spartachiadei repu
blicane se va desfășura și campiona
tul republican al maeștrilor (masculin 
și feminin), întrecere la care vor lua 
startul^ atît componenții loturilor olim
pice cît și alți gimnaștii fruntași. Ast
fel, de la Știința București vor con
cura. Sonia. Iov,an, Elena Leuștean-Po- 
pescu, Atanasia Ionescu, Elena Tutan, 
Cristina Doboșan; de la Dimarno: 
Emilia Liță, Rodica Apăteanu, Emilia 
Panait (la feminin) ; la masculin îi 
vom vedea, printre alții, pe Gh. Tohă- 
neanu, Fr. Orendi, Al. Silaghi, A. 
Cadar (Dinamo), P. Miclăuș, Gh; 
Condovici (Știința), Gh; Stanciu, Gh. 
Grigorescu (Steaua). Cu toții se pre
gătesc în aceste zile cu. multă asidui
tate pentru ca la întrecerile din ca
drul Spartachiadei republicane și ale 
campionatului să se comporte cit mai 
bine.

Seria marilor competiții destinate in 
acest sezon tinerei generații de praeti- 
eanți ai sporturilor nautice se va în
cheia, peste două zile, cu desfășurarea 
finalelor campionatului republican de 
caiac-canoe juniori. De această dată în
trecerile sînt programate pe lacul He
răstrău. Vineri, începînd de la ora 9, 
vor avea loc eliminatoriile, iar sîmbătă 
de la ora 9,30, cursele decisive.

La cele 16 probe ale concursului (15 
de viteză și una de fond pe 5 000 m) 
vor lua parte peste 200 de juniori și ju
nioare din următoarele centre nautice: 
București, Timișoara, Tg. Mureș, Arad, 
Reșița. Galați, Tulcea și Satu-Mare. A-

Echipaje de caiac dublu, in plin efort, la o recentă competiție de tineret 
Fete: T. Chioreanu

SPORTUL —UN PRIETEN DRAG 
AL STUDENȚILOR NOȘTRI

(Urmare din pag. I)

să se afirme cu tărie în marile com
petiții. interne și internaționale. Por
nind de la „Cupa anilor I", care a 
devenit tradițională și care mobili
zează an de an la startul întrecerilor, 
mii de studenți și studente și încheind 
cu campionatele republicane univer
sitare avem un tablou sugestiv al in
tensei activități sportive în care sînt 
prezenți studenții noștri. Numai la e- 
diția 1963 a campionatelor universi
tare numărul participanților a atins 
60 000 !

Pregătindu-se temeinic sub îndruma
rea unor cadre competente, a unor a- 
sistenți, lectori și conferențiari cu

Maria Bistrițeanu
(Urmare din pag. 1)

rit al sportului Gheorghe Ianeu (pe 
atunci instructor de parașutism) tot 
văzînd-o pe acolo, a întrebat-o cum o 
cheamă :

— Maria Bistrițeanu — a răspuns 
fata, roșind»

— în ce an ești născută?
— în ’44.
— îți place parașitbisjHul ?
— Mult!...
— Cu notele cum stai ?
— Sînt premiantă.
— Bine, mai vino pe aici...
Și a venit. Acum avea 15 ani și 

purta cu mîndrie brevetul de parașu- 
tista la „terrn“. Știa să plieze, învă
țase pe dinafară toată partea teore

0 CICLISM
CICLIȘTII IȘI DISPUTĂ DOUĂ FINALE 
DE CAMPIONAT REPUDLtCAtt LA DRAȘOV

Si'iubăiă și duminică cei mai buni 
cicliști din țara noastră se vor pre
zenta 15a startul finalelor campionatelor 
republicane de contratimp individual 
și fond; Ambele întreceri au fost pro
gramate de federația de specialitate pe 
șoselele din împrejurimile Brașovului. 
Aceste două competiții republicane sînt. 
deosebit de importante pentru faptul că 
ele sînt un. ultim și. deosebit de im
portant examen de verificare a pregă
tirii înaintea campionatelor mondiale 
din Franța. Prezența în concurs a aler
gătorilor din lotul olimpic, a> celor din 
lotuL republican, precum și a tinerilor 
alergători calificați la faza regională 

lături de acești sportivi care și-au c 
tigat dreptul de participare în fin; 
vor concura și o serie de invitați 
F.R.S.N., tineri talentați, care s-au e 
dențiat cu ocazia calificărilor. Oraș 
cele mai bogat reprezentate sînt Bu< 
rești, Timișoara și Tg. Mureș. Este 
așteptat ca preliminariile de vineri, c 
mai cu seamă finalele propriu-zise, 
sîmbătă, să dea loc la dispute deose 
de echilibrate, ca lupta pentru cuce 
rea titlurilor de campioni republic; 
de juniori să confirme progresul ce 
înregistrează pe plan intern, de n 
mulți ani, la caiac-canoe.

înalte cunoștința, mulți sportivi di) 
rândul studenților — și ne-ar trebu 
mult spațiu pentru a-i aminti — a» 
reușit să se afirme, să urce pe treptei* 
măiestriei sportive. Numele lor a fi 
gurat pe listele învingătorilor Univer 
siadelor, a întrecerilor sportive dir 
cadrul Festivalurilor tineretului ș 
studenților și Jocurilor Olimpice.

