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Cei mai buni spor
tivi din asociațiile șt 
cluburile sportive poar
tă, începînd de la 26 
iulie, mesajele Ștafe
tei sportive, organizată 
în cinstea celei de a 
XX-a aniversări a eli
berării. In prezent, 
Ștafeta a intrat în 
cea de a 3-a etapă. A 
pornit din Suceava, 
Baia Mare și Oradea, 
pe cele trei trasee, spre 
Capitala țării, unde va 
ajunge în ziua de 18 
august

Prin știrile $ harta 
publicată, informăm pe 
cititorii ziarului nostru 
asupra startului 
fetei în ultima sa 
și a itinerariitor 
spre București.
STARTUL ȘTAFETELOR 
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famenii muncii, tineretul de 
orașe și sate participă cu en- 
iasm la întrecerile primei e- 
i a SPARTACHIADEI RE- 
BLICANE — marea cornpe- 
j sportivă organizată în 
stea v lei de a XX-a aniver- 
i a eliberării patriei, care în 
zent a intrat in faza finală, 
e edificator în această pri- 
ță faptul că la această mare 
recere sportivă s-a înregis- 
t pină în prezent un număr 
4 722 000 de participants.

întrecerile Spartachiadei, cum 
>i firesc, au contribuit din 
i la consolidarea organizato- 
t a asociațiilor sportive. A 
scut numărul membrilor 
1FS, s-au înființat și s-au a- 
at la federații noi secții pe 
nură de sport, a sporit nu
rul purtătorilor Insignei de 
lisportiv precum și numărul 
>rtivilor legitimați și clasificați, 
u amenajat noi terenuri spor- 
' etc. In regiunea Galați, de 
dă, în perioada desfășurării 
artachiadei peste o mie de ti- 
i au obținut normele de cla- 

icare sportivă, dintre care — 
categoria 1 și unul catego- 
maeștri. In orașul București 

livității competiționale și de 
formanță i s-a creat o sferă
i largă prin afilierea la fede-
ii a 80 de secții pe ramură 
sport și legitimarea a 5 880 
sportivi. Peste 18 000 de ti-

ri și tinere din orașele și sa- 
e regiunii Brașov au reușit 
treacă toate probele Insignei 
polisportiv, iar alți 9 000 

au wnpletat adeziunile de 
mbri ai UCFS. Cu prilejul 
artacliiadei republicane s-a 
bogățit simțitor baza mate- 
lă a activității sportive în a- 
ciații. 
mureș 
•enuri 
ire de 
ndbal, 
ițiile sportive 
>i și-au procurat material și 
țipament sportiv in valoare 
peste 750 000 lei. Merită, de 

.'menea, evidențiat faptul că 
toate etapele competiției spor

ii au realizat noi recorduri 
asociațiilor sportive, orașe- 

, raioanelor, regiunilor și

Astfel, în regiunea Ma- 
s-au amenajat 25 de 
de fotbal, 32 de sec- 
atletism, 9 terenuri de 
15 de volei, iar aso- 

din regiunea

chiar recorduri republicane. 
Concursurile Spartachiadei re
publicane au constituit un mi
nunat prilej de afirmare pentru 
mii și mii de tineri talentați 
care fac acum parte din secțiile 
de performanță ale cluburilor și 
asociațiilor, pășind pe drumul 
măiestriei sportive.

Etapa finală a Spartachiadei 
republicane, care se desfășoară 
între 16 și 22 august, constituie 
un minunat prilej de creștere a 
performanțelor sportive. Consi
liile regionale UCFS au acor
dat o atenție deosebită pregă
tirii sportivilor din loturile re
prezentative ale regiunilor care 
își vor disputa întîietatea în Ca
pitală. Faza premergătoare a 
finalelor, etapa regională și in
terregională, 
treaga țară 
putate și de 
dicat.

Alături de 
tivi din toate regiunile și din 
capitala țării, la întrecerile fi
nale vor participa și sportivii din 
loturile reprezentative, maeștri 
emeriți ai sportului, acei care 
peste puțin timp vor reprezenta 
culorile patriei noastre la Jocu
rile Olimpice de la Tokio. Toate 
acestea constituie o garanție a 
faptului că întrecerile finale ale 
Spartachiadei republicane se vor 
ridica la un înalt nivel tehnic, 
vor prilejui realizarea unor noi 
performanțe de valoare republi
cană și chiar europeană și mon
dială și se vor bucura de o lar
gă apreciere din partea iubito
rilor de sport din Capitală și 
din întreaga țară.

Etapa finală a marii compe
tiții va constitui o adevărată 
sărbătoare a sporturilor, o tre
cere în revistă a succeselor im
portante obținute, sub conduce
rea înțeleaptă a partidului nos
tru, în cele două decenii de via
tă nouă, pe linia dezvoltării ca
racterului de mase al activității 
sportive, al creșterii necontenite 
a nivelului performanțelor spor
tive.

URAM SUCCES PARTIC1- 
PANȚILOR LA FINALA PRI
MEI SPARTACH1ADE REPU
BLICANE I

LUMINILE

HUNEDOAREI

(pag. 4-5)
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stadio-
a avut loc festi-

• La Suceava, pe 
nul „Arin' 
vitatea primirii Ștafetei din ra
ioanele regiunii. Totodată, s-a 
dat plecarea Ștafetei regionale, 
compusă din motocicliști și at
leți, spre Iași, unde a poposit în 
ziua de 14 august a c.

C. ALEXA-coresp. reg.

șeni au
cursul zilei de
predat mesajul sportivilor clujeni, 
care-1 vor purta mai departe, pe 
traseul 2, pînă la Tg. Aîureș.

sosit la Cluj tot în 
ieri, unde au

N. Rotarii a obtinut
7

a prilejuit în în- 
competiții viu dis- 
un nivel tehnic ri-

cei mai buni spor-

• Baia Mare. Ieri dimineață 
la ora 11, din Piața Libertății, 
Ștafeta regiunii Maramureș a 
pornit spre Cluj. Cei 10 tineri 
motocicliști și atleți maratnure-

• Tn fața Teatrului de Stat 
din Oradea, în prezența a peste 
1000 de oameni ai muncii, au 
fost primite ieri dimineață ștafe
tele raionale. Tot în cadrul a- 
cestei festivități s-a dat plecarea 
Ștafetei regiunii Crișana, com
pusă din 20 de sportivi — moto
cicliști, voleibaliști, atleți și îno
tători — spre Timișoara.

Au sosit primii finaliști ai Spartachiadei

Cei mai buni motocicliști la start!

se numără și motocidiștii din regiunea Dobrogea
Bun sosit! Printre primii oaspeți ai finalelor Spartachiadei re
publicane

ai sportului nostru cu mo- 
Ia startul întrecerilor se 
prezenta și alți alergători 

valoare din rîndul cărora

de motocicliști par- 
prima fază 

republicane, 
a Il-a și 
pe cei 204

Din miile 
ticipanți la 
tachiadei 
rile etapelor 
i-au „cernut" 
care mîine dimineață își 
pută în Capitală 
purta tricourile 
ai marii competiții și de cam-

a Spar- 
întrece- 
a IlI-a 
finaliști 
vor dis- 

cinstea de a 
de cîștigători.

Este 
pri- 

care 
Vor 

.casetele44 
tutu- 

și

GENERAȚIA LUI 23 AUGUST»
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FLORIN GHEORGHIU

pioni de viteză ai țării. 
— după mai mulți ani — 
ma competiție de viteză 
suscită un interes deosebit, 
fi prezenți mîine în
de start reprezentanți ai 
ror regiunilor țării, precum 
cei mai valoroși alergători din 
Capitală. Se remarcă prezența 
maeștrilor sportului Mihai Dă- 
nescu, Mihai Pop, Gheorghe Ion, 
Ludovic Sabo, Traian Macarie, 
Gh. Volculescu, Vasile Sabo, 
Grigore Bereni care, singuri, ar 
putea asigura disputelor un 
înalt nivel tehnic și spectacu
lar. Dar, alături de acești frun-

tași 
tor, 
vor 
de 
notăm pe Șerban Ionesou, Al.
Tonescu, Al. Datcu, Constantin 
Pescaru, Otto Stephani, Ion Io- 
nescu, FI. Sărățeanu, Ștefan 
Florian, C. Coman, Petre Ga
vrila, Nicolae Fechete și Mihai 
Gurzo. Desigur, am ales doar o 
parte dintre cei care mîine di
mineață vor fi protagoniștii ce
lor 7 probe. Nu sînt excluse 
nici surprizele și — fără îndo
ială — ele vor contribui la 
creșterea interesului pentru a- 
cest concurs.
Ieri au sosit în Capitală primii 

finaliști ai probelor de molcci- 
clism. Am stat de vorbă cu con
curentul Nicolae Băcanu, me
canic auto la I.M.U. Medgidia, 
care va participa la clasa 350 
emc. Printre 
ne-a
este deosebit de frumos. Situat 
în împrejurimile marelui sta
dion „23 August", el oferă com
petitorilor cele mai bune con
diții de concurs. Atît lungimea 
lui — 2 700 m 
că include 
din această
dificil, în care participanții vor 
trebui să facă apel la toată mă
iestria lor. Sînt convins că miile 
de spectatori vor asista la o în
trecere de valoare deosebită".

NU NE RĂMiNE DEClT SĂ 
URĂM TUTUROR CONCUREN- 
ȚILOR SUCCES IN ÎNTRE
CERI I

altele, N. Băcanu 
spus : „Traseul competiției

cit și faptul
9 viraje» fac 

cursă un examen

In prima zi a concursului de 
tir, dotat cu „Cupa 23 August", 
N. ROTARU A ÎNREGISTRAT 
O PERFORMANȚA DE VA
LOARE MONDIALA: 596 p 
DIN 600 POSIBILE, la armă 
liberă calibru redus 60 focuri 
culcat. Rezultatul este superior

DE

marii noastre sărbători'

cu un punct recordului mon-
dial oficial și întrece norma
olimpică pe anul 1964.

Iată ce ne-a declarat N. RO-
TARU după terminarea probeit
„Sînt nespus de fericit că am
reușit să obțin această pe rfor-
mantă în preajma zilei de 23
August , aducîndu-nii astfel ri to
desta mea contribuție la ciri-
știrea

(Citiți în pag. a 8-a amănunte 
asupra concursului)

Festival alpin
international

Și Florin Gheorghiu, campio- 
• l mondial de șah ta juniori, 
ce parte din generația lui 23 
igust. El s-a născut în 1944, 
Ploiești. A fost cum se spu- 

, un șahist „precoce". Obiș- 
lit de timpuriu cu ambianta 
ncursurilor, mai întîi școlare 
ioi cele cu jucători clasificați, 

și-a însușit tehnica dificilu- 
i joc pe 64 de patrate cu o 
urinfă și rapiditate caracteri- 
te atunci drept uimitoare, 
ne are acasă colecția „Revis-
1 de șah" va găsi pe coperta 
tuia din numerele anului 1956 
itografia „de Magazin" arătînd 
s un școlar tuns „zero", așe- 
it la masa de șah, în fața u- 
ui adversar de vîrstă respec- 
ibilă. „Florin Gheorghiu — la
2 ani, jucător de categoria I !" 
'ăsuia titlul foto-informației.

16 ani, campion al țării!", 
Ia 19 ani, maestru inter-

național aveau să sune mai 
târziu titlurile mari din ziare.

Cine a cunoscut Ploieștiul di
nainte de război, și-a putut cu 
greu imagina că vreodată în a- 
cest oraș muncitorii vor juca șah 
în orele libere, iar școlarii vor 
deveni campioni. Realitățile o- 
feră însă preciziuni convingă
toare. Că Florin Gheorghiu este 
primul șahist junior al lumii, 

echipa Petrolului de două 
campioană de șah a țării, 
fapte care ilustrează — și 
coordonatele sportului — 

noul zilelor noastre.
încrederea în forțele proprii 

caracterizează pe tânărul șahist

RADU VOIA

(Continuare în pag. a 6-a)

ION ARDELEANU (STEAUA) iNVINGĂTOR 
IN ÎNTRECERILE ETAPEI PE CAPITALĂ

A SPARTACHIADEl REPUBLICANE
30 de reprezentanți ai raioa

nelor bucureștene s-au aliniat 
miercuri dttpă-amiază la startul 
etapei pe Capitală a Spartachia- 
dei republicane. Cicliștii au 
avut de parcurs 50 km pe șo
seaua București—Ploiești (va
rianta Buftea).

Din plecare se rulează susți
nut. După 30 km se desprind 
din pluton Gh. Calcișcă (Di
namo). N. Grigore (Steaua) și 
A. Selaru (Dinamo) dar după 
6 km ei sînt prinși de plutonul

seurmător. Pînă la sosire nu 
mai întimplă nimic deosebit ast
fel că la sprintul final se pre
zintă un grup de 17 aler
gători. învingător 1. Ardeleanu 
(Steaua) cronometrat cu 1 h 
13:57,0. El a fost urmat, în 
același timp, de Gh. Radu 
(Steaua), Gh. Calcișcă, N. Gri
gore, Gh. Neagoe (Steaua), 1. 
Stoica (Steaua) și G. Grigore 
(Voința).

S. GREGORIAN — coresp.

Comisia centrală de tnrisnr 
alpinism organizează între 

! și 24 au gras t Festivalul al- 
internațional, la care vor 

parte alpiniști fruntași din 
Bulgaria, R. D. Germană, 
Iugoslavia și R- P. • Ro

la tă cîteva din cele 30 der 
alpine care vor fi esca- 
în Cheile Bicazului : Tra-

și 
22 
pin 
lua
R. P.
R.S.F. 
mina.
trasee 
ladate 
seul Gențianei (de gradul 4 B), 
Fisura Centrală (gr, 4 A), Pin
tenul 
drul 
4B), 
etc.

La 
țara 
de loturile asociațiilor și clubu
rilor sportive : Siderurgistul Hu. 
nedoara, Grivița Roșie și LT.B. 
București, Minerul Lupeni, 
C.F.R. Petroșeni, Metalul Cluj, 
Caraimanul Bușteni, Casa Ofițe
rilor Brașov, Prahova 1 Mai 
Ploiești ș.a.

Suhardului (gr. 4 A), Die- 
Cuiburilor de Șoimi 
Fisura

de Șoimi (gr. 
neagră (gr. 5B)-

această 
noastră

întrecere alpină 
▼a fi reprezentată

GH. CLIBA



MÎINE INCEP FINALELE SPARTACHIADEI REPUBLICANE
începe întrecerea 

celor 355 de luptători

. la 
de

cupe-
____  ______ . _ _ _____ __transmisibilă care va fi decernată re

giunii casate pe primul loc. Alături, cupa care va rămâne in vițrina de trofee sportive a regiunii, In continuare 
le (netransmisibile) care se vor acorda, regiunilor clasate pe locurile următoare : în oȚdine 2, 3, 4 și 5.

Trofeele finalelor Spartachiadei republicane. De la stingă la dreapta: cupa - pe primul -................... ’ ‘ '

Mîine luptătorii iau startul în marea 
finală a Spartachiadei republicane, 
limp de șase zile, iubitorii acestui sport 
din Capitală vor avea un program bo
gat, vor urmări pe cei mai buni luptă
tori din întreaga- țară, componenți ai 
loturilor olimpic și republican. în sala 
Dinamo vor evolua nu mai puțin de 
5->5 de luptători printre care o serie de 
sportivi cunoseuți și pe plan mondial, 
ca de pildă, D. Pirgulescu, I. Cernea., 
I . Bularca. I. Țăranii, G. Popooici, 
N. Ma'tinescu, G. Mezinca și mulți alții 
(clasice). Este interesant de amintit 
că în finala Spartachiadei republicane, 
care contează și ca ultimul act al cam
pionatului republican individual, 
„clasice" vor participa în total 176 
luptători.

De asemenea, Incepînd din ziua de 
19 august, tot în sala de pe Ștefan cel 
Mare, își vor măsura forțele lupătorii 
de la „libere”. Și la acest stil vom ve
dea la lucru pe toți fruntașii acestui 
sport, care s-au remarcat și pe arena 
internațională. Sîntem convinși că spec
tatorii vor urmări meciuri palpitante, 
din care nu vor lipsi frumoasele rebu- 
ruri, cheile de picior, salturile specta
culoase și alte procedee tehnice mu!t 
gustate, specifice luptelor libere. Pe de 
altă parte, vom asista la evoluția Unor 
tinere elemente talentate care s-au afir
mat în etapele precedente ale marii 
competiții. Remarcam prezența la în
trecerile de la „libere” a lui G. Tapă- 
lagă. Al. Geantă, A. Radu. P. Poale- 
lungi, I. Chirilâ, Șt. Tampa. Ft. Boia, 
Șt. Stingă ș.a.

