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Deschiderea festivă a finalelor 
primei Spartachiade republicane

Ieri, pe stadionul Republicii, 
avut loc deschiderea festivă a 

trecerilor finale ale celei mai 
ari competiții din istoria spor- 
lui romînesc — prima Spar- 
cliiadă republicană, organizată 

cinstea celei de a XX-a ani- 
rsări a eliberării.
Ora 18. Pe stadion a apărut 

t grup de trompeți. Aliniați 
fata tribunei principale, ei 

iu semnalul.
Priptr-o intrare a peluzei a 
-a, In ritmul vioi al marșului 
Zenirn, e Spartachiadă !“ cîn- 
t de fanfară, coloana sportivi- 
r pătrunde pe pista stadion.u-
i. în față pășesc mîndri pur- 
torii stemei Republicii Popu- 
re Romîne și stemei Partidu- 
i Muncitoresc Romîn, urmați 
• un grup de stegari. Falduri 
icolore și roșii unduiesc în a- 
erea vîntului. După insigna 
partachiadei . republicane și 
eagul UCFS, urmează un grup 
impact de sportivi purtînd 
eagurile cluburilor și asocia- 
l.or sportive.
Prin fata tribunelor trec acum 
pas vioi cei 3.000 de finaliști 

In cei peste 4.700.000 de tineri 
tinere care și-au măsurat for- 

le și măiestria în prima Spar- 
ichiadă republicană.
Defilează reprezentanții snor- 

vi din toate regiunile țării : 
rge.ș, Bacău, Banat, Brașov, 
ucurcști. Cluj, Crișana, Do- 
■ogea, Gala(i, Hunedoara, Iași, 
laramureș, Mureș-Autonomă 
iagliiară, Oltenia, Ploiești, Su- 
;ava și sportivi din Capitală, 
plauzele nu mai contenesc. 
Frumusețea și vigoarea fine

lor sportivi și sportive impre- 
onează. Fiecare lot regional 
ste echipat ta costume viu co
date, coloana părînd un stră- 
icitor curcubeu. In fata fiecă- 
:i delegații se află un băiat și o 
ită îmbrăcați în frumoase cos- 
itne naționale din regiunea res- 
ectivă.
D'efilarea ia sfîrșit. Sportivii 

; aliniază pe teren, iar blocul

PROLE ȚĂRILE, VNIȚI-VA!

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R.P.Romînd

Anul XX-Nr. 4499 ★ Miercuri 19 august 1964 * 4 pagini 25 bani

Se dă citire mesajului Ștafetei sportive „A XX-a ANIVERSARE"

stegarilor formează un fundal 
multicolor.

Este ora 18,30. Tovarășul Au
rel Duma, președintele Uniunii 
de Cultură Fizică și Sport, pri
mește raportul.

Fanfara intoneaz”ă. Imnul 
R.P.R. Privirile tuturor sînt a- 
țintite spre catargul pe care 
sportivii fruntași Lia Manoliu 
și Petre Ivănescu înalță drape
lul Republicii Populare Romîne. 
Pe stadion intră apoi 17 moto- 
cicliști, aducînd pe purtătorii 
ultimului schimb al Ștafetei 
sportive „A XX-a aniversare a 
eliberării".

Printre cei care au avut cin
stea să reprezinte milioanele de 
sportivi și sportive din cele 16 
regiuni ale țării și din Capitală 
se află maeștri emeriți și ma
eștri ai sportului, campioni cu- 
noscuți.

Purtătorii Ștafetei vin în fața 
tribunei principale.

Maestrul emerit al sportului 
Viorel Moraru dă citire mesa
jului Ștafetei, în care se arată 
entuziasmul și bucuria cu care 
întregul popor întîmpină mă
reața sărbătoare a eliberării, suc
cesele obținute de asociațiile și 
cluburile sportive în cinstea zi
lei de 23 August, dragostea și 
recunoștința fierbinte a tineretu
lui față de partid și guvern 
pentru^ viața nouă pe care o 
trăim, pentru condițiile minunate 
create mișcării noastre sportive.