Succesele de seamă obținute de spor 
tivii studenți sînt rodul minuna teloi 
condiții create de către partid și gu
vern, sînt urmarea firească a grijii 
părintești pe care le-o poartă statu 
democrat-popular viitorilor ingineri, 
profesori, medici, tuturor tineril'oi 
care se pregătesc să devină cadre de 
specialiști ai patriei noastre.

tică a zborului cu> parașuta și aștepta 
cu încredere primul salt din avion. 
L-a făcut un an mai tîrziu, de la 
înălțimea de 800 m. A avut emoție, 
dar nu i-a fost? frică. Cînd a aterizat, 
Ianeu a felicitaiL-o. Au felicitat-o și 
oamenii din comună. Peste doi ani i-am 
strâns și noi mina. STABILISE UN 
NOU RECORD MONDIAL, LA 
.,600 M“ r

Acum nci mai e supărată pe păpuși. 
Le păstrează, așa „fricoase" cum sînt, 
alături de diplomele și medaliile cu
cerite. Ultimul trofeu : CAMPIOANĂ 
A R.P.R. Șl A SPARTACHIADEI RE- 
PUBLICANE LA PROBA EI PREFE- 
RATĂ — 600 M CU DESCHIDERE 
LNTÎRZIATĂ !

este o garanție a valorii disputelor care 
vor avea le® sîmbătă și duminică.

Finala campionatului republican de 
contra-timp individual se va desfășura 
sîmbătă diuuueața, începînd de la ora 
9, pe șoseaua Brașov-Sighișoara. Ci
cliștii vor lua startul de la borna kilo
metrică 4 urmind1 să alerge pînă la km 
24 și înapoi, ta' total O km.

Disputa pentru titlul de campion na
țional de fond: v.a avea loc duminică 
dimineața, h» era 9 se va da startul de 
pe șoseaua> Brașov — Sibiu din dreptul 
bornei, kilometrice 176. Participanții vor 
a.vea de parents ISO km (pînă la km 
266 și înapoi).



De la F. R. Fotbal
SERIA A II-A

următorul

putat la Bala Ma-

categoria A echipa

24
24
23
23

12
12

31
26
26
25

2»
19
18
10

Baia Mare 
Reșița

33
31
27
26
26

1. Vagonul Arad
2. Metalul Tr. Severin
3. Pandurii Tg. Jiu
4. Siderurgistul Huned.
5. C-F.B. Arad
6. Victoria Calau
7. Electromotor Tim.
8. Tractorul Corabia
9. Minerul Deva

10. Eleclroputere Cr.
11. St. roșie Salanta 
12-Teba Arad

12.
13.
14.

4
8

10
10
11
9

10 37:38 26
12 28:34 25
13 39:38 24
13 28:39 23
12 32:46 23
14 42:47 22
12 31:42 22
16 21:49 16

17 2 
M 4
11 9
9 8
9 8

10 5 11
19 9

11 3
11 3
10 5
9 4
9 4
8 6
8 6

anul
: stabilit

65:25 40 
50:36 
71:44
40:45
28:19
32:32

în cadrat de

13 3, 9 38:32 
li 2
19 4
»»

IO 3
8 S
8 4
» S
9 1
7 4

7 42:20 36
8 40:24 32
0 31:27
9 30:35 

19:37 
32s23
42:38 25 
44:40 25 
30:37 23

11 30:30 25 
13 34:31 22 
13 a?:26 22
12 30:30 22 
12 21:40 22

republicană 
echipa Dinamo

9 35:26
S 32:37
7 2707
9 23:31
O 29:32 22

10 35:36 20 
9 23:34

12 32.34
11 25:37

3 4 15 20:45

1. Minatul
2. C.S.M.
3. C.F.R. Timișoara
4. Jiul Petrila
5. A.S. Cugii
6. Gaz Metan Mediaș
7. Mureșul Tg. Mureș
8. Ind. Sîrmii C. Turzii
9. A.S.M.D. Satu Mare

10. Minerul Lupeni
11. C.S.M. Cluj

C.S.M. Sibiu 
Arieșul Turda 
FI. roșie Oradea

A. In urma omologării rezultatelor 
jocurilor din campionatul republican 
categoria A pe anul competitions! 
1963—1964, a fost 
clasament:

1. Dinamo București
2. Rapid București
3. Steaua București
4. Progresul București
5. Petrolul Ploiești
6. Steagul roșu Brașov
7. Crișul Oradea
8. Farul Constanța
9. Știința Cluj
0. Dinamo Pitești
1. U.T. Arad
2. C.S.M.S. Iași
13. Știința Timișoara
4. Siderurgistul Galați

doi jucători ai selec

ționatei R.M.A.M. 

(Fază din meciul 

reg. Brașov — 

R.M.A.M. 4—3, dis-

re in cadrul Spar- 

tachiadei republi
cane ).

Foto: L. Chira

Promovează în campionatul catego
riei B echipa C.F.R. Roșiori de Vede.

Retrogradează în campionatele re
gionale respective formațiile Portul 
Constanța și Muscelul Cîmpulung.

SERIfi VEST

22 15 2 5 59:19 32
22
22
32
22
22
2Z
22
22
22
22
22

Gol / Năjtănăila 

(reg. Brașov ) a în

scris cu toate că

Pregătiri pentru noul campionat
Alături de echipele din categoria A 

și-au. reluat antrenamentele și forma
țiile din. categoria B, care la 6 septem
brie vor lua startul în neul campionat-.

Iată- cî-teva vești transmise de 
«respondentii noștri:

GO

SPERANȚE LA ȘTIINȚA 
TIMIȘOARA

Deși timpul a fost de multe 
nefavorabil, jucătorii de la Știința 
mișoiu.. aui participat marți la

ori
Ti
csi 

de-al nouălea antrenament. Seriozita
tea cu- care muncesc fotbaliștii timi
șoreni constituie o garanție pentru 
buna lor comportare în campionatul 
categoriei B și d(a« speranțe supor
terilor echipei. Printre sportivii pre- 
zenți; la, antrenamentul de marți t-am 
notat pe Petru Popa, Surdan, Răceles- 
cu, Lereter, Hîrșova-, Mihăil'ă, Mano- 
lache, Miițaru, R. Lazăr, Mircea Popa, 
Bîtlan. Tănasa

că. De asemenea, echipa a luat parte 
la o serie de jocuri de verificare.