Meciurile se vor desfășura pe trei 
saltele și Ia buna lor desfășurare vor 
contribui aproape 50 de arbitri și ofi
ciali. Primele întreceri —clasice— sint 
programate mîine după-amiază de la 
ora 16,45.

Buletinul finaleloi

Viu interes pentru turneul finul de fotbal
MÎINE PE SHDlOWt 8INAMH (OM 17) III MICI P8EIIMIM#: «IC. UȘI - «IC. CLUJ

• Ieri au sosit primii finaliști: m< 
tocicliștii. Astăzi vin participanții 1 
lupte clasice și echipele de fotbal al 
regiunilor Iași și Cluj, iar luni sint a» 
tepfați toți ceilalți finaliști.

cum spuneam într-unul din 
numerele noastre trecute, întrecerea 
fotbaliștilor constituie unul din puncta
tele de atracție ale finalelor.

Intr-adevăr, alături de cele mai bune 
patru reprezentative de regiuni. Iași, 
Cluj, Dobrogea și Banat, calificata 
din etapa anterioară, la competiție 
mai participă și selecționata orașului 
București, în. componența căreia figu
rează numai internaționali.

Turneul final, care va stabili 
primele patru reprezentative, este pre
cedat de un joc cu caracter eliminato
riu : Iași—Cluj, joc programat mîine

Așa

un meci atractiv în
carc vor lupta mult 
în semifinale. Forma- 
reprezentative de re- 

linii mari,

Farul
Costin,

—

pe stadionul Dinamo, cu începere de la 
ora 17.

în perspectivă, 
tre două echipe 
pentru calificarea 
țiile celor două
giuni vor fi alcătuite, în 
din jucători de la echipele de catego
ria A, C.S.M.S. iași și Știința Cluj. 
Astfel, ieșenii vor* intra pe teren cu 
Constantinescu II, Viorel Popescu, 
Vornicu. Deleanu, Ștefănescu, Pop. 
Milea etc., tar clujenii cu Marca. 
Grăjdeanu, Ctrnpeanu, -Suciți, Ivansuc, 
Adam etc.

învingătoarea acestei partide va 
susține—miercuri, 19 august, pe același 
stadion — împreună cu reprezentativa 
regiunii Dobrogea, prima semifinală a 
turneului. Selecționata regiunii Dobro
gea cuprinde în rindurile sale foarte

mulți componenfi ai echipei 
Constanța :■ pe Ghibănescu, 
Tilvescu, Gref, Stancu. Neacșu, Zam
fir,. Bibere, Bukdssi, Tuf an. și Ologii.

Al doilea joc din semifinale va opune 
reprezentativei orașului București pe cea 
a regiunii Banat. Din „ll“-Ie Capita
lei fac parte o serie de titulari ai re
prezentativei noastre olimpice (Suciu. 
Nunweiller HI, C. Dan, Jenei, Koszka, 
Sorin Avram, Constantin, Plrcălab, Ion 
[oaescu, Dumitriu II, Creiniceana, 
îp tiqip ce Banatul va alinia o forma
ție alcătuită din jucători de la Știința 
Timișoara 1 și U.T. Arad (Manolache, 
Țirlea, Surdan, Mitaru etc.).

In concluzie, iubitorii fotbalului d>n 
Capitală vor putea urmări un turneu 
foarte puternic, în care fiecare partidă 
prezintă un viu interes.

• Ea'întrecerile finale vor i., part 
2 410 sportivi, dintre care 1 763 băie 
și 647 fete.

• Turneul de box începe, de fap 
astă-seară, o data cu disputarea me 
ciului preliminar dintre reprez.entati 
vele regiunilor Argeș și Banat. Aceas 
tă deosebit de interesantă partidă ar 
loc la Craiova și ea urmează să de 
semheze pe a patra semifinalistă.

• Luni seara vor avea loc ședinței 
tehnice pe ramură de sport, cu car, 
prilej Vor fi puse la punct toate amă 
nuntele legate de buna desfășurare i 
competițiilor.

• La volei, baschet, handbal și poh 
finalele se vor disputa după sistemu 
turneu, numai tur, iar la fotbal și bo: 
după sistemul eliminatoriu. Criteriih 
de clasificare sint aceleași care s-ai 
aplicat la faza intermediară pe grup* 
de regiuni.• - ■' ■ ...

>
ir

Vă prezentăm finaliștii
• La concursurile din cadrul eta

pei interregionale de volei mascu
lin de la Craiova, reprezentativa re
giunii Oltenia a întrecut toate cele
lalte formații participante, califi- 
cîndu-se astfel pentru etapa finală 
a Spartachiadei republicane. Com
ponență echipei au dovedit o bună 
pregătire fizică și tehnică, lată lo
tul care va participa la finală : O. 
Crețu, L. Săteanu, A. Marinescu. 
C. Botoșanu, M. Zănescu, I. Crivăț, 
Fl. Niculescu, P. Stănescu, A. Cîr- 
ciumărescu, O. Notea. Antrenor I. 
Amărășteanu.

iești. București și Brașov ea a cuce
rit primul loc și va participa la tur
neul final. Sportivele constănțene n-au 
cunoscut infrîngerea la Ploiești; ele 
au reușit să dispună de favorita tur
neului, echipa Brașovului cu 44—34. 

Echipa este alcătuită pe scheletul 
formației S.S.E. Constanța, promovată 
în prima serie a campionatului repu
blican. Constănțencele au dovedit o 
putere de luptă remarcabilă și

• gătjre fizică bună, care le-au 
să impună jocului un tempo 
Formația are cîteva elemente 
taie (dintre care se detașează
Cristu — o bună coordonatoare și 
realizatoare) și o medie de înălțime 
destul de bună. Iată componentele e- 
chipei antrenată de profesorul Eugen 
•Simionescu: Elena Cristu, Stela Mi
hai. Patrița Sișu, Florentina Mitrache, 
Qeorgeta Opriș, Mariana Anghel, 
Coca Maga, Ioana Nicolae, Silvia 
Naghi și Victoria Arion. Cele mai 
multe dintre componente abia au îm
plinit 20 de ani. Deci, o echipă tînără, 
dornică de afirmare.

o pre- 
permis 
rapid, 
talen-
Elena

Sus : Medalii
Jos : Statueta
echipelor reprezentative de regiuni clasate pe locurile I, II și HI. (Pentru

pentru. trei clasați in întrecerile pe ramură de sport.primii trei clasați in întrecerile pe ramură de sport, 
și plachetele care se vor acorda în fiecare ramură de sport

fiecare ramură de sport există o statuetă specifică)

TIN E RETE
S-a umplut de tineri, strada. 
Imbrăcați sărbătorește. 
Lumea s-a oprit să-i vadă 
Și ei trec zimbind, firește.

Au venit din toată țara 
Fremătind de tinerețe.

Sint olteni înalfi și zdraveni 
Tete ntindre moldovene ;
Par, de vrei să ii asameru, 
Feti Irumoși și cosînzene.

Campioni și campioane, 
De la munte din cîmpie, 
Iaiă-i vin pe stadioane 
Să se-nireacă-n măiestrie.

Din Onești și Hunedoara 
Capitalei dau binețe;

lată că orașu-și pune 
Astăzi strai de sărbătoare 
Ș* pe fefe vrea s-adune 
Toate razele de soare.

• Neînvinsă in întrecerile inter
regionale de la Tg. Mureș, echipa 
feminină de handbal a regiunii Mu- 
reș-Autonomă Maghiară se anunță 
drept una din pretendentele la tit
lul de campioană a Spartachiadei 
republicane. Caracteristicile echi

pei : joc în permanentă mișcare, cu 
schimbări de ritm, cu pătrunderi 
derutante la semicerc, cu șuturi pu
ternice din orice poziție, precum și 
cu o remarcabilă trecere din atac 
în apărare și invers. Echipa pregă
tită de prof. Arcadie Camenischi a 
fost considerată de toți specialiștii 
prezenți la turneu (delegați fede
rali, antrenori și arbitri) drept cea 
mai bună și mai completă forma
ție. Lotul folosit (și care va evolua 
și la finalele de la București): 
Rozalia Covrig, Irina Teglas, Ro
zalia Ferențiu, Valeria Preda, Ma
ria Incze, Rozalia Molnar, Iolanda 
Rigo, Rozalia Soos, Ildico Basco 
ji surorile Elisabeta și Iudita Sala- 
șiu.

turntget 
it tra nat

I. CHIVU

• Selecționata feminină de baschet 
a regiunii Dobrogea a furnizat sur
priza grupei de la Ploiești. !n între
cerea cu selecționatele regiunilor Plo-

• Așteptările iubitorilor handbalu
lui din Ploiești au fost confirmate. 
Selecționata regiunii Ploiești s-a cali
ficat în turneul final.

Echipa este una și aceeași cu for
mația Rafinăria Teleajen, din campio
natul republican. Jucătorii (antrenați 
de D. Lupescu) au dovedit din nou 
că sînt capabili de rezultate bune. Au 
o mare putere de luptă și cîțiva dintre 
ei dispun de o forță de șut deosebită, 
Echipa desfășoară un joc variat, cu 
contraatacuri rapide pe extreme, unde 
excelează Rotaru și maestrul sportu
lui Ion Popescu. Echipa este capabilă 
3e surprize și de aceea evoluția ei 
în turneul final este așteptată cu mult 
interes.

Traseul finalelor de motociclism din 
cadrul Spartecliiadei republicane

•- In etapa finală se vor alcătui ur
mătoarele clasamente: 1. un clasa
ment pe probe la atletism, lupte, hal
tere și , înot. Pentru atletism, baschet, 
gimnastică, handbal. înot și volei se 
Va face un clasament la bărbați și al
tul la femei; 2. un clasament al re
giunilor pe fiecare ramură de sport (la 
naiație se vor totaliza punctele reali
zate la înot, sărituri și polo, la lupte 
cele la clasice și libere, la baschet, 
handbal, volei, atletism și gimnastică 
punctele obținute de sportivi și sporti
ve) ; 3. un clasament general pe re
giuni, cu punctele totalizate la toate 
ramurile de sport, din cadrul finalelor.

• In caz de vreme nefavorabilă, 
jocurile de baschet se vor disputa în 
sala Ciulești, iar cele de volei in sala 
liceului „I. L. Caragiale".



PROfiVAMUL 
finalelor

Sparlaehiadei 
republicane

MOTOCICLISM — Stadionul „23 August"
(str. Maior Coravu).
Ora 9,00: — Festivitatea de deschidere
De la 9,30: — Plecarea în curse la clasele: 70 cmc (10 km), 125 

cmc (15 km), 175 cmc (15 km), 750 cmc cu ataș 
(15 km), 250 cmc (20 kmî, 350 cmc (20 km', 500 cmc 
(25 km).

— Festivitatea de premiere.

FOTBAL — Stadionul Dinamo
Ora 17,00: — Iași—Cluj (meci preliminar):

LUPTE CLASICE — Sala Dinamo
Ora 16,45: — Festivitatea de deschidere
Ora 17,00: — Întreceri în cadrul primului tur

LUPTE CLASICE — Sala Dinamo
Ora 10,00: — întreceri în cadrul turului II
Ora 17,00: — întreceri în cadrul turului III și IV

BASCHET — Terenul Știința (sfr. V. Pîrvan)
Ora 8,15: — Festivitatea de deschidere
Ora 8,30: — Mureș—A.M. — Banat (F)
Ora 9,45: — Iași—oraș București (F)
Ora 11,15: — Cluj—Banat (B)
Ora 12,45: — Bacău—oraș București (B)
GIMNASTICA — Sala Floreasca
Ora 8,45: — Festivitatea de deschidere
Ora 9,00: — Exerciții impuse și liber alese pentru junioare II 

și senioare III, exerciții impuse pentru juniori I și 
II și seniori III.

HALTERE — Sala Recolta
Ora 8,40: — Festivitatea de deschidere
Ora 9,00: — întreceri la categoria 56 kg.
HANDBAL — Teren Dinamo I (Poligon).
Ora 8,30: — Festivitatea de deschidere
Ora 9,00: — Banat—Mureș—A.M. (F)
Ora 10,05: — Banat—Mureș—A M. (B)
Ora 11,20: — Lotul R.P.R.—Ploiești (B) — amical

Teren Dinamo III
Ora 9,00: — Oraș București—Brașov (F)
Ora 10,05: — Oraș București—Bacău 6B1
ÎNOT — Bazinul Dinamo
Ora 9,00: — Festivitatea de deschidere
Serii
Ora 9,30: — 400 m mixt B (camp. R.P.R.)

9,45: — 200 m spate B (camp. R.P.R.) 
9,55; — 100 m liber F (neclas. și cat. III) 

10,10: — 100 m liber F (camp. R.P.R.) 
10,20: — 100 m liber B (neclas. și cat, III) 
10,35: — 100 m liber B (camp. R.P.R.) 
10,45: — 200 ni bras F (camp R.P.R.) 
10,55: — 4x100 m liber F (camp. R.P.R.) 
11,05: — 4x200 m liber B (camp. R.P.R.) 

POLO — Bazinul Dinamo
Ora 11,30: — Mureș—A.M. — Cluj

12,30: — Oraș București — Banat
SĂRITURI — Ștrandul Tineretului
Ora 11,45: — Sărituri de la trambulină (B și F), figuri impuse
LUPTE CLASICE — Sala Dinamo
Ora 10,00: — Finalele

— Festivitatea de premiera
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TENIS DE MASA — Sala Institutului Politehnic
Ora 9,00: — Festivitatea de deschidere

9,30: — întreceri în cadrul primei reuniuni
VOLEI — Stadionul Progresul (teren I ți II)
Ora 8,00: — Festivitatea de deschidere

8,30: — Oraș București—Brașov (F)
— Oraș București—Dobrogea (B) 

9,30: — Cluj—Oltenia (F)
— Cluj—Oltenia (B)

FESTIVITATEA DE DESCHIDERE A FINALELOR SPARTA- 
CHIADEI REPUBLICANE — Stadionul Republicii, 
ora 18,00.

Ora 19,15 — 19,40: — Atletism : — 800 m. F, serii
— 1 500 m serii c. t.

— Ciclism: urmărire (demonstrație)

ATLETISM — Stadionul „23 August".
Ora 8,00: — 20 km marș (pe șos. București—Ploiești) 

8,30: — Pentatlon (80 mg) 
9,10: — Pentatlon (greutate) 
9,50: — Pentatlon (înălțime)

10,00: — 4x100 m B, serii c. t. (echipe club) 
15,00: — Festivitatea de deschidere 
.15,30: — 400 mg B, serii c. t.

— înălțime F
— Triplusalt
— Disc F

15,50: — 100 m plat F, serii
16,10: — 100 m plat B, serii
16,30: — 400 m plat B, serii
16,45: — 100 m plat F, finală
16,55: — 100 m plat B, finală
17,10: — Lungime F

— Greutate B
— Suliță B i

17,30: — 400 m plat B, finală
17,40: — 10 000 m plat
18,20: — 400 m plat F, seni
18,30: — 4x100 m B, serii c. t.
18,40: — 4x100 m F. serii c. t. (echipe ciuh)

BASCHET — Terenul Știința (str. V. Pîrvan).
Ora 16,30: — Mureș-A.M.—Dobrogea (F)

17,45: — Banat—Iași (F)

19,00: — Cluj—Brașov (B)
20,30: — Banat—Bacău (B)

Bv. — Patinoarul „23 August".
Ora 17,15: — Festivitatea de deschidere 

17,30: — Două întîlniri semifinale

FOTBAL — Stadionul Dinamo
Ora 15,00: — Dobrogea — Ciuj sau Iași

17,00 — Oraș București — Banat
GIMNASTICA — Sala Floreasca
Ora 9,00: — Exerciții liber alese pentru juniori I, exerciții lm- 

puse și liber alese pentru junioare I și copii (B, F) 
18,00: — Exerciții impuse pentru cat. maeștri (F, B)

HALTERE —- Sala Recolta
Ora 9,00: — întreceri la cat. 60 kg. 