„In numele tuturor sportivilor 
și activiștilor sportivi din țara 
noastră — se spune în mesaj — 
vă rugăm să transmiteți condu
cerii partidului și statului, tova
rășului Gheorghe Gtieorghiu-Dej 
personal, salutul nostru sportiv și 
felicitări din toată inima cu oca
zia glorioasei aniversări a elibe
rării patriei.

Ne angajăm solemn să con
tribuim cu tot elanul nostru tine
resc la îndeplinirea mărețului 
program elaborat de partid pen

tru desăvîrșirea construcției so
cialismului în Republica Popu
lară Romînă. Nu vom precupeți 
nici un efort pentru consolidarea 
realizărilor obținute de mișcarea 
noastră sportivă, pentru a aduce 
un aport tot mai însemnat la 
dezvoltarea armonioasă și căli- 
rea fizică a cetățenilor țării 
noastre, la cultivarea în rîndu- 
rile tineretului a spiritului co
lectiv, a disciplinei, curajului și 
voinței de a infringe orice greu
tăți, a entuziasmului și eroismu
lui în muncă, a hotărîrii de a 
pune toată capacitatea crea

O coloană de participant la finalele Spartachiadei republicane 
trece prin țața tribunelor in cadrul deschiderii festive a marii 

competiții.

Citiți în pag. 2, 3 și 4 relatări 

asupra întrecerilor de ieri

toare în slujba întăririi și în
floririi patriei noastre socialiste, 
a cauzei progresului și păcii in 
lumea întreagă.

Sîntem hotărîți să obținem noi 
și importante succese în întrece
rile sportive internaționale, pen
tru a ridica pe culmi tot mai 
înalte gloria sportivă a patriei 
noastre iubite — Republica 
Populară Romînă".

După primirea mesajului Șta
fetei sportive, tovarășul Aurel 
Duma adresează următorul cu- 
vînt de salut participanților la 
finalele primei Spartachiade 
republicane :

Dragi tovarăși,

Capitala țării noastre găzdu
iește in aceste zile întrecerile 
finale ale primei ediții a Spar
tachiadei republicane, competi
ție organizată cu prtlejul celei 
de a XX-a aniversări a elibe
rării patriei. Sărbătorirea celor 
două decenii de viată liberă 
este intimpinată de Întregul 
nostru popor cu entuziasm și 
importante succese in muncii. 
Țara noastră prezintă astăzi 
tabloul insuțlețitor, luminos, al 
mărețelor transformări revolu
ționare înfăptuite de harnicul 
și talentatul nostru popor, sub 
conducerea înțeleaptă a Parti
dului Muncitoresc Romîn.

Alături de toți oamenii mun
cii, sportivii — crescuți în anii 
regimului democrat-popular — 
iși manifestă recunoștința fată 
de minunatele condiții ce le 
sînt create, aducînd in dar mă
rețului 23 August victorii de 
prestigiu în activitatea sportivă 
internă și internațională.

Mișcarea de cultură fizică și 
sport intimpină această sărbă
toare cu importante realizări. 
Avem astăzi o puternică orga
nizație' sportivă cu peste 10.000 
de asociații și cluburi, in care 
activează mai mult de 3.000.000 
de oameni ai muncii de la ora
șe și sate. In cadrul asocia
țiilor sportive funcționează 
14.000 de secții pe ramură de 
sport afiliate la federații si 
220.000 de sportivi clasificați, 
care desfășoară o rodnică acti
vitate.

Spartachiada republicană — 
cea mai mare competiție din 
istoria sportului romînesc — a 
reunit în întreceri peste 
4.700.000 de oameni ai munci1.

Pe temelia acestei largi acti
vități de mase, căreia partidul 
și guvernul i-au asigurat o bo
gată bază materială, sportul 
romînesc a cunoscut in cei 
douăzeci de ani de la eliberare 
o puternică dezvoltare.