Antrenorul Reinhardt a promovat 
în totul primei echipe și o serie de 
jucători din formația de juniori.

Iancu Plăvițiu, - coresp.
MECI DE PREGĂTIRE LA SUCEAVA

In cadrul pregătirilor pentru noul 
campionat, Viitorul (fost Dinamo) 
Suceava din categoria C și C.F.R. 
Pașcani din categoria B au desfășurat 
un joc frumos. Echipa gazdă ar ii 
meritai un rezultat de egalitate. Ata
cul sucevenilor a fost însă deficitar, 
iar portarul Sidac, neatent, a primit 
două goluri, parabile, astfel că CJ'.R. 
Pașcani a câștigat cu- 3—2 (2—0). Au 
înscris: Atanasiu (min. 25 și 60) și 
Rozorea. (min. 30) pentru C.F.R., res
pectiv Gume (min. 76) și Abramiuc 
(min;, 8®J.

26
26
26
26
26
26
31
26
26
26
26
26
26
26

Se declară campioană 
pe arrul 1963—1964,. 
București.

Retrogradează în campionatul cate
goriei B formațiile Știința Timișoara 
și. Siderurgistul Galați.

B. In urma omologării rezultatelor 
jocurilor din campionatul categoriei B. 
au fost stabilite următoarele clasa
mente :

Promovează ta
Minerul Baia Mare.

Retrogradează ta campionatul cate
goriei C formațiile Arieșul Turda și 
Flamura

C. In
jocurilor
au fost
mente i

roșie Oradea.
urma omologării rezultatelor 
din campionatul categoriei C. 

stabilite următoarele clasa-

Promovează în campionatul catego
riei B echipa Vagonul Arad

Retrogradează în campionatele re
gionale respective formațiile 
reșie Salonta și Teba, Arad,.

Romeo Munteanu — coresp.

Petru Arcan — coresp*

ANTRENAMENTE INTENSE 
CA C.S,M, REȘIȚA

La 15 
pregătirile 
categoriei 
zile care 
pregătirea . __ _ ________
exerciții de tehnică și lecții de tacti-

iulie reșițenii și-au reluat 
pentru noul campionat al 

B. In cele aproape 30 de 
au trecut s-a îmbunătățit: 
fizică generală, au avut tec

NOTE
ARBITRU IȘI REIAU ACTIVITATEA

în vederea reluării activității, arbi
trii de fotbal din orașul Bucureștii 
(inclusiv cei- de ea^egor-ie republicană) 
sînt invitații la ședința care va avea

Victorii internaționale ale fotbaliștilor noștri
A arbitrat corect I. Dobrin — Petro- 

șeni.

■ ■

MINERUL LUPENI — SLOBODA 
T1TOVO (R.S.F.l.) 5-2 (2-2)

LUPENI, 12 (prin telefon). — Aș
teptat cu> mult interes, meciul nu s-a 
ridicat însă: la o valoare tehnică deo
sebită. Victoria obținută de formația 
locală este însă perfect meritată, chiar 
șl la acest scor. Golurile au fost în
scrise de Șoptăreanu (min. 2), Țurcan 
(min. 13, 61 și 82), Cotroază (min. 
83) pentru Minerul, Erjici (min. 21 din 
11 m) și lnoslavovici II (min. 40) pen
tru Sloboda.

ION CIORTEA, coresp.

obținută de formația
CJ.R. TIMIȘOARA — SPARTAKUS

(R.P.UJ 5—0

SZARVAS, 12 (prin telefon). —- 
Continuîndu-și turneu] In R. P. Un
gară, formația locală C.F.R. a jucat 
în orașul Szarvas,. unde a întîlnit 
echipa Spartakus. Feroviarii au cîș- 
tigat eu- 5-0 (3—0).

Metalul București 
C.F.R. Pașcani 
Tractorul Brașov 
Știința București 
Flacăra Mo re ni 
Unirea Rm. Vîlcea 
Chimia Făgăraș 
Știința Galați 
Ceahlăul P. Neamț 
Foresta Fălticeni

I

12 8
15 2
14 3
12 5
11 4
9 8

9
5 
î
5
4

9 5
8 7
6 6

10
10

II

SERIA

48:29
51:26
26:27
31:33
35:27
37:37
35:37

32
31
29
26
26
25
25
25

37:48 25
12 37:42 24
12 40:35 23
11 43:49 23
14 24:69 18

1. Laminorul Brăila
2. FI. roșie Tecuci
3. Dinamo Suceava
4. Rapid Mizil
5. Chimia Onești
6. Textila Buhuși
7. Moldova Iași
8. Fructexport Focșani
9. Unirea Botoșani

10. Rulmentul Bârlad
11. Metalosport Galați
12. Petrolul Moinești

EST

22
22
22
22
22
22
22

l 22
22
22
22
22

Steaua

SEBIA NQRD

1. Recolta Cărei 22 13 3 6 51:25 29
2. Soda Ocna Mureș 22 12 2 8 39:32 2S

13 4 5 52:19 30 3. Gloria Bistrița 22 12 I 9 46:C1 25
11 S 6 45:24 27 4. Unirea Dej 22 10 5 7 48:36 25
10 5 7 31:22 25 5. Faianța Sighișoara 22 6 7 33133 24
11 1 10 28:35 23 6. Metrom Brașov 22 10 3 9 40:29 23
9 4 9 28:22 22 7. Minerul B. Sprie 22 10 P 11 27:32 21
9 4 9 34:35 22 8. Chimica Tiraăveni 22 8 5 9 29:35 21
9 3 10 28:35 21 9. Minerul Bihor 22 9 2 11 31 >42 28
8 4 10 28:31 20 10. Textila Si. Gheorghe 22 0 3 11 24:29 19
9 2 11 30:35 20 11. Rapid Tg. Mureș 32 9 I 12 34:47 19
7 5 10 31:53 19 12. Metalurgistul B. Mare 22 5 2 15 20:52 12

18
17

SEBIA

1. Știința Craiova
2. Metalul Tîrgoviște
3. Poiana Cîmpîna
4. Dinamo Bacău
5.
6.
7.
8.
a.