19,00: — întreceri la cat. 67,500 kg.
HANDBAL — Teren Dinamo I (Poligon).
Ora 9,00: — Mureș-A. M. — Ploiești (F)

10,05: — Mureș-A. M. — Ploiești (B)
11,20: — Lotul R.P.R. — oraș București (B), amical
17,30 — Banat — Brașov (F)
18,40: — Banat — Bacău (B)

LUPTE LIBERE — Sala Dinamo
Ora 16,45: — Festivitatea de deschidere

17,G0: — întrecerile primului tur

ÎNOT — Bazinul Dinamo.
Serii
Ora 9,00: ___ 200 m delfin B (oamp. R.P.R.)

III)9,10: — 100 m spate F (neclas. și cat.
9,20: — 200 m bras B (camp. R.P.R.)
9,30: — 100 m spate B (neclas. și cat. III)
9,40: — 100 m spate B (camp. R.P.R.)

III)9,50: — 100 m bras F (neclas. și cat.
10,05 • 100 m bras F (camp. R.P.R.)

10,15: — 400 m liber B (camp. R.P.R.)
10,30: — 400 m liber F (camp. R.P.R.)
10,45: - 4X100 m mixt B (neclas. și cat. 1

11,10: — 4X100 m mixt B (camp. R.P.R.)
Finale
Ora 17,30: — 400 m mixt B (cam. R.P.R.)

17,40: — 200 m spate B (camp. R.P.R.)
17,50: — 100 m liber F (neclas. și cat. III)
17,55: — 100 m liber F (camp. R.P.R.)
18,00: — 100 m liber B (neclas. și cat. III)
18,05: — 100 m liber B (camp. R.P.R.) 
18,10: — 200 m bras F (camp. R.P.R.)
18,20: — 4X100 m liber F (camp. R.P.R.)
18,30: — 4X200 m liber B (camp. R.P.R.)
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POLO — Bazinul Dinamo
Ora 11,30: — Banat — Crișana 

12,30: — Oraș București — Cluj
SĂRITURI — Ștrandul Tineretului
Ora 11,45: — Sărituri de la trambulină (B, F). figuri libere
TENIS DE MASĂ — Sala Institutului Politehnic
Ora 9,00: — întrecerile reuniunii a Il-a

16,00: — Reuniunea a «l-a (continuare)
VOLEI — Stadionul Progresul (teren I ți II).
Ora 16,00: — Brașov — Cluj (F)

— Dobrogea — Cluj (B) 
17,00: — Oraș București — Iași (F)

— Oraș București — Galați (B)

ATLETISM — Stadionul „23 August"
Ora 8,30: — Decatlon (100 m plat)

— Prăjină
— Ciocan
— Pentatlon (lungime)

8,50: — 200 m plat B, serii
9,10: — 400 m plat F, finală
9,20: — Pentatlon (200 m plat)

Decatlon (lungime)
*9,30: — 3 000 m obstacole
10,00: — 200 m plat B, finală
10,10: — 200 m plat F, serii

— Disc B
— Decatlon (greutate)

11,00: — Decatlon (înălțime)
11,50: — Decatlon (400 m plat)
12,00: — 4X400 m plat B, serii c.t. (echipe club)
16,00: — Maraton, pe șos. București — Ploiești I (km. 8)

BASCHET — Terenul Știința (str. V. Pîrvan).
Ora 9,00: — Mureș-A. M. — Iași (F)

11,00: — Dobrogea — oraș București (F)
19,00: — Cluj — Bacău (B)
20,30: — Oraș București — Brașov (B)

GIMNASTICĂ — Sala Floreasca
Ora 9,00: — Exerciții impuse pentru seniori I și II (B și F)

HALTERE — Sala Recolta
Ora 9,00: — întreceri în cat. 75 kg. ]
HANDBAL — Teren Dinamo I (Poligon).
Ora 9,00: — Brașov — Mureș-A. M. (F) j

10,05: — Bacău — Mureș-A. M. (B)
11,20: — Lotul R.P.R. — Banat (B), amical

Teren Dinamo II
9,00: — Oraș București — Ploiești (F)

10,05: — Oraș București — Ploiești (B)
LUPTE LIBERE — Sala Dinamo
Ora 10,00: — întrecerile turului II
ÎNOT — Bazinul Dinamo
Serii ■
Ora 9,00: — 400 m mixt F (camp. R.P.R.) $

9,10: — 100 m bras B (neclas. și cat. III)
9,20: — 100 m bras B (camp. R.P.R.)
9,30: — 100 m delfin F (neclas. și cat. III)
9,40: — 100 m delfin F (camp. R.P.R.)
9,55: — 100 m delfin B (neclas. și cat. III)

10,05: — J00 m delfin B (camp. R.P.R.)
10,15: — 4X100 m liber B (camp. R.P.R.)
10,25: — 4X100 m mixt F (neclas. și cat. III)
10,50: — 4X100 m mixt F (camp. R.P.R.)

POLO — Bazinul Dinamo
Ora 11,30: — Oraș București — Mureș-A. M.

12,30: — Crișana — Ciuj

SĂRITURI — Ștrandul Tineretului
Ora 11,45: — Sărituri de pe platformă (B, F), figuri impuse
TENIS DE MASA — Sala Institutului Politehnic
Ora 9,00: — Reuniunea a IlI-a
VOLEI — Stadionul Progresul (teren I și II)
Ora 8,00: — Cluj — Iași (F)

— Cluj — Galați (B)
9,00: — Oltenia — Brașov (F)

— Oltenia — Dobrogea (B)

k 
ATLETISM — Stadionul „23 August".
Ora 7,00: — 50 km marș (pe șos. București — Ploiești)
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8,00: — Decatlon (110 mg)
8,40: — Decatlon (disc)
9,00: — 800 m plat B, serii
9.20: — Decatlon (prăjină)

16,10: — 80 mg F, serii
16,30: — 110 mg B, serii

— înălțime B
— Suliță F
— Lungime B
— Greutate F

16,45: — 200 m plat F, finală
16,55: — 800 m plat B, finală
17,05: — 800 m plat F, finală
17,20: — 80 mg F, finală
17,35: — 110 mg B, finală
17,45; — 5 000 m plat B, serii c.t.
18,00: — Decatlon (suliță)
18,25: — 4X100 m F, serii c.t.
18,40: — Decatlon (1 500 m)
19,00: — 4X400 m B, serii c.t.

— Festivitatea de premiere
BASCHET — Terenul Știința (str. V. Pîrvan).
Ora 16,30: — Banat — Dobrogea (F)

17,45: — Banat — Brașov (B)
19,00: — Oraș București — Mureș-A. M. (F)
20,30: — Oraș București — Cluj (B)

BOX — Patinoarul „23 August".
Ora 17,30: — Finalele pentru locurile 3—4 și 1—2

— Festivitatea de premiere
CICLISM — Șos. București — Ploiești (km. 8).
Ora 8,00: — Festivitatea de deschidere

8,30: — Plecarea în cursa de biciclete curse, 80 km (km
8—48 și retur)

8,35: — Plecaiea în cursa de biciclete turism, 15 km (km. 
8—15,500 și retur)

— Festivitatea de premiere

GIMNASTICA — Sala Floreasca
Ora 9,00: — Exerciții liber alese pentru seniori I și II (B și F)

18,00: — Exerciții liber alese pentru cat. maeștri (B și F)

HALTERE — Sala Recolta
Ora 9,00: — întreceri la cat. 82,500 kg.

12,00: — întreceri la cat. 90 kg.
19,00: — întreceri la cat. peste 90 kg.

— Festivitatea de premiere

HANDBAL — Teren Dinamo I (Poligon).
Ora 9,00: — Banat — Ploiești (B)

10,05: — Oraș București — Mureș-A. M. (F)
11.20’ — Lotul R.P.R. — Bacău (B), amical

7

17,30: — Banat — Ploiești (F)
18.35: — Oraș București — Mureș-A. M. (B)

LUPTE LIBERE — Sala Dinamo
Ora 10,00: — întreceri în tururile III și IV

17,00: — Finalele
— Festivitatea de premiere

ÎNOT — Bazinul Dinamo
Finale
Ora 9,00: — 200 m delfin B (camp. R.P.R.)

9,05: — 100 m spate F (neclas și cat. III)
9,10: — 100 m spate F (camp. R.P.R.)
9,15: — 200 m bras B (camp. R.P.R.)
9,25: — 100 m spate B (neclas. și cat. III)
9.30: — 100 m spate B (camp. R.P.R.)
9,35: — 100 m bras F (neclas. și cat. III)
9,40: — 100 m bras F (camp. R.P.R.)
9,45: — 400 m liber B (camp. R.P.R.)
9,55: — 400 m liber F (camp. R.P.R.)

10,05: — 4X100 m mixt B (neclasificați și cat. III)
10,15: — 4X100 m mixt B (camp. R.P.R.)
17,30: — 400 m mixt jF (fcamp. R.P.R.)
17,40: — 100 m bras B (neclas. și cat. III)
17,45: — 100 m bras B (camp. R.P.R.)
17,50: — 100 m delfin F (neclas. și cat. IU)
17,55: — 100 m delfin F (camp. R.P.R.)
18,00: — 100 m delfin B (neclas. și cat. III)
18,05: — 100 m delfin B (camp. R.P.R.)
18,10: — 1 500 m liber B (camp. R.P.R.)
18,35: — 4X100 m liber B (camp R.P.R.)
18,45: — 4X100 m mixt F (neclas. și cat. III) 
18,55: — 4X100 m mixt F (camp. R.P.R.)

POLO — Bazinul Dinamo
Ora 11,00: — Mureș-A. M. — Crișana

12,00: — Clu; — Banat
SĂRITURI — Ștrandul Tineretului
Ora 11,45: — Sărituri de pe platformă (3 și F), figuri libere

TENIS DE MASA — Sala Institutului Politehnic
Ora 9,00: — Reuniunea a IV-a

16,00: — Reuniurea a IV-a (continuare)
— Festivitatea de premiere

VOLEI — Stadionul Progresul (teren I ți II).
Ora 16,00: — Iași — Oltenia (F)

— Galați — Oltenia (B)
17,00: — Oraș București — Cluj (F)

— Oraș București — Cluj (B)
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BASCHET — Terenul Știința (str. V. Pîrvan)
Ora 8,30: — Oraș București — Banat (F)

9,45: — Brașov — Bacău (B)
11,15: — Dobrogea — Iași (F) 
12,45: — Oraș București — Banat (B)

— Festivitatea da premiere
FOTBAL — Stadionul „23 August"
Ora 14,00: — Finala pentru locurile 3—4

16,35: — Finala pentru locurile 1—2
— Festivitatea de premiere

GIMNASTICA — Sala Floreasca
Ora 10,00: — Finala pe aparate la cat. maeștri (B și F)

— Festivitatea de premiere
HANDBAL — Teren Dinamo II
Ora 9,00: — Brașov — Ploiești (F)

10,05: — Bacău — Ploiești (B)
Teren Dinamo I (Poligon)

9,00: — Lotul R.P.R. — Mureș-A. M. (B), amical
10,15: — Oraș București — Banat (F^
11,30: — Oraș București — Banat (B)

— Festivitatea de premiere
POLO — Bazinul Dinamo
Ora 10,00: — Banat — Mureș-A. M.

11,00: — Oraș București — Crișana
— Festivitatea de premiere

VOLEI — Stadionul Progresul (teren I ți II).
Ora 8,00: — Oraș București — Oltenia (F)

— Oraș București — Oltenia (B) 
9,00: — Brașov — Iași (F)

— Dobrogea — Galați (B)
— Festivitatea de premiere

FESTIVITATEA DE ÎNCHIDERE A SPARTACHIADEI RE
PUBLICANE — Stadionul „23 August", Ora 15,50

★
Biletele pentru toate aceste competiții se pun în vinzare in« 

cepînd de astăzi la casele din str. Ion Vidu, Pronosport cal. Vic
toriei nr. 2, și stadionul Dinamo. Difuzării voluntari din asociațiile 
sportive sînt invitați să-și ridice biletele de la casa din str. 
V. Conta nr. IS.



De la sportul de mase...
• In anul 1949 existau în regiunea Hunedoara 12 763 

de practicanți ai sportului, în anul 1962 numărul lor a 
crescut la peste 120 000, pentru ca în acest an să fie 
înregistrați 136 866 de membri UCFS care își desfășoară 
activitatea în 384 asociații sportive.

• Numărul participanților la cele mai importante com
petiții de mase a crescut între anii 1962 și 1964 după 
cum urmează: Spartachiada de iarnă — de la 94 196 la 
142 350, campionatul asociației sportive — de la 30 000 
la 41 700.

Recordul de participare a fost înregistrat cu ocazia des
fășurării primei ediții a Spartachiadei republicane, la care 
au luat parte 175 795 oameni ai muncii de la orașe 
și sate 1

• In acești ani a crescut considerabil numărul cadre
lor sportive calificate. Astfel, în prezent există în regiunea 
Hunedoara 96 de antrenori, 123 de profesori de educație 
fizică, 345 de arbitri și aproape 2 000 de instructori spor
tivi.

• Numărul terenurilor sportive simple pe care se des
fășoară activitatea sportivă de mase este în momentul de 
față de peste 500.

• O dezvoltare tot mai mare o cunoaște turismul. Nu
mai în anul 1963 la cele peste 2 200 de acțiuni turistice 
organizate au participat 225 000 de iubitori ai drumeției.

• Gimnastica este sportul care deține recordul de par
ticipant în activitatea sportivă de mase din regiunea Hu
nedoara. Cu prilejul Spartachiadei republicane au luat 
parte la întrecerile de gimnastică 37932 de concurent 
(14 461 de fete). în ordine, urmează atletismul (35 375), 
turismul (29 240), fotbalul (20 742), halterele (16 901) etc.

• In cadrul Spartachiadei republicane cel mai mare 
număr de participant a fost realizat Ia Petroșeni: 35 142. 
Urmează Hunedoara (31 053), raionul Alba lulia (19221) 
ș. a.
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ISPRE NOI VICTORII!
| AURELIU BUCUR f
g președintele Consiliului regional UCFS g
- ' HUNEDOARA =

g Ne aflăm în preajma lui 23 August 1964. Peste puține zile vom g 
S sărbători cei 20 de ani pe care i-am parcurs pe drumul luminos pe g 
g care ne conduce partidul Este bine ca în aceste zile să trecem în = 
g revistă cîteva din marile succese pe care le-am repurtat. Regiunea = 
g Hunedoara a devenit un pion important în industria noastră socia- g 
E listă. Numai în anii I960——1963 în regiune s-au investit peste 9 mi- g 
g liarde lei pentru construirea de noi obiective industriale și social-cul- = 
g turale și pentru lărgirea_ capacităților de producție existente. S-a par- = 
g curs în acești 20 de ani un drum uriaș. De la 41 000 tone de fontă = 
g în 1938 s-a ajuns astăzi la peste 1 100 000 tone, de la 500 de tone de g 
g oțel la 1 700 000, de la 25 000 tone de laminate la peste 3 000 000.
g _ Acesta este progresul realizat de marele combinat de pe malu- g
g rile Cernei. Acesta este drumul Hunedoarei socialiste. g
g Tn perioada 1962—1963 s-au pus la dispoziția oamenilor muncii g
g din regiunea Hunedoara peste 7 000 de apartamente, 46 de școli cu g
g 171 săli de clasă, 36 cămine culturale și 2 cinematografe. Au fost g
g electrificate zeci și zeci de sate. 50 000 de salariafi au fost trimiși în g 
g ultimii doi ani în stațiunile balneo-climaterice. =
g Firește, sportul a cunoscut și el pe meleagurile Hunedoarei o dez- g 
g voltare fără precedent. De la cîteva sute de cetățeni care practicau g 
H sporadic cîteva ramuri sportive înainte de Eliberare, s-a ajuns astăzi la g 
5 aproape 140 000 de membri ai UCFS, care își desfășoară activitatea g 
g în 384 de asociații sportive constituite la orașe și sate. Elocvent în = 
g ceea ce privește dragostea pentru sport a tineretului hunedorean și g 
g dezvoltarea pe care o cunoaște această activitate este faptul că la g 
g prima ediție a Spartachiadei republicane s-au prezentat la start peste g 
g 175 000 de oameni ai muncii. In anul 1949 existau în regiunea noas- g 
g tră doar 62 de terenuri de sport, iar astăzi iubitorii sportului își des- g 
g fășoară activitatea pe 519 terenuri, săli, arene de popice, poligoane, g 
= piste de atletism, dintre care unele — modern utilate — pot face g 
g față celor mai înalte exigențe. Cine putea vorbi în trecut despre sport g
— la .sate ? Și iată că astăzi la o singură competiție („Cupa Agricul- =
g furii") se prezintă peste 60 000 de colectiviști. Vizitatorul de astăzi al g 
g satelor noastre Va distinge în peisajul nou și nelipsitul teren de sport = 
g pe care tineretul sătesc își petrece cu plăcere orele libere. Mai bine g 
g de 12 000 de elevi și eleve participă la campionatele republicane șco- g 
g lore, multi dintre ei dovedindu-se talentați într-o ramură sportivă sau g 
g alta. La realizarea acestor rezultate a contribuit și faptul că grija g 
g pentru creșterea unui număr însemnat de cadre tehnice a constituit g 
g un obiectiv permanent pentru toate organele și organizațiile sporti- = 
g ve. Dacă în anul 1949 în regiune existau doar cu puțin mai mult de g 
g 200 de tehnicieni sportivi, în anul 1964 își desfășoară activitatea peste g 
g 2 500 de profesori de educație fizică, antrenori, instructori sportivi = 
g și arbitri. Sînt cifre și fapte care atestă dezvoltarea puternică pe care = 
g sportul, alături de celelalte domenii ale vieții noastre noi, a cunos- g 
g cut-o în acești 20 de ani sub conducerea partidului. =
g In cinstea celei de a XX-a aniversări a eliberării patriei sportivii E 
E hunedoreni au obțjnut în producție și în sport succese de seamă. Ele g 
E exprimă recunoștința și dragostea nețărmurită pe care sportivii — E 
g împreună cu întregul popor — le poartă partidului iubit, care îi E 
E conduce pe drumul împlinirii celor mai înălțătoare visuri, spre noi și g 
E noi victorii. =