Astăzi, sportivii romini dețin 
locuri fruntașe in ierarhia mon
dială la un număr însemnai de 
ramuri sportive.

Ne mîndrim cu faptul că 
sportivii patriei noastre au cu
cerit titluri de campioni mon

diali sau europeni la handbal, 
caiac-canoe, volei, tenis de 
masă, scrimă, lupte, tir și al
tele, că reprezentativele romi- 
nești au ciștigat numeroase 
titluri de campioni balcanici la 
atletism, lupte și tenis de cimp.

Ca o încununare a succeselor 
de prestigiu dobindite de spor
tivii noștri, la ultima ediție a 
Jocurilor Olimpice, Rominia s-a 
situat pe un loc fruntaș, înain
tea unor țări cu o veche tra
diție sportivă.

Cu ocazia Spartachiadei re
publicane — mare manifestare 
a sportului nostru de mase și 
de performanță — mulțumim 

fierbinte conducerii partidului 
și statului, care acordă o grijă 
deosebită dezvoltării mișcării 
de cultură fizică și sport.

Ne luăm angajamentul să 
muncim astfel, ca și pe viitor 
mișcarea noastră sportivă să 
cunoască, sub conducerea șl 
Îndrumarea partidului, o con
tinuă dezvoltare și înflorire, să 
ridicăm neîncetat și pe plan 
sportiv prestigiul internațional 
al scumpei noastre patrii

T ovarăsl

Ștafeta sosită cu citeva clipe 
înainte a adus mesajele sporti
vilor din toate regiunile patriei, 
care vorbesc despre realizările 
obținute cu prilejul primei edi
ții a Spartachiadei republicane.

Cei mai buni dintre sportivii 
care s-au întrecut pină acum in 
cadrul acestei mari competiții, 
unii dintre ei maeștri emeriți 
și maeștri ai sportului, compo
nență ai loturilor olimpice și 
republicane, ca și alți tineri care 
s-au afirmat recent ca sportivi1 
talentați silit prezenți in Capi
tală pentru a-i desemna pe 
campionii primei Spartachiade 
republicane și — la 6 ramuri 
sportive — pe campionii țării.

Sinteni convinși că Sparta
chiada republicană și finalele ei 
vor duce la o și mai intensă 
popularizare a culturii fizice in 
masele largi, la o creștere și 
mai puternică a valorii sportu
lui nostru, prin afirmarea unor

(Continuare în pag. a 4-a)

Aspect de la deschiderea festivă a finalelor Spartachiadei republicane.



FINALELE SPARTACHIADEI REPUBLICANE
• SELECȚIONATELE ORAȘULUI BUCUREȘTI Șl REGIUNII CLUJ

ÎNVINGĂTOARE ÎN PRIMA ZI
Mărfi dimineața, 

pe terenurile Pro
gresul au început 
finalele la volei. La 
ora 8 a avut los 
festivitatea de des
chidere a întreceri
lor, cu care prilej 
voleibaliștii și vo
leibalistele au fost 
salutați de general- 
inaior Petre Dumi
trescu, președintele 
F. R. Volei.

Jocurile din pri
ma zi n-au infir
mat „calculul hîr- 
tiei“, principalele

favorite ale turneelor cîștigînd clar.
MASCUL IN: oraș București — reg. 

Dobrogea 3—0 (12, 10, 4). După cum 
arată și scorul, dobrogenii au dat o 
replică dîrză echipei Capitalei și doar 
căderea din ultimul set a făcut’ ca în- 
frîngerea suferită să fie atît de cate
gorică. Echipa orașului București a 
realizat un joc bun, variat și a dat 
dovadă de mai multă omogenitate. Cei 
mai buni au fost Corbeanu, Tîrlici și 
Ozum (Buc.), Dăringă și C. Vasiliu 
(Dobrogea).