18.
IU
12.
13.
14»

Promovează în categoria. A echipa 
Știința Craiova.

Retrogradează în campionatul cate
goriei C formațiile Ceahlăul Piatra 
Neamț și Foresta Fălticeni.

Promovează în campionatul catego
riei B echipa Laminorul Brăila.

Retrogradează în campionatele re
gionale respective formațiile Metato- 
sport Galați și Petrolul Moinești.

ȘTIRI ■ ■

19,loc miirie, vineri 14 august, ora 
în sala Dinamo.

GESTURI INUTILE
Se spune, și pe bună dreptate, că 

în timpul unei partide arbitrul trebuie 
să treacă neobservat, că nu trebuie 
să-l „simtă" nici jucătorii și nici spec
tatorii. Există însă și „cavaleri ai flu
ierului" care caută să se impună cu 
orice preț, să arate spectatorilor că 
sînt mereu pe fază, că nu le scapă 
nimic, intervenind zgomotos în joc și 
gesticulînd în fața jucătorilor în culpă. 
Intr-un cuvînt, pozează.

Cam în felul acesta s-a comportat, 
cu prilejul fazei intermediare pe gru
pe de regiuni disputată la Iași, și ar
bitrul bucureștean V. Pădureanu. Și în 
meciul Ploiești — Galați, d*ar mai ales 
în partida Iași — Galați din finală, 
el a gesticulat tot timpul pe teren, 
lăsînd spectatorilor o impresie neplă
cută.
Este păcat ca V. Pădureanu, unul 

d.in bunii noștri arbitri de fotbal, să 
alunece pe panta exhibiționismului.

SERIA SUD

1. C.F.B. Roșiori 22 13 4 5 32:12 30
2« Victoria Giurgiu 22 13 4 5 50:25 30
3l Dinamo Victoria Buc. 22 13 2 7 46:23 28
4. Flacăra roșie Buc. 22 9 6 7 30r27^ 24
5. Metalul Pitești 22 9 5 8 29:40 23
6. Tehnometal București 22 9 3 10 24:38 21
7. Electrica Fieni 22 8 4 10 29:42 20
8. Unirea Răcari 22 7 4 11 32:30 18
9. Electrica Constanța 22 7 4 11 34:41 18

10. Progresul Alexandria 22 5 8 9 23:37 18
11 Portul Constanța 22 8 1 13 33:34 17

12. Muscelul C. Lung 22 7 3 12 27:40 17

Promovează în campionatul catego
riei B echipa Recolta Cărei.

Retrogradează m campionatele re
gionale respective formațiile Rapid Tg. 
Mureș și Metalurgistul Baia Mare.

D. Se declară cîșirgătoare a „Cupei 
R.P.R." ediția 1963—1964 echipa Dina
mo București.

E. Se declară campioană republicană 
de juniori pe anul 1963’—19®4 echipa 
Clubul Sportiv Muncitoresc Cluj.

F. In urmai ®as©togării rezuMatefor 
jocurilor de bara); a* promovat în ca
tegoria C, următoarele formații : Vic
toria Piatra Neamț, A. S. Aiud, Fore
stiera Sighet. Minerul Câmpulung Mus
cel, Marina Mangalia; Minerul Anina, 
Șiretul Rădăuți și Rulmentul Brașov.

PRONOEXPRES1X2X1X21
73 037 lei, premiu suplimentar I la tragerea lato Central din 7 august
Loto-Pronosport organizează în ziua 

de miercuri, 1,9 august 1964-, un con
curs; special: Pronoexpres la care se 
atribuie importante premii- suplimentare 
în obiecte și: bani. „Capul de afiș" al 
acestui concurs special îl constituie 
4 autoturisme :

li „M.OSKVIC1" ;
1 „FLAT 600“ și.
2 ,TRABANT COMBI".
J» afara autoturismelor se mai atri

buie: motociclete, motorete, televizoare, 
frigidere, magnetofoane, aparate radio, 
mașini de spălat rufe ete.

Iha, tragerea acestui, concurs special, 
care va avea loc la București, se vor 
efectua 3 extrageri, în; două faze, în- 
stmiînd 22 numere, după cum urmează :

— O extragere de 6 numere de bază 
și 2 numere de- rezervă din 49, pentru 
atribuirea premiilor obișnuite în bani, 
pe 6 categorii.

— Două extrageri suplimentare se
parate de cîte 7 numere din 49, pentru 
atribuirea premiilor suplimentare în

Lista completă a premiilor și con- 
dițiunile de atribuire se găsesc în pros
pectele acestui concurs, care se distri
buie gratuit, prin agențiile Loto-Prono- 
spori

PRONOEXPRES

La tragerea Pronoexpres nr. 33 d 
12 august 1964, au fost extrase d 
urnă, următoarele numere de bază :

18. 13 2 8 20 39
Numere de rezervă: 15 45.
Fond de premii: 473.119 lei. 
Tragerea următoare, tragere 

ciafâ; va- avea loc miercuri 1'9 august 
a, e. mu București.

I : 6 variante a cîte 12.360 lei și 2 
variante a cîte 3090 lei ; Categoria a 
II-a.: 13 variante a cîte 4.944 lei și 13 
variante a cîte 1.236 lei; Categoria a 
ILL-a : 20 variante a cîte 2.843 lei și 
33- variante a cîte 710 lei; Categoria a 
IV-»: 46 variante a- cîte 1.391, lei și 47 

" " ’ a
852 lei și 65 

Categoria a
852 lei și 81 
Categoria a

spe-

PREMIILE ÎNTREGI SI SFERTURI 
CTSTTGATOARE LA TRAGEREA 
LOTO-CENTRAL DIN 7 AUGUST 

1964

atribuirea premiilor suplimentare 
obiecte și bani, pe 8 categorii.