7 ntrînd în defileul Văii Jiului, trenul parcă 
pătrunde într-o lume de basm. Atît de fru

moase sînt peisajele incit la fiecare oprire a tre
nului ai o ezitare. Ai urea să-ți inirerupi călă
toria, să cutreieri aceste locuri cu priveliști de 
neasemuit. Unora le trezește un noian de amin
tiri. Cu ani în urmă — la chemarea partidului — 
mii și mii de tineri au venit aici pe marele 
șantier de muncă voluntară și au făurit cu bra
țele și entuziasmul lor drum nou de fier. Bum- 
bești... Tg. Jiu... Livezeni... Au trecut anii și 
locurile s-au înnobilat prin hărnicia oamenilor.

La Petroșeni am făcut popas in mie2 de 
noapte. Lumini de neon — mii de licurici — mi-au 
desenat feeric întreaga măreție a acestui izvor al 
cărbunelui. A doua zi l-am revăzut. Tumul
tul muncii mi-a redat forța lui nouă, născută în 
aceste două decenii...

...Am cunoscut mulți oameni. Dacă știi să ci
tești pe fețele încordate de răspunderea muncii 
ce o împlinesc poți să vezi chipuri minunate. La 
Preparație Petrila l-am cunoscut pe proiectantul 
Leontin Ciortan. Un om plin de idei, gata să 
pornească la o treabă colectivă, chiar dacă efor
turile lui vor ramine anonime. După orele de 
serviciu se apucă — împreună cu alți tineri — 
să facă lucru de migală. Din mîinile lui ies 
adevărate minuni. Navomodelele plecate din 
atelierul acestor entuziaști au stîrnit admirație 
pretutindeni. Este aici — în aluatul lor — multă 
poezie. Care dintre noi n-a visat să cutreiere 
mările și oceanele ? Chiar dacă stai în cre-

PROFIL URI
ierul munților poți să visezi
atîta intensitate — albastrul de 
mării. Și micile machete împlinesc o parte din 
visurile ce poate mai tîrziu vor deveni mari rea
lități. Această împlinire se găsește și în faptul 
că Leontin Ciortan și prietenii săi Ion Mujic, Ion 
Naghi, Ștefan Pop, Tiberiu Chiș și Frederic 
Ciasar au cucerit anul trecut titlul de campioni 
ai țării. Și dacă largul mării nu le este încă la.. 
îndemină, pentru navomodele s-a creat un ocean 
la „scară redusă": 80mx60 m I Acest cadou
pe care l-au primit în anul 1962 i-a înflăcărat 
pe navomodeliști. Siluetele „vaselor" au devenit 
mai elegante, viteza a crescut la proporții de 
record. Acum se pregătesc cu sîrguință pentru 
campionat. Să le urăm „vini bun din pupa /“...

...La Petrila am avut și o altă revelație. Cum 
să vă spun? Ne aflăm acum în viitoarea pregătiri
lor pentru Jocurile Olimpice de la Tokio. Sportivii 
se antrenează intens, ziarele scriu pe larg despre 
marele eveniment sportiv mondial. Și în această 
atmosferă febrilă am găsit un tînăr — pe lăcă
tușul Ștefan Bereș — care mi-a vorbit calm 
și hotărît despre proiectele sale pentru Jocurile 
Olimpice din... 1968.

„Da. Am 4 ani în față pe care-i dăruiesc pre

aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiHiiiiiiuiiiiiiiiiiiuiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiuiiuiiiniiiiiiiiiiiiiiiiir,

PANOU DE ONOARE
NICOLAE SUCIU — instructor sportiv la asociația Siderurgistul Hunedoara. 
TIBERIU SPICJUC — președintele asociației sportive „Aurul" Certej (Deva). 
MARCEL SOHACIU — instructor sportiv la asociația Constructorul, Hune

doara.
PETRE TESLARU — membru al consiliului raional UCFS Alba lulia. 
M1HA1 SIM1ON — membru al consiliului raional UCFS Brad.
LUDOVIC KISS — președintele asociației sportive G. A. C. Horia din comuna 

Cristur — Deva.
VIRGIL RAPCEA — președintele asociației sportive Metalurgistul, Cugir — 

raionul Orăștie.
HORTENSIA NEIDONI — instructor sportiv la asociația sportivă „Țara Hațe

gului" — raionul Hațeg.
OCTAVIAN GIURGIU — responsabil tehnic al consiliului asociației sportive Vic

toria Dobra — raionul Ilia.
GEORGE BALEANU — antrenor de atletism la asociația sportivă Siderurgistul 

Hunedoara.
DORU BUCATURA — antrenor de baschet la asociația sportivă „Aurul" Brad. 
VIOREL BERȚA — antrenor de handbal la asociația sportivă CFR Teiuș. 
ALEXANDRU ZOLOTARU — instructor sportiv la asociația CFR Petroșeni. 
VALENTIN CARASIMIU — președintele comisiei regionale de lupte.
AUREL VRAC1U — președintele colegiului regional de arbitri (fotbal) 
ANDRONE PETCA — președintele comisiei regionale de box.
NICOLAE BARABAȘ — membru al comisiei regionale de handbal.
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Spartachiada 
republicană

Și în regiunea Hunedoara —ca și în 
celelalte regiuni ale țării — Spartachiada 
republicană a însemnat o adevărată 
sărbătoare a sportului. Zecile de mii 
de tineri și tinere care s-au întrecut 
Sn această competiție închinată celei 
de-a XX-a aniversări a Eliberării au de
monstrat încă o dată marea popularitate 
de care se bucură sportul pe aceste me
leaguri. Competițiile au fost însoțite de 
frumoase demonstrații de ansamblu. Fo
toreporterul S. Truță a surprins La Deva 
© imagine a demonstrației care a prece
dat concursurile. Competițiile Sparta
chiadei republicane au prilejuit și o 
interesantă întrecere între organele și 
organizațiile sportive din această re
giune. Pe primele trei locuri s-au cla
cat : j. orașul Hunedoara 120 p ; 2. o- 
rașui Petroșeni lie p; 3. raionul Alba 

Ml p.

P xistă, desigur, în regiunea 
nedoara — ca și în cel 

regiuni ale țării — mii de 
ziaști ai sportului care-și dă 
cu generozitate o parte din t 
lor liber dezvoltării și răspî 
sportului în rîndul maselor d 
meni ai muncii. O selection 
celor mai buni dintre ei este 
te dificilă. Cu toate acestea, 
o matură gîndire, activiștii 
siliului regional au reușit să 
tuiască un adevărat... clasamei 
care am desprins primele 5 1 
Pe acești adevărați „perfor 
ai muncii sportive îi preze 
cititorilor noștri.

Ing. DUMITRU VULPESCU 
vează în spart de 8 ani. El e

prezent președintele secției de 
de la Siderurgistul Hunedoara 

aduce contribuția și la dezvoltare:



c performanță
e ramură de sport afiliate la fede- 
crescut astfel: 1961 — 303, 1963 

i afara acestora, în regiunea Hu- 
i aproape 500 de secții pe ramură 
afilia în curînd. Cele mai multe 
jrt afiliate la federații se află în

ită se observă și în ceea ce pri- 
r legitimați. De Ia 3 909 în anul 
963 și 8 631 în 1964 — constituie 
1, care atestă munca desfășurată 
us, trebuie să consemnăm și fap- 
ază încă peste 15 000 de sportivi 
e.
irul sportivilor clasificați. In anul 
163 peste 6 000, iar în anul acesta 
a 8215.
•a s-a impus în ultimul timp în 
dîn țara noastră prin echipele de 
Știința Petroșeni și (fete) de la 

ivează în prima categorie a țării, 
ni (categoria A), Minerul Lupeni 
«ara (campionatul de calificare), 
peni și Metalurgistul Cugir (cam- 
tegofiei B), Victoria Călan, Side- 
inerul Deva (fotbal, categoria C), 
a și Jiul Petrila (lupte, catego-

tă în regiunea Hunedoara secții 
căror echipe participă la finalele 

surilor republicane. Este cazul for- 
la Siderurgistul Hunedoara, CFR 

ni, al navomodeliștilor de la Pre
iei de tenis (copii) de la Cons-

’. din Mexic. Vreau să fo
irii dmtre Tokio și Mexic — 
, pentru a pătrunde și cele 
lie sportului luptelor. Anul 
ii doi la campionatul de ju- 
7 k^ - lupte libere — și 
't ici pat La campionatul pe 

mă voi număra neapărat 
olimpici".

iranța cu care au fost ros- 
m-au făcut să le consider 
m.
aghi este pensionar. Cu 35 
amăra insă printre cei mai 
>nd. A fost și în reprezen- 
meurat la Atena. Acesta ar 
ia“ continuă cu Silaghi II 
- care a aderat tot la demi
siei (1948—1952) a realizat 
i 800 m și 1500 m. De 
i 12 ani și n-a mai apărut 
ighi. Au apărut in schimb 
■ ivi valoroși printre stu- 
? Mine Petroșeni. Nu sînt 
ar fac parte și ei din marea 
i celor care umplu cu tine- 
■enurile de sport. Profesorul 
iful catedrei de educație fi- 
crește în fiecare an noi ti- 

, baschet, gimnastică. Aș

Un tineret
INTERVIU CU IOV. TITUS PÎINIȘOABĂ, 

SECRETAR AL COMITITM 
REGI0NAL 0. T.M. HUNEDOARA
Pornind de la faptul că in desfă

șurarea muncii sportive un rol de 
seamă îl are colaborarea dintre orga
nizațiile sportive și cele ale U.T.M, 
ne-am adresat tov. TITUS P1INI- 
ȘOARA — secretar al comitetului re
gional U.T.M. Hunedoara — pentru a 
afla amănunte privind modul cum a 
fost realizată această colaborare.

— In primul rind — ne-a spus iov. 
Tițus P'tinișoară — este evident faptul 
că însăși viata cere o strînsă colabo- 
rare intre organizațiile sportive și cele 
ale U. T. M. Sub conducerea orga
nelor și organizațiilor de partid 
ne străduim să dezvoltăm con
tinuu această colaborare, să contribuim 
la întărirea sănătății tineretului, pen
tru a-l face puternic, călit. Pentru a- 
ceasta îl îndrumăm spre practicarea 
sportului. Și in majoritatea acțiunilor 
sportive de mase a existat o perfectă 
colaborare.

— Am aflat, printre altele, că în
deosebi cu prilejul Spartachiadei re
publicane metodele de muncă au fost 
mult îmbunătățite.

— Este exact. Marea competiție de 
mase și de performanță a cărei primă 
ediție se apropie de sfirșit ne-a aju
tat să realizăm mai bine sarcinile pe 
care le avem In acest domeniu. Toate 
acțiunile întreprinse în cadrul Sparta
chiadei republicane au fost făcute cu 
eforturi comune. împreună cu consiliul 
regional UCFS am pregătit la regiu
ne secretarii comitetelor raionale 
U.T.M. și președinții consiliilor raio
nale UCFS, care au primit sarcini 
concrete pentru buna pregătire și or
ganizare a competițiilor. La Hune
doara și în alte localități, în cadrul 
„Zilei secretarilor organizațiilor de 
bază U.T.M" au fost discutate pe 
larg și analizate cele mai bune me
tode pentru deplina reușită a Spar
tachiadei republicane. Analiza diferi
telor etape a fost făcută în comun și 
aceasta a contribuit la găsirea celor 
mai bune mijloace și metode de lucru. 
Colaborarea s-a extins șt în ceea ce 
privește propaganda efectuată pentru 
atragerea unul număr sporit de tineri 
și tinere la startul întrecerilor Spar
tachiadei republicane (stațiile de ra
dioamplificare din Valea fiului, Hune
doara, Hațeg ș.a. au prezentat emi
siuni speciale dedicate acestei competi
ții). Munca de mobilizare a tineretu
lui la întreceri a constituit de ase
menea — un domeniu de activitate 
comun.

— Printre activiștii U.T.M. care au 
desfășurat o muncă intensă cu acest 
prilej pe cine am putea evidenția în 
mod deosebit ?

— Firește, lista este foarte mare. 
Să-i prezentăm însă pe cei care s-au 
distins în mod special. Este vorba de 
Ion Comănescu — secretar al comi
tetului U.T.M. de la Combinatul Side
rurgic Hunedoara, Sabin Momea — 
secretar al comitetului U.T.M. de la 
l.M. Lonea, Petru Bălan — secretar 
al comitetului U.T.M. de la URUM 
Petroșeni, Letiția Florea — secretară 
a comitetului U.T.M. din comuna 
Ribița — raionul Brad, Florea Vaier 
— secretar al comitetului U.T.M. de 
la U.C.M. Zlatna — raionul Alba Iu- 
lia, Gh. Voiau — secretar al comite
tului UIT.M. de la U. M. Cugir — 
raionul Orășiie și Ion Cute an. — se
cretar al comitetului U.T.M. de la 
G.A.C. Clinic — raionul Sebeș.

Sîntein convinși că exemplul aces
tora va fi urmai de toți activiștii 
U.T.M. din regiunea noastră, care 
vor munci în viitor cu aceeași dra
goste și pasiune pentru îndeplinirea 
importantelor sarcini trasate de partid 
pe linia angrenării întregului tineret 
in practicarea organizată și sistemati
că a exerățiilor fizice și sportului.

în regiunea Hunedoara 
există peste 16000 de 
practicanți ai handbalului '■ 
— aceasta dacă ținem i. 
seamă numai de cifrele 
înregistrate cu prilejul ul- : 
timei competiții, Sparta- j 
chiada republicană. Se ! 
poate spune pe drept, cu- « 
vînt că învingătorii cam- j 
pionatelor lumii de la ; 
Praga au de unde să-și re

cruteze... urmașii.

Baschetul se bucură de 
mai multă vreme de sim
patia tineretului din re
giune. Cu ocazia Sparta
chiadei republicane s-au ■ 
prezentat la startul com
petițiilor peste 150 de e- 
chipe de băieți și fete. 
Cu această ocazie s-a 
putut remarca și o crește
re a nivelului de joc, ur
mare a îmbunătățirii pro
cesului de insiruire-atitre- 
nament. In fotografie un 
aspect de la faza regio
nală a Spartachiadei.