Premiul suplimentar 
73.037 lei întreg;

5 variante

I : 1 variantă 
Premiul supli- 
a< cîte 2.655 lei

a
mental’ II.:
și 2 variante a cîte 663 lei; Categoria

variante a câte 347 lei; Categoria 
V-a: 78 variante a cite
variante a cîte 2’1*3 lei;
Vî-a : 74 variante a. cîte
variante a cîte 213 lei;
Vii-a: 97 variante a cîte 642 lei și 112 
variante a cîte 168* lei; Categoria a 
VlIT-a : 140 variante a cîte 456 lei și 
144 variante a cite 1114. lei.

Premiul suplimentar I? a revenit pa-r- 
ticipa/aitului Breiafe Stanislav d'm com. 
PăHinoasa, ratontii Gura HuwotuIih, 
reg. Suceava.

Kubrieă redactată* de k©t®-Pr©no- 
spoit



Romînia în finala „Cupei Europei" la șah
Turneul celor patru țări din zona 

• III-a s-a încheiat marți seara cu 
disputarea întîlnirilor R.P. Romînă — 
R.P. Ungară și R.P. Bulgaria — R.D. 
Germană. Deși problema calificării în 
finală era in bună parte rezolvată 
înaintea ultimei runde, reprezentati
vele maghiare și romîne avînd un nu
măr apreciabil de puncte înaintea ce
lorlalte două, s-a jucat cu aceeași 
ardoare, caracteristică întregii desfă
șurări a competiției.

Șahiștii romîni au avut din nou o 
comportare meritorie, ratînd de puțin 
victoria în întîlnirea cu cei maghiari. 
La prima masă, Ghițescu a avut mul
tă vreme inițiativa în partida cu ma
rele maestru Portisch, dar apărarea 
foarte exactă a acestuia a dus în 
cele din urmă la egalitate. Cu același 
rezultat s-a încheiat și partida Cio- 
cîltea—Barcza. Florin Gheorghiu l-a 
întîlnit cu albele pe Lengyel. Chiar 
după consumarea deschiderii, partida 
s-a angajat pe un făgaș foarte ascu
țit, excelentul nostru jucător găsind 
repede căile unui atac irezistibil, de 
o rară frumusețe, care i-a adus o

Putem privi cu încredere viitorul
(Urmare din pag. 1) 

ridicarea nivelului tehnic al concursu
lui a fost hotărîtoare. Ea poate fi ex
primată în următorul bilanț :

SPORTIVII ROMÎNI AU REUȘIT! 
1 RECORD MONDIAL, 4 NOI 
RECORDURI REPUBLICANE, 1 RE
CORD EGALAT ȘI 18 NOI RE
CORDURI PERSONALE, CU CIFRE 
CARE ONOREAZĂ ORICE MITING 
ATLETIC DE SENIORI.

„SECRETELE" VICTORIEI

Cum au fost posibile toate acestea ? 
S-a petrecut, oare, peste noapte, 
vreun... miracol ? Nicidecum. Secretul 
marii victorii romînești de la Subotica 
trebuie căutat în munca serioasă, per
severentă, care s-a dus cu tinerii noș
tri atleți. Să-i cităm deci pe coautorii 
succesului, tehnicienii și antrenorii 
care au pregătit cu spirit de răspun
dere si toată pasiunea loturile noastre:

LIXANDRU PÂNDELE, coordonato
rul lotului si antrenorul aruncătorilor 
de suliță ; GHEORGHE STANEL (se- 
mifond și obstacole) ; GHEORGHE 
TESU (garduri) ; ION VINTILĂ (să
rituri), MIRCEA BUHLEA (aruncări): 
LUCIAN PURDEA (aruncări) și dr. 
TITUS PETROVICI (medicul lotului). 
Lor le revin meritele pentru pri
ceperea de a-i fi adus în maximum 
de formă, la timpul potrivit, pe tinerii 
atleți, de a fi imprimat în cadrul lo
tului o atmosferă de seriozitate, de 
disciplină și muncă creatoare.

Simbătă și duminică

întreceri internaționale 
la bazinul Dinamo

La sfîrșitul acestei săptămîni bazi- 
Bul Dinamo va găzdui o nouă între
cere internațională la înot și polo. 
Este vorba de întîlnirea dintre selec
ționata școlară a orașului București 
și cea a clubului sportiv C.K.D. Praga.

Concursul se desfășoară sîmbătă și 
duminică după următorul program: 
de la ora 17,30 probele de înot, iar de 
la ora 18,3C jocurile de polo. Probele

ZIARUL belgian „Les Sports" dă ca 
oficială știrea că dl. Armand Mas- 
sard — președintele Comitetului Olim
pic Francez — a trimis cancelariei 
C.l.O. o scrisoare prin care departa
mentul Senei propune candidatura 
Parisului pentru organizarea Jocurilor 
Olimpice de vară din anul 1972.

MART1NSSON este un nume destul 
de comun în Suedia. Totuși, pare cam 
neobișnuit faptul că în echipa de fot
bal a clubului Tjantes I.K. din Nor- 
boken evoluează nu mai puțin de 
nouă jucători cu acest nume. Unii 
ziariști cu umor din Suedia au remar
cat că. din păcate, „originalitatea" 
formației se reduce numai la acest 
fapt. Aceasta deoarece echipa acti
vează în liga a... șasea, iar în prima 

victorie mult aplaudată de numeroșii 
spectatori prezenți în sala concursului. 
Tot prin victorie a încheiat Mititelu 
partida sa cu Honfi, în timp ce în întîlni- 
rile Botez—Bilek, Reicher—Forintos, 
Soos—Dely și Radovici—Flesch se 
consemnase egalitatea. Au pierdut 
Pavlov la Haag, după ce avusese 
poziție sensibil egală și Nacu la 
Szilăgyi. Scor final: 5—5.