Foto V. Onoiu

LA CEA MAI ÎNALTĂ
ii. Comunistul Dumitru Vulpescu 
un adevărat exemplu de conștiin- 
tate în muncă, un entuziast al 
ului.
JDREI ANGIIER a fost pînă în 
1953 alergător în probele de demi
și fond. După ce a încheiat a-efivi- 
cc petitională a devenit un vigu- 

■ropagandist al atletismului. Candi

de partid Andrei Angher este in- 
tor sportiv la Petrila și președinte 
«misiei de atletism din cadrul CSO 
«seni.
•eședintele consiliului raional UCFS 
, PETRU ALMAȘAN, este unul

•e cei mai harnici activiști ai miș- 
sportive din regiunea Hunedoara, 

jinindu-se pe un larg și entuziast 

activ obștesc, comunistul Petru Almă- 
șan și-a’ adus din plin contribuția la 
dezvoltarea activității sportive de mase 
și de performanță.

IOAN TOROK este activist al comite
tului regional UTM Hunedoara. De a- 
proape 10’ ani el activează și pe iărî- 
mul sportului îndemnîndu-i pe tineri să 

îmbrățișeze această frumoasă activitate. 
Comunistul Ioan Twok este președintele 
comisiei regionale de handbal.

Unul dintre cei mai vechi activiști 
sportivi din această regiune este si tov. 
STAICU BALOI, activist la CSO Pe
troșeni. El își aduce din plin contribu
ția’ la dezvoltarea activității sportive.

Activistul sportiv Staicu Băloi este în 
același timp și un vechi și apreciat co
respondent de presă.

TEMPERATURĂ!
Marea cetate industrială a Hunedoarei te impresionează de oriunde ai privi-o. Fie că vii dinspre Deva, pe soseau# 

ce șerpuiește lin printre lanuri, fie că te afli pe dealul Chizidului sau pe malurile Cernei, priveliștea te co
pleșește prin măreția ei. Sumedenia de coșuri care trimit tocmai în înalturi șuvoiul de fum, desenul fantastic 

al schelelor, forfota continuă — toate îți opresc pentru o clipă respirația. Apoi, fremătînd de emoție, pătrunzi pe poarta 
Hunedoarei...

Neapărat îți trebuie un ghid în 
acest oraș al furnalelor. Dacă 
l-ai găsit, poți fi fericit. Ai să 

cuprinzi imagini pe care nu le vei uita 
niciodată. Traversînd păienjenișul lini
ilor de cale ferată, urci numeroase trep
te și — acolo sus, în hala imensă —■ 
alte linii își încrucișează calea. Spre 
sala celor 7 cuptoare de la O.S.M. 2 
trec trenuri încărcate. In gurile aces
tea enorme intră „hrană" zilnică de 
sute de vagoane de fontă și minereu 
de fier. Trenuri, vagoneți, aiiniațî... cu
minte pe liniile de garare, camere de 
comandă, conducte, autotransportoare, 
macarale... Unde este omul ? II zărești 
supraveghind cu atenție toate aceste 
uriașe agregate, manevrîndu-le după 
voia lui, supunîndu-le legilor tehnicii 
moderne. Aici, îb apropierea cuptoare
lor în care la aproape 2 000 de grade 
fonta și fierul fierb laolaltă pentru a 
da naștere oțelului am cunoscut nume
roși oameni de ispravă al căror nume 
este înscris pe panoul de onoare al 
fruntașilor în întrecerea socialistă. 
Mulți dintre ei au îmbrățișat cu dra
goste și pasiune sportul. In orele li
bere se întîlnesc pe gazonul stadionu
lui, pe cărările ce șerpuiesc spre înăl
țimile munților sau pe pistele albastre 
ale bazinelor de înot. Primtopitorul Ioan 
Prodan este un îndrăgostit al voleiului, 
primtopitorul Ilie Bleoto și turnătorul 
Simion Tușa se regăsesc după orele de 
muncă pe terenul de fotbal, topitorul 

Vasîfe Bombă este un adept al înălți
milor de granit...

Maistrul șef Octavian Imbrea, de 
la blocul 2, ne-a vorbit despre 
dragostea oțelarilor pentru atle

tism și turism, pentru gimnastică și 
popice. Ne-am interesat apoi despre 
modul cum sînt privite alte ramuri 
sportive: motocîclismul, voleiul, hand
balul, halterele. La toate ne-a dat răs
punsuri ample. Simțea că vrem să în
chidem carnetul de însemnări și asta 
îi producea o ușoară nemulțumire. La 
un moment dat ne-a întrebat:

— Și fotbalul ? Fotbalul nu vă inte
resează ?

Am ghicit imediat că este un iubitor 
înfocat al sportului cu balonul rotund 
și am regretat că nu adusesem vorba 
despre această pasiune aproape gene
rală. Ca să fiu sincer n-am vrut să re
deschid o veche rană: hunedorenii — 
după părerea mea — nu puteau uita 
eșecurile din anii trecut i ale echipei lor 
favorite, retrogradarea ei în categoriile 
inferioare. Mă înșelasem.

— Avem o echipă strașnică aici la 
oțelărie. Jucăm cu ea în campionatul 
asociației. Pînă acum, numai victorii 1 
l-am bătut pe cei de la Alimentare 
O.S.M. cu 2-1 și pe cei de la Construc
ții Metalice cu 4—1. Astăzi jucăm cu 
Furnale I—IV. Nu veniți Ia meci ? Să 
vedeți aici „galerie" 1

Și a conchis spunînd: „N-avem ad
versari...".

Poate discuția despre fotbal s-ar fl 
prelungit pînă mai tîrziu, dacă mai
strul șef n-ar fi fost chemat lîngă cup
tor. In dragostea cu care ne vorbea 
despre activitatea de mase la fotbal 
ara ghicit însă că găsiseră drumul cel 
bun spre o redresare a sportului pa 
care-1 iubesc și oțelarii atît de mult.

Cu tov. Ion Mihăilă — secretarul 
asociației sportive Siderurgistul 
Hunedoara — am făcut o inte

resantă incursiune în domeniul cifre
lor. La Combinat sînt 36 de asociații 
sportive în cadrul cărora se afla 
10.093 membri ai UCFS. La prima eta
pă a Spartachiadei republicane au luat 
parte însă 14 899 de iubitori ai sportu
lui, așa că primul obiectiv este acela 
al lărgirii permanente a numărului de 
membri UCFS. De altfel, la campiona
tele pe asociație care au început de 
curînd, s-au înscris peste 8 600 de par- 
ticipanți 1 Numai la fotbal participă 
100 de echipe, iar Ia atletism, volei, 
tir, tenis de masă, șah, handbal, alpi
nism și orientare turistică numărul celor 
ce concurează la titlul de campion al 
asociației sportive nu este mai mic.

Așadar, cifrele în sport urmează ca
lea mereu ascendentă a celor dirt 
producție.

Pagini realizaie de
HRISTACHE NAUM
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.“‘1»
NATAȚIE : Bazinul Dinamo, de la 

ora 17.00: Selecționata școlară a 
Capitalei — C.K.D. Praga (înot și 
polo).

Ștrandul Tineretului, de la ora 
91 Rapid — Voința Cluj, I. C. 
Arad — S.S.E. nr. 2 București, 
Progresul — S.S.E. nr. 1 Buc. — 
meciuri de polo în cadrul turneu
lui final al campionatului repu
blican de juniori; ora 15 : 
de clasificare la înot.

— Bazinul de înot de la 
pionierilor, de la ora 9,30: 
pe Capitală ale „Cupei Scînteia pio
nierului".

concurs

Palatul 
finalele

VOLEI t Teren Sănătatea, de la 
ora 17: 
Petrolul 
pionaful

Flacăra roșie București— 
Constanța (f) — cani
de calificare.

MÎINE

întreceri în cadrul finalelor Spar- 
tachiadei republicane (citiți progra
mul în pag. a 3-a).

VOLEI: Teren Sănătatea, de la 
ora 9 : Flacăra roșie 
Constanța (f) 
calificare.

Petrolul
— campionatul de

Bazinul Dinamo, de 
Selecționata școlară

NATAȚIE : 
la ora 17.00: 
a Capitalei — C.K.D. Praga (înot 
și polo).

Ștrandul tineretului, de la ora 9:
I.C.  Arad — Știința Cluj, Progre
sul—Voința Cluj, S.S.E. nr. 2 — 
S.S.E. nr. 1 — meciuri de polo în 
cadrul turneului final al campio
natului republican de juniori; ora 
15: concurs de clasificare la înot.

FOTBAL: Stadionul Giulești, ora 
9,45: Rapid I — Rapid II (pitici); 
ora 11 : Rapid — C.F.R. Roșiori.

O.C.L. TEHNOMETAL BUCUREȘTI

BUCUREȘTI

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

consum deschide:
„BRASERIA BREAZA* unitate nouă, modern amenajată, 

deservită de personal cu calificare superioară.
Zilnic se pot servi specialități de grătar, preparate de 

pește, pui la frigare, produse de cofetărie-patiserie, bău
turi alese.

0 Seara orchestra de muzică ușoara - dans.
Rețineți deci BRASERIA BREAZA, șoseaua București - 

Brașov km 102.

Formația feroviară și-a început pre
gătirile pentru noul campionat o dată 
cu prima zi a lunii august. La antre
namentele conduse de antrenorii Va
lentin Stănescu și Victor Stănaalesou, 
au luat parte următorii jucători : Ur- 
ziceann, Langa, Macri, Motroc, Dinu, 
Jamaischi, Năsturescu, Kraus, Codrea- 
nu, Oblemenco, împreună cu juniorii 
Țuțuianiu, Benech și Mihalache, promo
vați în prima echipă. Lupescu, C. Dan, 
Greavu, N. Georgescu, Dumitriu II 
și Ioneseu au urmat un program spe
cial de pregătire.

După cum se vede, din Iot lipsește 
portarul Andrei. El a fost operat de 
menise și deocamdată face gimnastică 
medicală.

în cadrul programului de pregătire 
pentru noul campionat, Rapid a jucat 
joi la Roșiori cu C.F.R. (scor 3—2) și 
va întîlni mîine aceeași echipă, de data 
asta pe stadionul Giulești din Capi
tală.

LA C.S.M. SIBIU

Recent, C.S.M. Sibiu și-a reliuat pre
gătirile în vederea anului fotbalistic 
1964—1965. în antrenamentele care au 
avut loo pînă acum s-a pus accent pe 
pregătirea fizică și tehnică. în plus, atu

NOTE REZULTATE
C. F. R. TIMISOARA, ÎNVINGĂTOARE 

ÎN R. P. UNGARA
Continuîndu-și turneul pe care-l între

prinde în R. P. Ungară, echipa timi
șoreană de fotba] C.F.R. a jucat în 
orașul Gyula cu echipa locală Medosz. 
Victoria a revenit feroviarilor cu 
rul de 1—0 (0—0). Unicul gol a 
marcat de Fodor.

sco-
fost

„DRUMURILE" LUI PUBLIK
Meciul dintre echipele regiunilor 

Ploiești și Bacău, disputat la Iași în 
cadrul fazei intermediare pe grupe de 
regiuni, era in plină desfășurare. La un 
moment dat, unul dintre apărătorii plo- 
ieșterd trimite mingea în corner. Rădu- 
lescu, extrema dreaptă a formației re
giunii Bacău, își aranjează mingea și e 
gata să execute lovitura, cind de pe 
partea cealaltă a terenului, Publik vine 
in goană, il dă la o parte pe Rădulescu 
și execută el lovitura. Unde credeți? Pe 
partea stingă a terenului, unde trebuia 
să fie... Publik I După clteva minute 
situația se repetă identic: Publik vine 
din nou să execute lovitura, dar Rădu
lescu, lezat in amorul său propriu de 
vechi jucător la Bacău, nu-l mai lasă

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

auto

Cei interesați vor adresa 
o scrisoare-cerere în care 
vor menționa articolele do
rite indicînd adresa exactă. 
In valoarea rambursului 
care se va face la primirea 
articolului vor fi cuprinse și 
taxele ocazionate cu opera
țiunile de ambalare, trans
port și mandatul poștal. 

avut loc o serie de meciuri de verifi
care susținute în compania echipelor 
din Sibiu, care activează în campiona
tul regional.

Toți jucătorii sînt optimiști și pri
vesc cu simț de răspundere noul cam
pionat în care doresc să obțină rezul
tate mai bune decît în cel trecut.. Iată 
lotul : L. Coman, Buzatul, Ene. Naeu, 
Buzeșan, Flitiș, Lutsch, Mureșan, 
Rătscher, Popa, Nunu, Bîscă, Baban, 
Văcarii, Cherciu, Dombrovski, Dernian.

lon Pieiraru - coresp.

ACCENT PE 
RILOR

REMEDIEREA LIPSU-
CONSTATATE LA TEXTILA 

BUHUȘI

15 iulie au reînceput antrena
și fotbaliștii de la Textila Bu-

De la 
mentele 
huși. Nemulțumiți de locul ocupat în 
clasament la sfîrșitul campionatului 
1963—1964, textiliștii depun eforturi 
deosebite la antrenamente (făcute sub 
conducerea antrenorilor T. Căpățînă 
și I. Mayer) în vederea remedierii lip
surilor constatate. în această perioadă 
echipa din Buhuși a susținut și cîteva 
meciuri amicale de verificare cu Cea
hlăul P. Neamț și Petroliul Moinești, 
încheiate ou victoria textiliștilor : 7—2 
și, respectiv, 4—0.

Din lot fac parte : Leonte, Caia —

.« • •

parte pe

ratate din cauza lui

(unde după cum s-a

și trimite balonul... Da, da, exact acolo 
unde din. nou trebuia să se afle Pu
blik I

In sfirșit, faza se repetă pentru a 
treia oară. Publik il dă la o 
Rădulescu și execută lovitura... in spa
tele porții!

Trei cornere
Publik care, in loc să-și facă jocul de 
extremă stingă ~
văzut, a avut ocazia să și concretize
ze....) a căutat să facă totul și nu a 
reușit nimic. Ba, a făcut ceva: ~ o 
risipă inutilă de efort.

...Așa se intimplă cind nu respecți 
indicațiile antrenorului.

RĂSPUNS LA CRITICA
în ziarul „Sportul popiular" nr. 4495 

din 13 august a.c. la rubrica de fot
bal, a apărut articolul intitulat „Ges
turi inutile" în care am fost criticat 
pentru modul în care m-am compor
tat pe teren cu prilejul partidelor con
duse la Iași în cailni! fazei interme
diare pe grupe de regiuni din cadrul 
Spartachiadei republicane.

Consider că critica adusă este justă.

FLORIN GHEORGHIU
(Urmare din pag. 1)

Pentru 
atîtea 

de re-

căruia îi dedicăm aceste rînduri. O 
.încredere tinerească, avîntată. 
că Florin ne-a demonstrat de 
ori că nu se lasă impresionat 
pută fia adversarilor din fafă.

O întîmplare recentă, care nu este 
anecdotă, exprimă fidel aceasta. Se 

’juca ultima rundă a turneului zonal 
de la Sinaia, in „culisele” turneului 
se zvonise că în echipa Ungariei se 
\vor face modificări pentru a-l menaja 
pe marele maestru Gedeon Barcza, 

Joarte serios solicitat de Florin

4 AUTOTURISME EA CONCURSUL SPECIAL PRONOEXPRES DE MIERCURI 19 AUGUST
• Marți seara se închide vînzarea 

la concursul special PRONOEXPRES 
de miercuri 19 august, la care se 
atribuie premii suplimentare în obiecte 
și bani. In fruntea premiilor supli
mentare se găsesc 4 autoturisme: 
1 „Moskvici", 1 „Fiat 600“ și 2 „Tra
bant Combi".

La concursul special anterior (17 
iunie 1964) cele 4 autoturisme care 
s-au atribuit, au fost cîștigate toate de 
participanți din București:

1. Crețu Ion (pe buletin zecimal)
2. Munteanu Grigore
3. Marinescu Constantin
4. Niță Ion.
Dacă participanții din Capitală au 

repurtat succese la cîștigurile in obiec
te, cei din provincie s-au remarcat 
la premiile în bani. Astfel, participan
tul Elekes Iosif din Satu Mare a jucat 
6 buletine zecimale de 10 numere, 
acoperindu-le cite 10% (total 378 lei) 
și a obținut o suită de premii în va
loare totală, de 78 742 lei. Premiile 
obținute au fost următoarele : 1 cat. I 
(6 din 6), 24 categ. a Il-a, 90 categ. 
a IV-a și 80 cat. a VLa.