întîlnirea R.P. Bulgaria—R.D. Ger
mană s-a încheiat cu victoria la limi
tă a șahiștilor bulgari (5‘/2—4%), 
rezultat care nu a mai putut influența 
ordinea în clasament a celor patru 
echipe. Cu excepția partidei Spirido
nov—Mădler, în care jucătorul bul
gar a cîștigat, toate celelalte partide 
ale acestei întîlniri s-au încheiat la 
egalitate.

Clasament final: R.P. Ungară 39%, 
R.P. Romînă 31‘/2, R.D. Germană 
25%, R. P. Bulgaria 23l/2 puncte. 
După cum se știe, primele două echipe 
s-au calificat în finala „Cupei Euro
pei" ce se va desfășura anul viitor 
în R.F.' Germană.
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T. RADULESCU

Experiența de la Subotica arată cît 
se poate de clar că un lot omogen, 
bine pregătit poate învinge cu succes 
toate piedicile pe care le ridică în mod 
obiectiv o întrecere internațională. Și, 
asemenea handicapuri au existat la Su
botica. Juniorii noștri participaseră la 
5 concursuri mari în decurs de 5 săp
tămîni, au coborît de la o altitudine 
de 1000 m și o temperatură rece 
(Poiana Brașov) într-o localitate de 
șes cu o căldură sufocantă, au fă
cut un drum obositor cu trenul, de 
18 ore și au învins net, depășind cu 
mult mai bine decît partenerii lor di
ficultățile unei piste slabe (mai ales 
în-sectoarele de sărituri) cum este aceea 
de pe stadionul Spartak. Iată, deci, 
roadele pregătirii 1

SELECȚIA — O PROBLEMA CHEIE

Cunoscutul antrenor polonez Roman 
Korban, în trecut un ilustru campion 
de semifond, a exclamat cînd i-a vă
zut la antrenament pe băieții noștri: 
„Superbi atleți!“

Tntr-ădevăr, acum — spre deosebire 
de alți ani — s-a pus un accent se
rios în selecția viitorilor campioni, 
pe calitățile fizice naturale. Exemplele 
sînt numeroase.

Recordmanul mondial de juniori la 
aruncarea ciocanului, Gheorghe Cos- 
tache, este splendid construit, cu o 
„explozie" excepțională, cu un echi
libru nervos remarcabil. A uimit pur 
și simplu modul cum Costache con
trolează aruncările și, mai ales, spi
ritul critic de care dă dovadă după 
fiecare încercare. La Subotica el era 

de înot sînt repartizate astfel: ziua 
1: 400 m liber (m), 100 m liber (f), 
100 m spate (m), 100 m spate (f), 
100 m fluture (m), 100 m fluture (f), 
100 m bras (m), 100 m bras (f), 400 
m mixt ind. (m), 4x100 m mixt (m); 
ziua a Il-a: 100 m liber (m), 200 m 
bras (m), 200 m bras (f), 400 m liber 
(f), 400 m mixt ind. (f), 200 m spa
te (m), 200 m fluture (m), 4x100 m 
liber (m).

parte a campionatului a primit 38 de 
goluri, fără a înscrie nici unul.

RECORDMANUL mondial la sări
tura cu prăjina, Fred Hansen, a obți
nut recent un succes evident și în ac
tivitatea sa extrasportivă: după trei 
examene consecutive, pe care le-a 
absolvit cu succes, Hansen a obținut 
diploma de medic stomatolog. Intrucît 
aspiră acum la o medalie olimpică, 
Hansen a declarat ziariștilor că își 
va deschide cabinetul după J. O. de 
la Tokio.

ECHIPA de hochei pe gheață a 
Suediei și-a început antrenamentele 
pentru viitorul sezon, susținînd cîfeva 
partide de... fotbal. Hocheiștii suedezi 
au învins cu 6—2 o formație din divi
zia B și au terminat la egalitate cu 
selecționata orașului Stockholm.

PENTRU un timp destul de lung 
Garrincha va fi indisponibil. Aceasta

Ion Ganea învingător 
la Varna

Proba de sărituri de la platfor
mă din cadrul concursului internațio
nal desfășurat în orașul Varna din 
R.P. Bulgaria a fost cîștigată de re
prezentantul țării noastre Ion Ganea. 
El a fost urmat în clasament de Pan- 
telimon Decuseară și de concurentul 
bulgar Gheorghiev.

★
• Alte rezultate înregistrate de îno

tătorii noștri în concursul internațional 
desfășurat la Bratislava : 100 m liber 
(f) : Ingrid Ungur 1:07,7 (locul 6), 
100 m spate (m) : Mihai Potoceanu 
1:08,1 (locul 5), 200 m spate (m) : 
Potoceanu 2:34,3 (locul 15), 200 m 
fluture (m) : Nicolae Tat 2:37,6 (lo
cul 9), 400 m liber (f) : I. Ungur 
5:34,5 (locul 11).

permanent conștient că poate obține 
un nou record, că trebuie să-l obțină. 
Și l-a obținut!

Petre Ciobanu este făcut să devină 
un mare sprinter. Are o putere de 
luptă de invidiat. „Ca să-1 învingi pe 
Karasi trebuie să alergi 10,5“ — i-a 
spus antrenorul. „Se poate 1“ a răs
puns Ciobanu și a alergat 10,5. Tî- 
nărul nostru campion (născut în 
1947) are o nestăvilită sete de victorie.