Cine vor fi marii cîștigători ai con
cursului special PRONOEXPRES de 
miercuri ?

portari, Giosanu, Dumitrică, Blaj, Du
mitrul, Țipter, Ursu, Negustorii, Călin, 
Nemeș, P. Pop3, C. Popa, Biiltz, Radu 
Teodorescu.

1. Vieru - coresp.

SPERANȚE INTR-O 
FRUMOASA LA

COMPORTARE
A. S. AIUD

numai două săp-După o vacanță de 
tămîni, echipa de fotbal A. S. Aiud, 
proaspăt promovată în categoria C, și-a 
reluat antrenamentele pe care le efec
tuează de cinci ori pe săptămînă și 
speră să aibă o comportare frumoasă 
în nouț campionat.

Pregătirile sînt condiuse de antre
norul Ovidiu Hulea care — subliniem 
— intră în cel de al 8-lea an de acti
vitate la această echipă. Iată jucătorii 
oare se pregătesc pentru viitorul cam
pionat : Cristoreanu, Urdăreanu, Moise, 
Gall, Lazăr, Florea, Kelemen I, Apa- 
hideanu, Trăistaru, Crăciun, Buday, 
Ilea, Tatu, Covacii, Ratony, Tamaș, Ian- 
cu. Kelemen II.

De menționat că printre acești jucă
tori se află cinci juniori.

Barbu Ion - coresp.

Ea mă ajută să elimin acele „gesturi 
inutile" de care era vorba în articol, 
să nu mai discut cu jucătorii în timpul 
meciiurilor, să nu mai gesticulez în 
fata celor oare au săvîrgit infracțiuni.

Mulțumesc ziarului „Sportul popular" 
pentru critica adusă.

VICTOR PADUREANU 
arbitru de fotbal

MECIURI AMICALE
• CRAIOVA. - Știința — U. T. A. 

Arad 2—1 (2—1). Pe Stadionul Tine
retului, frumos reamenajat, 15.000 de 
spectatori au aplaudat joi victoria echi
pei locale. Meciul a fost spectaculos 
și s-a desfășurat tot timpul într-un ritm 
rapid. (V. Săndulescu și V. Chetraru— 
coresp.).

• ROȘIORI. — C.F.R. — Rapid 
București 2—3 (0—1). După un joc viu 
disputat, care a entuziasmat pe cei pre- 
zenți, oaspeții au cîștigat greu, prin 
golurile înscrise de Kraus, Benech și 
Țuțuiantt. Pentru C. F. R. au marcat 
Copil III și Leahevici. (N. Iscru și T. 
N egulescu—coresp.).

Gheorghiu în primul tur al competi
ției. „Cu cine va juca Florin ?“ Era 
întrebarea care începea să-i frămînte 
și pe ai noștri. „Szabo? Barcza? Bi- 
lek? Lengyel?..Agitației i-a pus 
capăt Florin Gheorghiu:

— Indiferent eni cine joc, 
trebuie sa cîștig partida!...

Și după cîteva ore, marele maestru 
Lengyel era învins într-o partidă stră
lucită, după ce căutase îndelung mu
tări de apărare în fața impetuozității 
tînărului șahist romîn. O partidă care 
ar face cinste oricărei antologii a șa
hului modern.

astăzi,

1 as- 
mînă

• In rubrica de marți am anunțat 
premiile care se atribuie la concursul, 
special SPORTEXPRES din trim. Iii, 
pină la extragerea a 20-a. Azi dăm 
premiile de la extragerea a 21-a la a 
30-a, din cele 41 extrageri.

Extragerea a 21-a (număr de 6 
cifre) : 3 premii fiecare constînd din .: 
1 scuter „Manet“; 1 picup „Ziphona" 
cu 4 discuri.

Extragerea a 22-a (număr de 6 
cifre): 3 premii fiecare constînd din i 
1 aragaz „Someș" cu 3 focuri ; 1 apa
rat de radio „Gerufon-Stereo" : 
pirator „Buran"; 1 ceas de
„Tellus".

Extragerea a 23-a (număr 
cifre) : 3 premii fiecare constînd din : 
1 aparat de radio „Acord" cu picup; 
1 televizor „Temp 6“ și una bicicletă 
„Elegant".

Extragerea a 24-a (număr de 6 
cifre) : 3 premii fiecare constînd din : 
1 frigider „Saratov" ; 1 mașină de spă
lat „Alba Lux 2".

Extragerea a 25-a (număr de 6 
cifre) : 3 premii fiecare constînd din : 
1 televizor „Rubin 102“; 1 aparat ra
dio „Darclee" cu picup și 4 discuri 
microsioin.

de 6

1 i n , - ț iz, vv v
Diniișoara (SSE 2) — 
gime: Cornelia Toma

Școlilor sportive de elevi
BRAȘOV 14 (prin telefon). Joi și 

vineri au avut loc finalele concursului 
republican de atletism rezervat _ Șco
lilor sportive de elevi. Au participat 
aproape 500 de concurenți și concu
rente din 24 de școli. Timpul, în gene
ral bun, a favorizat înregistrarea unor 
rezultate valoroase.

Rezultate tehnice. ZIUA 1. FETE, 
CAT. A Il-A. 60 m. g: Elena Zaharia 
(Iș) — 9,5; lungime: Edith Schall 
(Bv) — 5,29 m; înălțime: Maria Stă- 
nescu (Iș) — 1,46 ni; disc (1 kg) : 
Cornelia Popescu (SSE 2 Buc) — 
31,35 m; FETE, CAT. I. 100 m: Au
rora Petrescu (SSE 2) — 13,0; 400 
m: Margareta Bacsi (Ord) — 62,5; 
înălțime: Cornelia Toma (Ord) —
l, 55 m; suliță (0,600 kg): Teodora 
Diniișoara (SSE 2) — 38,80 ni; lun
gime: Cornelia Toma — 5,21 m; 
greutate: Livia Orosz (Bv) — 12,73
m. 4x100 m: SSE 2 — 52,9. BĂIEȚI
II. 80 m: Anton Totiș (SSE 2) —
9,5; prăjină: Andrei Șepci (Cj) — 
3,60 m.; suliță: A. Șepci — 50,00 tn; 
1000 m: D. Cosma (Bc) —2:46,1.greu
tate : (5 kg.): Robert Feuer-
stein (Ord) — 13,47 m. BĂIEȚI I. 
100 m: Petre Orghidan (Bc) — 11,3; 
110 m.g.: Horia Ilieșiu (SSE 1) — 
14,8; 400 m: Gh. Bălașa (SSE 2) — 
51,9. (Același timp l-a realizat și Liviu 
Levonian (C-ța); 1500 m: Mihai Timiș 
(Cj) — 4:17,0; Triplu salt: Dinu
Pistalu (SSE 2) — 13,52 m; disc:
Gh. Luchian (C-ța) 45,36 m: 4x100 m: 
SSE 2 — 45.2.

ZIUA A Il-a. FETE, CAT. r
60 m: Maria Imecs (Cj) și Auro<< Pe
trescu (SSE2)— S,l. 500 m: Maria 
Imecs — 1:23,0; suliță: Rozalia Sza
bo (Reșița) — 35 m; greutate: Eii- 
sșbeta Scarciu (SSE 2) — 11,73 tn. 
FETE, CAT. I. 200 m: Eva Mesaros 
(Ord) și Rozeta Chebaian (SSE 2) — 
27,6; 800 m-, Margareta Bacsi—2:30,1; 
80 m.g.: Viorica Oprea (C-ța) — 
12,2; disc: Livia Orosz — 38,25 m. 
BĂIEȚI. CAT. A Il-a: înălțime: I. 
Șerban (SSE 1) — 1,92 m; lungime: 
D. Dumitrescu (Cv) — 6,34 m; 90 
tn. g.: A. Șepci —- 12,6; ciocan: FI. 
Marinescu (SSE 1) — 42,12 m; 300 m: 
Gh. Rovenci (SSE 2) — 38,0; disc: 
R. Feuerstein — 48,38 m. BĂIEȚI 
CAT. I. 200 m: Gh. Bălașa—23,0; 800 m: 
D. Negreanu (Cv) — 2:04,3; ciocan: 
Gh. Nieolae (C-ța) — 45,03 m; inăl- 
țlme: A. Dincă (SSE 2) — 
lungime: Gh. Luchian (C-ța) 
m ; greutate: Gh. Luchian — 
suliță: D. Clipicioiu (Reșița) 
metri.

In afara concursului, atletul Ștefan 
Sișcovici (CSS Luceafărul Brașov) a 
realizat un nou record republican de 
juniori, cat. a Il-a, in proba de cio
can, cu performanța de 61,51 m. '"''e- 
chiul record aparținea lui Gh. Costache 
(SM 7 București) și era de 58,85 m.

In clasamentul general, pe primul loc 
se află reprezentanții Scolii sportive 
de elevi nr. 2 din București (antrenori, 
prof. Ionel Popleșanu și Eveline Ghim
pu). care au cucerit cele mai multe 
locuri fruntașe.

1,85 m;
— 6,62 

16,79 m; 
— 53,03

CAROL GRUIA, corespondent regional

Extragerea a 26-a (număr de 6 
cifre): 3 premii fiecare constînd din : 
I frigider „Fram"; 1 aparat radio 
„Orizont"; 1 bicicletă „Diamant".

Extragerea a 27-a (număr de 6 
-cifre); 3 premii fiecare constînd din i 

1 aragaz „Someș" cu 3 focuri; 1 fri
gider „Jety" 80 litri: 1
„Elegant".

în rubricile următoare vom 
miile de la celelalte extrageri

PREMIILE

bicicletă

Categoria 
Categoria a 
Categoria a

da pre- 
(28-41).

CONCURSULUI PRONOSPORT
Nr. 32. DIN 9 AUGUST 1984

I : 22,1 variante a 1.774
II- a : 428,6 variante a 109
III- a : 3490,1 variante a 20

lei; 
lei; 
lei.

LOTO-CENTRAL

La tragerea Lolo-central din 14 august 
a. c.» au fost extrase din urna urmâtoa- 
rele numere : 40 54 66 53 81 3 72 58 14 59. 
Premii suplimentare : 74 83 17. Fond de pre
mii : 765.839 lei.

Tragerea următoare va avea loc în 
București.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport



De la C. U. T
Acum doi ani, într-o 

seară , de decembrie, cu
noscutul boxer Aîircea Do- 
brescu a apărut pentru, ul
tima oară în „careul ma
gic", la Eloreasca. A ur
cat treptele ringului dar 
nu pentru a înfrunta un 
nou adversar, ci pentru 
a-și lua rămas bun de la

devenise un „nume" în 
boxul european. După ce, 
în 1955, a cucerit medalia 
de argint la campionatele 
Europei, Mircea a plecat 

- un ah mai tîrziu spre o- 
rașul celei de a XVI-e O- 
limpiade, Melbourne. DE 
LA C.U.T. LA J.O. I Drum 
lung, Pe care sportivul

Conștiinciozitate. 

sportul care-1 purtase — 
mai bine de zece ani — 
din victorie în victorie, 
Mircea a predzt în seara 
aceea mănușile urmașului 
său în categorie. Constan
tin Ciucă. Privindu-1, sim- 

du-i emoția care-1 cu
prinsese, ne-am amintit 
de piscurile sportive pe 
care Mircea a început să 
le escaladeze încă din 
1948.
. „Micul Hercule" (pore
cla i-a fost atribuită de 
ziariștii străini) este unui 
dintre cele mai autentice 
produse ale sportului nos
tru de mase. S-a afirmat 
ca un talent pugilist cu 
prilejul primei competiții 
de amploare din țara noas
tră, Cupa Unității Tinere
tului. Specialiștii au în-tului. Specialiștii 
trezărit atunci în Dobre
scu un veritabil talent. 
Anii următori aveau să 
Confirme previziunile. In 
1952 Mircea s-a calificat 

,în finala campionatului re
publican, furnizînd cea mai 
mare surpriză. S-a... mul
țumit, atunci, cu locul se
cund. dar această perfor- 
mantă nu vestea oare ma
rile izbînzi de mai tirziu?

Și iată că victoriile de 
răsunet nu s-au lăsat aș
teptate. La festivalurile ti
neretului de la Budapesta, 
Varșovia și Moscova, 
„mașina de pumni" a iui 
Mircea a funcționat ire- 
rc-oșabil, aducindu-i me
daliile de aur. Dobrescu

ÎN JURUL PISTEI
Meteorologul Vale

ri u Jureă a îmbună
tățit din nou recordul 
republican la 400 m 
garduri.

Iți doresc în vara asta 
Prevederi mulțumitoare. 
Termometrul $ă se... urce 
Și recordul să... coboare I

Atletele Viorica Vis- 
copoleanu și Gabriela 
Radulescu obțin re
zultate excelente în 
săritura în lungime.

După-asemenl rezultate 
Cam otita am de spus : 
Vreau la Tokio — si se 

poate —
SA săriți pe... podium sus»

Juniorul Petre Cio
banii a îmbunătățit de 
două ori în 10 zile 
recordul la 100 m plai 
vechi de mai mulți 
ani.

Mi-au zis „veteranii- 
Nu-i rău băietanul 
N-aăuseră anii
Ce-a adus... Ciobanu I

Costache 
din nou 

__la 
ciocanului

EuropaPe primul loc in

bcaițean l-a 
opt ani și 
„punctai" cu 
torii.

O discuție pe această le- 
mă cu actualul antrenor 
al clubului Voința, Mircea r 
Dobrescu, este cît se poate 
de plăcută. Mai cu seamă 
că Mircea, prin verva-i j 
cunoscută, se pricepe să 
retină atenția.

— Cîntăream 45 de ki
lograme ci nd m-am pre
zentat la comisia de or
ganizare a C.U.T, Aproa
pe că nici n-am fost luai 
in seamă. Dar n-am... a- 
bahdonat. După cîteva me- 

' ciuri oficialii au zis că... 
promit. Cind am cîștigat ! 
finala categoriei mască, ' 
dorința de a persevera a ' 
pus șl mai putem 9 stă- 
pinire pe mine. Șt astfel, 
an de an am luptat ca să 
devin campion. în 1953 
am avut „ghinionul" să 
încrucișez mănușile cu fra
tele meu, Costică. Sau, 
mal bine zis, el a avui 
„ghinion", pentru eă nu 
l-am cruțat. Vorba prover-

străbătut in 
pe care l-a 
sute de vtc-

butut: „Frate, frate, dar... 
Am cîștigat atunci primul 
meu titlu de campion al 
țării. In anii wmatod. 
(1955, 1957, 1959, I960,
1961) am ocupat din nou 
locul l în ierarhia „muș
telor" noastre. Dorința 
mea era însă să-mi încerc 
puterile și într-o competi
ție de mare amploare. Am 
luptat din răsputeri ca să 
aduc patriei un titlu o- 
limpic, La Melbourne 
am fost foarte aproa
pe de acest vis. Dar 
dorința mea n-a coincis 
cu „vederile" arbitrilor în 
finala pe cere am susți
nut-o cu Splnks, deși ciș- 
tigasem detașai. Desigur, 
timpul mi-3 vindecai su
părarea...

Deși neaureolat cu un 
titlu olimpic (pe care l-ar 
fi meritat eu prisosință), 
Mircea Dobt eseu rămîne 
unul dintre cei mai buni 
boxeri ai (arii noastre, o 
pildă pentru tinerii care 
fac ucenicia în competițiile 
de mase și care bat acum 
la porțile consacrării.

R. CALARAȘANU

DIN ISTORIA

FOTBALULUI
• Cela dintîi cluburi de 

fotbal au iași cowstitaita î» 
Anglia, in orașul Sheffield, 
la anul 1857.

• Ia 1371 a avui loe pri
mul meci inter-oiașe : Skef- 
field—Londra. Cu această o- 
cazis s-a. modificat regulă* 
meniul d» foa, în sensul că 
portarul
buințezs fi 
poarta tu mai 
dt 7,32 m ci 
5,50 m, bara
fiind confecționată dia sfoa
ră. Abia pesîe patru asii în 
locul sforii apare b-îrn-a de 
lemn la Înălțimea de 2,44 
metri —cea de astăzi.