Săritorul loan Șerban este recoman
dat de cîteva cifre: 1,92 m înălțime, 
segmente foarte lungi, 16 ani (1), re
cordul personal — 1,95 m. Cu un ase
menea atlet merită să lucrezi 1 La fel 
cu aruncătorul de greutate George Lu- 
chian, ori cu discobolul Iosif Naghi 
(1,90 m înălțime, aproape 100 kg 
greutate) sau cu Niculina Balea, Leon- 
tina Frunză, Viorel Suciu, Vasile Du
mitrescu. Toți au calități naturale de
osebite care, asociate cu tehnica și ex
periența, vor da roade mari.

Selecția riguroasă făcută în cadrul 
lotului nostru a fost o altă explicație 
a succesului de la Subotica și — în 
general — a saltului considerabil fă
cut de juniorii și junioarele atletis 
mului nostru.

Putem privi viitorul cu toată încre 
derea 1

Bogatul program internațional al boxerilor noștri
La sfîrșitul lunii august și începutul 

lui septembrie, pugiliștii noștri fruntași 
vor avea un bogat program interna
țional. La 27 și 30 august, la Bucu
rești și respectiv Reșița, selecționatele 
noastre de tineret vor susține meciuri 
în compania reprezentativei de tineret 
a R.P. Ungare.

Pentru prima partidă, reprezentativa 
noastră a fost alcătuită în ordinea ca
tegoriilor, astfel: C. Pop, P. Covaliov, 
C. Buzuliuc, V. Antonin (Gh. Bădoi), 
Șt. Popoacă, (V. Tudose), l. Covaci, 
V. Mirza, I. Olteanu, V. Trandafir și 
N. Motoc.

In cea de a doua întîlnire va fi folo
sit următorul lot: N. Giju (Șt. Cons
tantin), A. Simion, P. Vanea, Gh. 
Bădoi, C. Ghiță (V. Tudose), Gh. Vlad, 
I. Olteanu, Tr. Nicolae, V. Trandafir, 
N. Motoc.

La 30 august, la Craiova, reprezen
tativa B a țării noastre va primi repli

ca urmare a unei operații la un ge
nunchi pe care a suportat-o recent 
Fotbalistul brazilian.

DEȘI a realizat zilele trecute un 
valoros record mondial în proba de 
1500 m liber (17:01,8), Murray Rose 
se vede amenințat să nu ia parte la 
.1. O. de la Tokio. El a fost exclus 
din echipa australiană pentru faptul 
că în luna martie nu a luat parte la 
întrecerile de selecție ale celor mai 
buni înotători din Australia.

PARADOXAL, dar Jocurile Olimpice 
de iarnă de la Grenoble sînt în plină 
actualitate. Deși ne despart mai mult 
de 44 de luni de data începerii lor, în 
Franța se iau deja intense măsuri 
de pregătire, iar zilele trecute Pierre 
Rander a fost numit comisar general 
și director al consiliului administrativ 
al comisiei de organizare a J. O. de 
iarnă din 1968.

C.S.M. Reșița a învins pe Slavia Trnava: 9-8 (4-4) 
la handbal

• la Timișoara: Știința — c. Ii. D. Praga (I) 7 7 (3 î)
REȘIȚA, 12 (prin telefon). — Slavia 

Trnava a susținut ultimul meci din 
turnaul întreprins în țara noastră, ju- 
oînd marți, la Reșița,. cu C.S.M. 
Meciul a fost pasionant și s-a încheiat 
cu victoria la limită a reșițenilor : 
9—8 (4—4). De reținut că oaspeții
au condus Ia un moment dat în re
priza a doua ou 3 goluri, dar ei au 
fost egalați și depășiți în final. Au 
înscria : Jochman 2, Ferenschiitz 4, 
Schena 1, Baiabaș 1, Kraus 1 pentru 
C.S.M. și Hadraxia 2, Hlavaty 4, Inber- 
ger 1, Schiffer 1 pentna Slavia. A 
condus bine A. Cristof (Luigoj).

I. PLĂVIȚIU — coresp.

TIMIȘOARA, 12 (prin telefon). — 
Formația feminină Știința Timișoara a 
întîlnit marți -după amiază pe campioa
na Cehoslovaciei, C.K.D. Praga. Par
tida a fost viu disputată și s-a în
cheiat cu un rezultat egal î 7—7 
(3—3). De remarcat că echipa noas
tră campioană a condus de 6 ori la 
diferență de un gol, dar de fiecare 
dată a fost egalată. în ultimul minut, 
studentele au beneficiat și de o lovi-

Turneul de tenis 
de la Moscova
Sportivi din 11 țări se întrec la Mos

cova în cadrul campionatelor interna
ționale de tenis ale Uniunii Sovietice. 
In primul tur al probei de dublu mas
culin, tenismanul romîn D. Viziru a 
făcut pereche cu Roma romi (R. P. Un
gară), învingînd cu 6-4, 6-4, 6-2 pe 
Lamp, Juhvelt (U.R.S.S.). La simplu 
masculin, D. Viziru a fost învins după 
o luptă strînsă de jucătorul sovietic VI. 
Korotkov, finalistul ultimului turneu de 
juniori de la Wimbledon. Scorul meciu
lui: 6-3, 3-6, 4-6, 8-6, 6-3 pentru Ko
rotkov. în proba de simplu feminin, 
Soome (U.R.S.S.) a întrecut-o cu 6-3, 
6-2 pe Eleonora Roșianu (R.P.R.).

ca selecționatei olimpice a Cubei. în 
această întrecere, pe lîngă sportivii care 
ne vor reprezenta la București și Reșița 
mai sînt propuși pentru selecționare 
PI. Pătrașcu, V. Badea, M. Nicotau, 
Gh. Negrea și V. Mariufan.

Prima noastră garnitură olimpică, 
după o scurtă perioadă de odihnă, își 
va relua activitatea eompetițională pe 
plan internațional la 6 septembrie, la 
Atena, unde va întîlni reprezentativa 
Greciei.