,ate voi» să între- 
mîinile", iert 
ar» înălțimea 
.nuHbad.“ de... 

transversală

Cel mai scurt
Care a fost cel mai 

scurt meci din istoria 
boxului ? Dificil de pre
cizat ! într-a devăr, mai 
multe „întîlniri-fulger* 
revendică acest record. 
E| pare sa revină totuși 
meciului Ruby Levine — 
Alexander Foreman, des
fășurat în 1928 la New 
York, în care Levin l-a 
făcut k.o. pe adversarul 
său în... 2 secunde. Mai 
înainte, în 1902, danezul 
Battling Nelson n-a avut 
nevoie decit de 3 secun
de pentru a-l „lichida" 
pe William Rosser.

ta țara noastră,, recor
dul de... viteză aparține 
încă actualului antrenor 
emerit, Constantin Nour,

meci de box
care, — la 12 februarie 
1927 — l-a învins prin 
k.o. pe bulgarii] Boris A- 
lexieff în numai 17 se
cunde 1

Gheorghe 
a doborît 
recordul mondial 
a rumoarea 
de juniori.

Cu ciocanul știu, firește. 
Un lucru se... pironește. 
Boar recordul dumitale 
Cum îl bați... o ia la vale!

La Subotica aruncă
torul de greutate Lu- 
chian a avut o com
portare remarcabilă.

JEl pare predestinat 
Spre a fi... televizat. 
La Subotica-i știut 
Că a fost bine... văzut i

I. CHIVU

Uniunea europeană de te
nis de masă a dat recent 
publicității următoarele cla
samente Ia echipe și indi
vidual: Femei, echipe: cate
goria I: 1- R.?. ROMINA. 2. 
R.P. Ungară, 3. R.F Germană, 
4. Anglia, 5. U-R-S.S., 6. R.S. 
Cehoslovacă, 7. R-D. Ger
mană, 8. R.P. Polonă; cate
goria a Ii-a: 9- Suedia, 10- 
R.P. Bulgaria, 11. Qlaada, 
12. R.S.F. Iugoslavia, 13. 
Austria. 14. Franța, 15. Da- 
nemarca, 15. Belgia; cate
goria a Hi-a: în. ordine al
fabetică : Elveția, Grecia, 
Italia, Norvegia, Scoția, Spa
nia, Țara Galilor; categoria 
-a IV-ai toate celelalte țări.

Individual: 1. MARIA ALE
XANDRU, 2. ELLA CONSTAN- 
TINESCU, 3. Foldy (R.P.U.), 
4. Shannon (Anglia), 5. Si
mon (R.F.G.), 6. Rowe (An
glia), 7. Bacholz (R.F.G.), 8. 
Herits (R.P.U.), 9. Rudnova 
(U.R.S.SJ, Luxova (ELS.C.)

Bărbați, echipe: catego
ria I: 1- Suedia, 2. B.S.F. 
Iugoslavia, 3. R-F. Germa
nă. 4 R.P. Ungară. 5. R.P. 
ROMÎN A, 6. R.S. Ceho
slovacă, 7. U.R.S.Si?, 8. An
glia.; categoria a U-a: 9- 
R.D. Germană, 13. R.P. Po
lonă, 11. Austria, 12—13. 
Franța și Olanda, 14. R.P. 
Bulgaria, 15. Danemarca, ÎS. 
Portugalia; categoria a Ifl-at 
în oidine alfabetică: Belgia, 
Elveția, Finlanda, Luxem
burg, Norvegia, Scoția, Spa
nia, Țara Galilor; categoria 
a IV: toate celelalte țări, 
tedividual: 1. Alsec (Suedia), 
2. DORIN GIURGIUCA, 
Scholler (R.F.G.), 4. 
via H (R.S.F.I.), 5. 
eon (Suedia), S. 
(R.S.F.I.), 7. Berczik
8. Scanek (R.S.C.), 9. Fahazi 
(H.F.U.), 10. Arndt (H.F.G.).

După cum se poate vedea 
din 
lor. 
Un 
In
nentală, iar Dorin Giurgtucă, 
neclasat un timp, a urcat 
vertiginos pînâ pe locul al 
doilea, avînd posibilitatea de

« cuceri și vițiul piramidei 
masculine europene. Da a- 
semenea, est» de reținui Și 
ascensiunea reprezentati/ei 
masculine a R.P. Romîne de 
la locul 8 (clasificarea ante
rioară) la locul 5.

Față de clasamentele din 
1962 — după cum se știe el® 
i» alcătuiesc din dai în doi 
«ni, în preajma campionate
lor europene — au înregis- 

Balturi echioele

chipiera el Ella Constant!- 
nescu, în vreme ce Eva Fol
dy și Agnes Simon au cobo
ri! cite două trepte.

Desigur, clasamentele și co
mentariile de față sînt vala
bile pînă la sfîrșitul lunii no
iembrie. .Europenele^ de Ia 
Malmd vor aduce probabil 
unele modificări în stabilirea 
ierarhiei viitoare a celor mai 
bune «palete* de pe conti
nent. Să sperăm însă că 
schimbările — dacă vor sur
veni — vor privi pe repre
zentanții noștri numai în li
nie... ascendentă.

CT. G.

3. 
Martea- 
Johans- 

Kot pa 
(R.P.U.),

configurația clasamanta- 
Jucăîaarale noastre de- 

cu autoritate supremația 
ierarhia feminină conți-

VI s...

3:32,0 
la 1500 metri?

Un specialist vest-ger
man în ale , atletismului, 
dr. Ernst Jokl, și-a ex
primat convingerea că la 
Jocurile Olimpice de la 
Tokio, la multe probe se 
vor realiza noi recorduri 
mondiale.

Reproducem cîteva din 
„previziunile" lui Jokl i

1 509 m: 3:32,0 (ac
tualul record 3:35,6) ;

5 000 mi 13:23,4 (a.r. 
13:35,0);

10 000 mi 28:10,8 (a.r. 
28:15,6);

3 000 obstacole i 
(a.r. 8:29,6);

suliță i 89,72 m 
87,12).

Referindu-se la 
pronosticuri, Valeri 
mei socotește că 
Jokl a muiat tocul 
mult ta cerneală 
scris.- „gros". El erede, 
dimpotrivă, că atleții din 
cauza emoției și a încor
dării nu vor realiza per
formanțe la posibilitățile 
lor maxime. La săritura în 
înălțime, de pildă, un re
zultat de 2,20 m va fi 
suficient pentru ca atletul 
care o va realiza să cu
cerească medalia de aur.

aceste
Bru- 

i dr.
prea 
fi a

ani con- 
deținut 

de Di-

AL4R/A ALEXANDRU
masculine șl feminin® ale 
U.R.S.S. (2 locuri) și respec
tiv l loc. B.F.G. (4-2). R.S.F.I.- 
băieți (1), Suedia-hăieți (1). 
la schimb au pierdut cîte- 

locuri formațiile (băieți 
șl fete) R.P.U. (3—1), R.S.C. 
(2—3) șl Angliei-bărbați (3). 
La individual, fastul campion 
al Europei, Zăttaa Berczifc a 
ajuns al.., șaptelea, în timp 
ce Markovic LI este constant: 
al patrulea în 1962 șt 1964. 
lat Scholler a avansat de pe 
locul 9 pe 3. Num* nai apă
rute: Johansson, Koran la 
băieți și Rudnova șl Luzova 
Ia tete. Aici, Maria Alexan
dru ciștigînd un loc, se află 
In frunte, tatonată de coe

ȘTEFAN, COM. 
MARCULEȘTI. — Aveți 
cuvîntul : „Fotbaliștilor
de la Acumulatorul care 
au pierdut ambele me
niuri cu Granitul, susți
nute în eadrul finalei pe 
Capitală a Spartacbiadei 
republicane :

Aa crezut c-o să-i învingă 
Insă nu au fost în stare. 
Au putut să se convingă 
Cît e Granitul tie... tare !

Nouă — ...și celor de 
La Granitul, desigur — 
epigrama ne-a plăcut. Dar 
ce vă faceți, dacă o să 
aveți vreodată nevoie de 
un ...acumulator ?

I. DALIDIS, BUCU
REȘTI. — Fostul cam
pion mondial la catego
ria semigrea, Archie Mo
ore, a abandonat boxul. 
Era și timpul ! Are 50 
de ani.

OLIMPIC!
Cu gindul la... mingea venită de la Tokio

Dintr-un Olimp, azi japonez, 
O minge-a poposit in (ară... 
(Ca să mă-ndemne să visez 
Sub cerul înstelat de vară...)
...Da! lată-mă pe-un stadion 
Din Țara Soarelui- Răsare, 
Pierdut ca firul de gazon, 
Printre mulțimi nerăbdătoare I

Alături însă, eu zăresc
O blondă, plină de-ntristare... 
Și peste-o clipă, ah, primesc 
...Sărutul ei de... egal are 1

I

...„Băieții" mei apar acum....
Ti văd, iar ei... mă văd pe mine f
Și dintr-o dată, nu știu cum
Strig : „Sini aicea. Constantine 1"

A început! E meciu-n toi...
„Spre poartă... hai băieți... viteză!...
Gol!.. 1—0 pentru noi I"
^.Și-am sărutat o...japoneză !

Cel mai tlnăr arbitru
Englezoaica Bernadett 

Mc Grorty are doar 10 
ani și este arbitru de te
nis de masă, cu diplomă. 
Cele două examene la 
care a fost supusă le-a 
trecut cu „foarte bine" I 
Recent ea și-a și făcut 
debutul în arbitraj, cu 
prilejul finalelor regio
nale de juniori. Șir se 
pare, că a făcut fața cu 
succes misiunii ce i s-a 
încredințat

Norocul ei este că U 
tenis de masă nu există, 
ofsaid. Altfel..

IOAN RUSU, CLUJ. —
La Olimpiada de la 

din 1960, țara 
a realizat 78 de 
elasîndu-se astfel

Dar pin-la urmă am văzui
Cum steagul ni se-naltă nouă.., 
„Venifi,
( Și-am

băieți, să vă sărut!" 
sărutai pe... amindouă!)

Dintr-un
O minge-a poposii în (ară... 
Și-aș vrea ca tot ce azi visez 
Să nu-ntîlnească nici o... bară!

Olimp, azi japonez.

*

1.
Roma, 
noastră 
puncte, 
pe locul al 10-lea și între- 
cînd, printre alte țări, 
Cehoslovacia, Suedia, 
Franța, Iugoslavia, Fin
landa, 
Belgia 
sportiv 
ce rit o 
de aur
la Jocurile Olimpice din 
1952, de la Helsinki.

Iugoslavia,
Brazilia, Bulgaria, 
etc. 2. Primul 
romîn care a cu- 
medalie olimpică 

a fost Iosif Sîrbu,

C. R., FILIAȘI — De 
la înființarea campionatu
lui divizionar (categoria 
A), fapt petrecut în 1933,SIG. HOROVEANU

E proaspăt, m&ică ?
desen de N. CLAUD1U

recordul în ce pri
vește eîțligarea titlului de

campioană a țării la fot
bal, mai mulți 
seculiv, e«te 
de Steaua și

București 
de trei 
campionatul de 

De două ori eon- 
au fost campioane 
și Petrolul Plo-

namo 
oîțtigat 
srcutiv 
fotbal, 
seautiv 
U.T.A. 
iești.

care au 
ori eon-

IOAN DOSA, BISTRI
ȚA. Nu se acorda titlul 
de maestru al sportului 
la

maestru
pescuit sportiv. Prac-

însă și ei for- 
răb-

unor
care

ticanții acestui sport își 
măsoară 
țele — și mai ales.., 
darea — în cadrul 
competiții oficiale
culminează cu campiona
tul mondial de pescuit 
sportiv. O nouă ediție a 
acestui campionat «e des
fășoară chiar anul acesta, 
în Italia, pe rîul Po. Și 
care sport îți oferă sa
tisfacții atît de ...Fapide 
ca pescuitul sportiv ? 
Este puțin lucru sa pleci 
de la competiție cu un 
crap de 5 kg ?

GHEORGHE PĂTRU, 
TÎRGOVIȘTE. — „Pro
blema" pe care o ridi
cați n-are nici o legătură 
cu „Poșta Magazin". Dacă 
lînteți... ambițios, vă pu
teți adresa unui juris
consult. Dacă nu — e 
și mai bine I

ION POȘTAȘU 
desene de N. CLÂUDIU



Trei noi recorduri republicaneAzi și inline la Brașov

Din nou în întrecere
A?tazi 

loc două 
can. Cei mai buni cicliști din țara noa
stră se vor întrece în probele de contra
timp (individual) și fond. Astăzi cu 
începere de la ora 10 se va da Marțul 
în proba de contra-timp care se des
fășoară pe șoseaua Brașov — Tg. Secu
iesc. Mîine, arbitrii vor chema la ora 9 
la start pe cicliștii care se vor întrece 
pentru cucerirea tricoului de campion 
republican la fond. Disputa va avea 
loc pe șoseaua Brașov —Sibiu între 
bornele kilometrice 176 și 266 (dus și 
întors) însumînd 189 km.

și mîine la Brașov vor avea 
finale de campionat republi-

Pregătirile cicliștilor noștri pentru 
marile întreceri internaționale ale ac
tualului sezon continuă. Joi după-amia
ză, pe velodromul Dinamo din Capi
tală, pistarzii au atacat cu succes o 
serie de recorduri naționale. Astfel, 
după ce anul trecut C. Dumitrescu a 
îmbunătățit substanțial recordul la 
4 000 m (urmărire individuală), sta
bil indu-I la 5:09,8. joi el a realizat la 
această clasică probă timpul de 5:06,8. 
Performanța lui reprezintă un nou și va
loros record al țării. Ne bucură fru
moasa comportare a maestrului spor
tului Constantin Dumitrescu și, îrt deo-

sebi, faptul că el este în formă bună 
și că va putea aduce un aport sub
stanțial în echipa de urmărire din care 
face parte.
Tot joi, tînărul Vasile Burlacu a dobo- 

rit recordul la 1 000 m cu start lan
sat realizînd 1:09,6 (v. r. îi aparținea 
și era de 1:11,5). Eugen Bărbulescu a 
obținut și el un rezuitat sub vechiul 
record acoperind distanța în 1:09,6.

Cd de-*l treilea record a fost obți
nut de Constantin Voicu în proba de 
400 m lansat. El a înregistrat 25,3 sec 
(V. r. era de 25,6 sec și aparținea din 
1960 lui Ion Ioniță). Cei trei record
mani ai țării și-au închinat performan
țele celei de a XX-a aniversări a Eli
berării.

Astăzi după-amiază, începînd de Ia 
ora 16.30, se desfășoară pe velodromul 
Dinamo un nou concurs dotat cu „Cupa 
Eliberării".

Rezultate foarte bane în prima zi 
a concursului de In Tunuri

Ieri, pe poligonul Tunari, au înce
put întrecerile din cadrul concursu
lui festiv „Cupa 23 August" organi
zat de comisia orășenească de spe
cialitate. Vremea frumoasă și buna 
pregătire a unor trăgători au făcut 
ca în prima zi să asistăm la reali
zarea unei performanțe excepționale 
în proba de armă liberă calibru re
dus 60 focuri culcat seniori. Perfor
manța a fost realizată de talentatul 
sportiv de la Steaua N. Rotaru, care 
a totalizat 596 p, cifră care depășește 
cu un punct recordul mondial actual. 
In același timp el și-a îndeplinit 
norma olimpică pe anul 1964.

După terminarea întrecerilor de la 
armă, pe standurile de tragere _ au 
urcat concurenții de la pistol liber. 
Doi. trăgători care nu fac parte din 
lotul olimpic au îndeplinit normele 
prevăzute pentru cea de a doua 
parte a anului. Este vorba de Al.

Claus (Steaua) și L. Giușcă (Știin
ța). S-au mai evidențiat M. Coldea 
(Steaua), C. Feciorescu și I. Pieptea 
(Olimpia).

Rezultate : 
BRU REDUS 
SENIORI: 1.
2. M. Lazăr . , .
584 p; pe echipe: Steaua 2330 p; 
senioare: 1. Margareta Enache 585 
p, 2. D. Ileana (C.S.M. Cluj) 581 p,
3. Maria Ignat (Știința) 579 p: pe 
echipe: Dinamo 1715 p; junioare: 
1. Mariana Antonescu (Știința) 572 p.; 
pe echipe: Știinta 1136 p; juniori: 
1. E. Alșani 584 p, 2. A. Băjenaru 
573 p; pe echipe: Steaua 1712 p. 
Pistol liber: 1. AL CLAUS 556 p, 2. 
L. G1UȘCÂ 555 p, 3. M. Coldea 548 
p; pe echipe: Steaua 2183 p.