ȘTIRI lATERVi:
OLIMPICE

• O delegație cuprinzînd 33 de 
persoane a fost alcătuită de comitetul 
de organizare a Jocurilor Olimpice 
de la Tokio pentru a însoți flacăra 
olimpică în drumul său din Grecia in 
Japonia. Această delegație va pleca 
cu avionul la 14 august din Tokio la 
Atena. Flacăra olimpică va fi aprinsă 
la 21 august în Olimpia și va fi trans
portată în Japonia prin 12 țări. Ea 
va ajunge la 6 septembrie în orașul 
japonez Miyazaki, de unde va fi pur
tată spre Tokio de numeroase ștafete 
care vor include în total 10 000 de 
tineri și tinere. S-a stabilit ca în 
timpul festivității de deschidere a J.O. 
de pe stadionul olimpic torța cu fla
căra olimpică să fie purtată de stu
dentul Yoshiro Sakai, în vîrstă de 
19 ani, din Hiroșima.

• Direcția metropolitanului din To
kio a stabilit ca In timpul Jocurilor 
Olimpice membrii tuturor delegațiilor 
sportive să călătorească gratuit 
metroul pe toate liniile din
Permisele care se vor elibera vor 
valabile intre 15 septembrie și 
noiembrie. 

tiară de la 7 metri pe care au ratat-o 1 
Golurile au fost marcate de: NemețS, 
Neurohr 1, Gheorghită 3 pentru Ști
ința și Mateju 2, Beranova 3, F.lia- 
sova 1, Cifranir.ova 1 pentru Slavia. 
Corect arbitrajul lui W. Szucik (Re
șița).

AL. GROS — coresp. regional

Handbalistele bucureștene 
la turneul de la Subotica
In continuarea meciurilor interna

ționale pe care le are programate în 
acest an, echipa feminină de handbal 
în 7 a orașului București va lua parte, 
între 14 și 16 august, la un turneu 
internațional în iugoslavia. întrecerile 
— la care mai participă echipe de 
club din Cehoslovacia, Ungaria și 
Iugoslavia — vor avea loc în orașul 
Subotica.

In vederea acestei noi confruntări in
ternaționale au făcut deplasarea, prin
tre altele, Ana Boțan, lrina Naghi, 
Aurora Leonte, Constanța Dumitrescu 
și Elena Hedeșiu.

De pe pistele de atletism
TIMP DE DOUA ZILE s-a ^des

fășurat la New York concursul .k se
lecție al atletelor din S.U.A. în vede
rea alcătuirii echipei americane pen
tru J.O. de la Tokio. O formă deose
bită a arătat sprintera Edith Mcguire, 
în vîrstă de 20 ani. Ea a terminat 
învingătoare în probele de 100 și 200 
m cu timpurile de 11,3 și respectiv 
23,4. Un rezultat excelent a realizat 
la săritura în lungime Willyie White : 
6,50 m. Montgomery a cîștigat proba 
de săritură în înălțime, trecînd peste 
ștacheta ridicată la 1,72 m. Alte re
zultate : greutate: Earlene Brown 
14,98 m; 80 m garduri : Rosie Bonds 
10,8: 800 m : Sandra Knott 2:13,1 ; 
400 m : Janell Smith 55,6 ; disc : Olga 
Connolly 49,61 m ; suliță : Rana Bair 
53,65 m.

CITEVA REZULTATE de valoare 
au fost înregistrate în concursul inter
național de atletism desfășurat pe 
stadionul Bislet din Oslo. Recordma
nul mondial la aruncarea greutății, 
Dallas Long, s-a clasat pe primul loc 
cu 20,08 m. Polonezul Sosgornik a 
ocupat locul doi cu 18.12 m. Hardin 
(S.U.A.) a cîștigat proba de 400 m 
garduri în 50.4. iar Czernik (R.P. 
Polonă) pe cea de săritură în înăl
țime cu 2,15 m. In proba de 400 m 
plat Mike Larrabee (S.U.A.) a fost 
cronometrat în 45,4. cel mai bun re
zultat mondial al sezonului. Alte re
zultate: 200 m Larrabee (S.U.A.) 
21.2: lungime Stalmach (R.P. Polonă) 
7,52 m; ciocan Smolinski (R.P. Po
lonă) 66,27 m: 5000 m Hailand 
(Norvegia) 14:11.2 : 3000 m obstacole 
Stoerdal (Norvegia) 9:13.8: 100 m
Alaniak (R.P. Polonă) 10,5; disc 
Edmund Piatkowski (R.P. Polonă) 
57,82 m.

(Agerpres)

REZULTATE

• Echipa olimpică de fotbal a Ira
nului și-a început turneul în U.R.S.S. 
jucînd Ia Odesa cu echipa locală 
S.K. Odesa. Fotbaliștii sovietici au 
terminat învingători cu scorul dc 
1—0 (1-0).

• Turneul internațional feminin de 
volei de la Gdansk a fost cîștigat de 
reprezentativa de tineret a U.R.S.S. 
In ultimul meci, voleibalistele sovie
tice au dispus cu 3—0 de reprezenta
tiva R.P. Polone. Pe locurile urmă
toare s-au clasat: R.D. Germană. 
R.P. Polonă și selecționata orașului 
București (tineret).

• In zitta a șasea a campionatelor 
mondiale de parașutism sportiv de la 
Leutkirch (R.F.G.) a fost desemnată 
echipa cîștigătoare a probei de săritu
ră la punct fix în grup de la o alti
tudine de 1000 m. Victoria a revenit 
echipei R.S. Cehoslovace, cu 1553,334 
puncte, urmată de echipele U.R.S.S. 
— 1553,178 puncte, R.P. Bulgaria — 
1550,189 puncte, S.U.A. — 1550,172

i

puncte etc.

capitală, stabilit un nou record, mondial, obți- 
fi nînd o medie de 0,66 m de centru! 
5 cercului. Vechiul record era de 0,89 

și aparținea echipei S.U.A.