întrecerile continuă astăzi, mîine 
și luni pe același poligon.

V. GORUN

ARMA LIBERA CALI- 
60 FOCURI CULCAT 
N. ROTARU 596 P, 
587 p, 3. Șt. Caban

ACTUALITATEA SPORTIVA INTERNAȚIONALA

rezultate excelente la pistol viteză

La concursul internațional din Suedia 
trăgătorii romini au realizâî

Aspect dintr-o cursă de fond. Multi dintre acești cicliști vor lua startul în 
întrecerile ce se desfășoară azi și mîine pe șoselele din împrejurimile orașului 

Brașov

Campionatul
Campionatul de calificare a ajuns 

în faza interregională, o dată cu în- 
tîlnirile preliminare tur-retur dintre 
echipele reprezentante ale regiunilor 
Argeș și București. Rezultatele acestor 
întîlniri au dat cîștig de cauză forma
țiilor argeșene : Metalul Pitești-Flacăra 
Cartojani (m) 3—0 și 2—3; Energia 
Alexandria—Unirea Rm. Vîlcea (f) 
0—3 Și 0—3.

Campioanele celor 15 regiuni rămase 
în cursă, plus cele ale orașului Bucu
rești se vor înfrunta acum în cadrul 
a 16 meciuri (8 masculine și 8 fe
minine), al căror tur este programat 
pentru astăzi diupă-amiază, returul lor 
jîicîndu-se mîine dimineață în aceleași 
localități ca și turul. Iată programul 
complet al partidelor din etapa inter
regională a campionatului de calificare:

MASCULIN ; Voința Botoșani—Rul-

de calificare
rnentul Bîrlad, Celuloza Brăila—Viito
rul Bacău, Hidrotehnica Constanța— 
Semănătoarea București, Creația Bra
șov—A. S. Armata Ploiești, Metalul 
Pitești—Progresul Craiova, Siderurgis- 
tul Hunedoara—I. C. Arad, C.F.R. Tg. 
Mureș—Constructorul Gherla, Progre
sul Șomcuta Mare—Sanitas Oradea.

FEMININ : Flacăra roșie București— 
Petrolul Constanța, Confecția Bîrlad— 
Voința Botoșani, Țesătura P. Neamț— 
Știința Galați, Progresul Ploiești— 
Drapelul roșu Sibiu, C. I. L. Tg. Jiu— 
Unirea Rin. Vîlcea, Sănătatea Arad— 
Știința Alba Iulia, Știința Dej—Sani
tarul Tg. Mureș, Victoria Băi—Arta 
Baia Mare.

Primele echipe sînt gazde. Meciul 
din București se joacă pe terenul Să
nătatea, astăzi după-amiază de la ora 
17 și mîine dimineață de la ora 9.

Competiția internațională de tenis de 
masă „Cupa campionilor europeni" de
vine mai interesantă de la an la an, 
atît la băieți cît și la fete. Pentru cîș- 
tigarea trofeelor—deținute în prezent de 
echipele romînești Voința București (fe
mei) și C.S.M. Cluj (bărbați) — parti
cipă de fiecare dată un număr sporit 
de formații. De pildă, la actuala ediție 
masculină, a V-a, s-au înscris 19 echi
pe (față de 15 în competiția preceden
tă), iar la cea de a 11-a ediție femi
nină vor lua parte 12 formații, față de 
9 în concursul inaugural.

De curînd, Uniunea europeană a pro
cedat la tragerile la sorți pentru între
cerile „C.C.E.", ediția 1964—1965. Iată 
meciurile din primul tur al competiției; 
femei: ACBB Seine (Franța) — BTK 
Roskilde (Danemarca), CTT Rapid Ge
neva (Elveția) — Spartak Sokolovo 
Praga (R.S.C.), campioana Austriei —

AZI Șl MÎINE LA BAZINUL DINAMO,

Intllniriîe dintre reprezentativele 
olimpice ale Iugoslaviei și Rominiei

Miercuri și joi s-au desfășurat în ®- 
rașul Korcula din R.S.F. Iugoslavia 
două jocuri de polo între reprezentati
vele olimpice ale Iugoslaviei și Ro- 
mîniei.

In prima partidă, poloiștii iugoslavi 
au obținut victoria cu 2—0 (0—0,
2-0, 0-0, 0-0) prin punctele înscrise 
de Jankovio (2).

Cel de al doilea joc a luat sfîrșit 
cu rezultatul de 5—2 (2—S, 1-—2, 1—0, 
!—0) în favoarea formației gazdă. 
Punctele au fost marcate de Sandic (3), 
Roșie și Nonkovio pentru gazde și de 
Zahan și Szabo pentru oaspeți.

DTC Kaiserberg (R.F.G.), campioana 
R.P. Bulgaria — CTT La Palette 
Bruxelles (Belgia). Formațiile Voirtfa 
București, TSC Berlin (R.D.G.), Pro
gresul București și Foldgep SC Buda
pesta (R.P.U.), participă direct în tu
rul al doilea. Voința București va întil- 
ni pe învingătoarea partidei ACBB 
Seine — BTK Roskilde, iar Progresul 
București va juca cu cîștigătoarea me
ciului dintre campioana Austriei și 
DTC Kaiserberg. Termene de desfășu
rare a întrecerilor; turul I (pînă la 
31 octombrie), turul al II-lea (31 de
cembrie), semifinale (20 februarie 1965). 
finala (31 martie 1965). Bărbați: Red 
Boys Differdange (Luxemburg) —Ro
yal Standard Liege (Belgia), campioa
na Greciei — CTT Fribourg (Elveția), 
BTK Copenhaga (Danemarca) —cam
pioana R.P. Polone; turul al ll-lea: 
C.S.M. Cluj -— învingătoarea partidei 
Red Boys Differdange — Royal Stan
dard Liege, Tusa Dusseldorf (R.F.G.)
— ACBEf Seine (Franța), Poytatennis- 
seura Wega (Finlanda) — AMVJ Am
sterdam (Olanda), Spartak Sokolovo 
Praga (R.S.C.) — cîștigătoarea meciu
lui dintre campioana Greciei și 
CTT Fribourg, campioana Austriei
— Progresul București, GSTK Za
greb (R.S.F.I.) — campioana R.P. Bul
garia, BTK Falkenburg (Suedia) — SC 
Leipzig (R.D.G.), Voros Meteor Buda
pesta (R.P.U.) — învingătoarea parti
dei BTK Copenhaga — campioana R.P. 
Polone. Termene de disputare : turul I 
(pînă la 30 septembrie), turul al II-lea 
(22 noiembrie), sferturi de finală (31 
ianuarie 1965), semifinale (28 februa
rie 1965), finala (31 martie 1965).

VASTERAS 14 (plin teleton). La camplo- 
natele naționale de tir ale Suediei, care 
au început vineri, participă ca invitați tră
gători din R. P. Romină și Finlanda. In 
prima zi de concurs s-au desfășurat pro
bele de pistol viteză și armă liberă ca
libru redus 60 focuri culcat. ȚintașiI romînt 
de la proba de pistol viteză au avut o 
comportare excelentă, confirmin'! din plin 
valoarea noastră pe plan internațional și 
gradul lor de pregătire în etapa actuală. 
EI au ocupat primele 6 locuri în clasa
mentul Individual și pe echipe

La proba de armă cei doi reprezentanți 
romini 
lor.

Iată 
TRIPȘA 
Petrescu 587 p; 4 
Maghiar 586 p; 6. 
echipe: R. P. Romînă 
calibru redus 60 focuri culcat : 1. Sundberg 
(Suedia) 587 p. ... 7. I. Olărescu 579 p; 
8. T. Ciulu 571 p.

au tras cu mult sub posibilitățile

rezultatele î ț
592 p; 2. M.

4—5.
>. V.

pistol viteza :
Roșea 589 p; 
M. Dumltriu
Atanasiu 585

2354 p. Armă

1.
3.

P-

I. 
St. 
G. 
Pe

liberă

Ion Țiriac și Constantin Năstase 
participă la un turneu internași 

la Istanbul
După terminarea Balcaniadei de te- 

nis, Ion Țiriac și Constantin Năstase 
au rămas la Istanbul unde vor lua par
te la un turneu internațional. Competi
ția va avea loc între 16 și 23 august.

NEUNIREA DINTRE SELECȚIONATA ȘCOLARA A CAPITALEI 
Șl C. K. D. PRAGA

•_ Țulnesjl final al campionatului de polo pentru juniori • înotători ro- 
mîni fa campionatul european feroviar de înot ® Finalele pe Capitală 

ale „Cupei Scînteia pionierului".

PRIMELE ÎNTRECERI INTERNA
ȚIONALE DE ÎNOT găzduite de țara 
noastră în acest sezon vor avea loc azi 
și mîine, de la ora 17, în, frumosul ba
zin din incinta parcului sportiv Dina
mo. Se întrec înotătorii selecționatei 
școlare a Capitalei și ai clubului sportiv 
C.K.D. Praga. Ambele formații cuprind 
g serie de tinere elemente ale căror nu
me figurează pe tabelele de recordmani 
sau pe listele de campioni ale Rominiei 
și Cehoslovaciei. In vederea acestei 
întîlniri, sportivii din selecționata Ca
pitalei s-au pregătit cu Conștiinciozitate 
pentru a repeta victoria obținută anul 
trecut la Praga, la prima confruntare 
cu înotătorii de la C.K.D.

în ambele zile de concurs, la sfîr.șitul 
probelor de înot, sînt programate 
jocuri de polo între echipa școlară 
a Capitalei și C.K.D. Praga.

TURNEUL FINAL AL CAMPIONA
TULUI REPUBLICAN DE POLO pen
tru juniori se desfășoară la ștrandul 
Tineretului într-o atmosferă de viu 
interes. Ca și anul trecut, protago
niste sînt echipele bucureștene Pro

gresul și S.S.E. nr. 2 care, în prima 
etapă, au Terminat la egalitate i 6—6.
5.5. E. nr. 1 București este și ea ne
învinsă după cele patru meciuri sus
ținute pînă acum. Iată rezultatele în
registrate în ultimele etape î Progresul 
București — Rapid București 5—0,
5.5. £. nr. 1 — Știința Cluj 3—2; Vt- 
ința Cluj — 1. C. Arad 6—5, Rapid— 
Știința 3—5, Progresul — l. C. Arad 
5—1, Voința — S.S.E. nr. 2 2—9. 
Rapid — !. C. Arad 2-2, Ș. S. E. nr. 2 
— Știința Cluj 3-0. Ș. S. E. nr. 1 — 
Voința 6-4.

JOI SEARA AU PLECAT LA MOS
COVA reprezentanții țării noastre la 
campionatul european feroviar de înot, 
programat intre 17-19 august.

Au făcut deplasarea Nicoleta Bărbu
lescu, Voiehița Novac, 1. Chiroăsuță, 
V. Ștejănescu etc.

FINALELE PE CAPITALA ale tra
diționalului concurs de înot dotat eu 
„Cupa Scînteia pionierului" se desfă
șoară azi de la ora 9,30 la bazinul din 
incinta Palatului pionierilor.

Itinerariul flăcării olimpice
Delegația Japoneză caie va însoți flacă

ra olimpică în drumul ei din Grecia în 
Japonia a sosit la Atena. Delegația are în 
frunte pe Fumio Takashima, membru al 
Comitetului olimpic japonez. Flacăra olim
pică va fi aprinsă la 21 august la Olim
pia. Ea va rămîne la Atena pînă la 23 Au
gust, după care va fi transportată prin 12 
țări pînă la Tokio. Itinerariul principalelor 
orașe prin car6 va trece flacăra olimpică 
este următorul: Istanbul, Beirut, Teheran, La
hore, New Delhi, Calcutta, Rangoon, Bang
kok, Kuala Lumpur, Manila, Hong Kong, 
Taipei La 6 septembrie, delegația care 
va purta ilacăra olimpică va ajunge în 
orașul Miyazakide din sudul Japoniei. De 
aici, ștaietele alcătuite din sportivi japo
nezi o vor purta pînă la Tokio. In ziua des
chiderii J.O., flacăra olimpică va fi pur
tată pe stadion de studentul Yoshiro Sa
kai, născut în orașul Hiroșima, în ziua cînd 
acest oraș a devenit victima bombelor a- 
tomice.

SCURTE ȘTIRI EXTERNE

A A

Independiente (Argentina) 
a cîștigat „Cupa Americii de Sud** 

ia fotbal
în meci retur pentru finala „Cupei 

Americii de Sad- la fotbal, echipa 
Independiente (Argentina) a învins Ia 
Buenos Aires cu 1—0 (1—0) pe Na- 
cional Montevideo (Uruguay).

în urma acestei victorii, Indepen- 
diente a intrat în posesia trofeului, 
urmîn-d să întîlnească în două jocuri 
echipa Internazionale Milano, dețină
toarea „Cupei campionilor europeni4*.

• Pînă în prezent, la Jocurile Olim
pice de la Tokio s-au înscris oficial 
76 de țări. In cursul zilei de joi și-au 
confirmat participarea 15 țări, printre 
care Argentina, Panama, Belgia, Ca
nada, India și Mexic. Termenul de_ în
scriere expiră la 16 august. La ultima 
ediție a J.O. desfășurată la Roma au 
participat sportivi și sportive din 84 
de țări.

• A continuat campionatul de fot
bal al R.S. Cehoslovace. Iată rezulta
tele înregistrate: VSS Kosice—Sokolo- 
vo Praga 4-0; Dukla Praga—Jiskra 
7-0; Jednota Trencin—Slovnaft Bra
tislava 1-2; Slovan Teplice—CSKD 
Praga 2-2; Banik Ostrava—Tatran 
Preșov 1-0; Slovan Bratislava—Zias 
Brno 2-2.

• Semifinalele interzonale ale „Cu
pei Davis“ se vor desfășura între e- 
chipele Australia—Chile și Suedia — 
Filipine. Dacă echipele Australiei și 
Suediei vor obține calificarea jocul va 
.avea loc în zilele de 29, 30 și 31 au
gust la Baastad (Suedia).

• Boxerul maghiar Laszlo Papp, 
campion al Europei la cat. mi jlocie, își 
va pune titlul în joc la 9 octombrie în 
fața șalangerului său oficial, Mick 
Leahy (Anglia). Meciul va avea loc 
la Viena. De remarcat că Leahy va sus
ține la 3 octombrie la Londra un meci 
amical în compania fostului campion 
al lumii al acestei categorii, boxerul 
negru Ray Sugar Robinson.

• La Kapfenberg s-au disputat cam
pionatele de atletism ale Austriei, cri
teriu important de selecție al echipei 
austriece pentru J.O. de la Tokio. Cel 
mai bun rezultat a fost înregistrat în 
proba de aruncarea ciocanului. Cunos
cutul atlet Thun a realizat cu acest 
prilej 67,77 m. Proba de 1 500 m plat 
a fost cîștigată de Klaban în 3:49,0.

• In apropiere de Leutkirch au con
tinuat campionatele mondiale de para
șutism sportiv. Proba feminină de să
ritură în grup de la o altitudine de 
1000 m cu punct fix a revenit echipei 
R.D. Germane cu 1 156,929 puncte. Au 
urmat în clasament echipele R.P. Bul
garia — 1 156,739 puncte, S.U.A. — 
1 148,225 puncte, U.R.S.S. — 1 123,933 
puncte, R.S. Cehoslovacă, Australia, 
Canada, Anglia, R.P. Polonă etc.

• Numeroase surprize au marcat în
trecerile finale ale campionatelor de 
sărituri de la trambulină în cadrul cam
pionatelor de naiație ale U.R.S.S., des
fășurate la Harkov. Nici unul dintre 
campionii de anul trecut nu și-a putut 
menține titlurile. Ghenadie Galkin, în
vingătorul ultimelor 5 ediții, a ocupat 
locul 8 la trambulină. Primul loc a 
fost ocupat de Viktor Pogozevcu 154,90 
puncte, care și-a cîștigat selecția pen
tru J.O. de la Tokio. La feminin, vic
toria a revenit sportivei Tamara Fe
doseeva cu 132,1 puncte. Proba femi
nină de platformă a fost dominată de 
Galina Alexeeva, care a totalizat 106,68 
puncte. ( Ager preș )
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