Reg. Cluj — reg. Oltenia 3—0 (11, 
14, 5). Cam aceeași desfășurare a a- 
vut-o și cea de-a doua partidă mascu
lină. Craiovenii au jucat cu multă 
ambiție: au refăcut în primul set de 
la 5—11 la 13-—15, iar în al doilea au 
mers de la egal la egal cu adversarii 
pînă la 14—141 Eforturile din aceste 
seturi și-au spus cuvîntul și în al trei
lea reprezentativa Olteniei a cedat în 
fața unei echipe mai bune din toate 
punctele de vedere. Am remarcat pe 
Bînda, Rogozan și Rednic (Cluj), Cre- 
țu, Marinescu și Botoșanu (Oltenia).

FEMININ : Singura surpriză în com
petiția fetelor a constituit-o rezistența 
inexplicabil de slabă opusă de echipa 
regiunii Brașov selecționatei orașului 
București. Aceasta din urmă a cîștigat 
eu 3—0 (1, 1, 1).

Tot cu 3—0 au dispus și clujencele 
'de echipa regiunii Oltenia, dar într-un 
meci care, în ciuda scorurilor, de ase
menea destul de severe (la 3, 6 și 4), 
a oferit multe momente de volei bun, 
cu intrare din linia a doua și cu nu
meroase atacuri din prima pasă, de o 
gjarte și de alta a fileului.
i ★

Programul etapei de astăzi după-a-

Fază din întîlnirea feminină dintre reprezentativele orașului București 
și regiunii Brașov

miază reține atenția în special prin 
meciurile masculine (Cluj — Dobro
gea și oraș București — Galați), des
chise oricărui rezultat și promițînd

spectacole de un nivel măcar egal celor 
pe care le-au realizat băieții ieri.

CONSTANTIN FAUR 
CONSTANTIN ALEXE

ASTĂZI, PE STADIONUL DINAMt

Semifinalele turneului

în atmosfera en
tuziastă prilejuită 

de întrecerile Spartachiadei, stadionul 
Dinamo găzduiește astăzi de la ora 
15 semifinalele de fotbal. După cum se 
știe, în cursa pentru calificarea in fi
nală și, bineînțeles, pentru cucerirea 
titlului de campioană a primei ediții a 
Spartachiadei republicane se întrec for
mațiile regiunilor Banat, Cluj, Dobro
gea și cea a orașului București.

Iată ordinea desfășurării meciurilor: 
Ora 15: DOBROGEA — CLUJ. 
Ora 17: BUCUREȘTI — BANAT.
Fără îndoială, tribunele stadionului 

din șos. Ștefan cel Mare vor fi azi din 
nou pline de entuziaștii suporteri ai 
acestei îndrăgite discipline, dornici să 
revadă pe gazon ,pe unii dintre cei mai 
buni fotbaliști din țară. Capul de afiș 
al cuplajului îl constituie întîlnirea din
tre fotbaliștii bănățeni și cei bucureș-

teni. Dornici să facă un joc de zii 
mari în compania formației orașu-li 
București (care cuprinde fotbaliști di 
lotul olimpic) selecționata regiunii Bt 
nat s-a pregătit cu minuțiozitate, ar 
trenorii deplasînd la București o putei 
nică garnitură formată din jucător 
cluburilor Știința Timișoara și U.T.Ă 
Prima șansă o are echipa Bucureșt 
însă nu este exclusă posibilitatea un, 
surprize din partea selecționatei regi 
unii Banat, ai cărei jucători vor, de.si 
gur, să se afirme.

Primul meci Dobrogea — Cluj vt 
furniza o întîlnire deschisă oricare 
rezultat, ținînd seama de comportare 
de pînă acum a acestor formații.

Indiferent însă de rezultatele de p 
teren, publicul spectator așteaptă - 
în primul rind — de la fotbaliști 
fruntași care vor evolua, jocuri de ca 
litate la înălțimea întrecerilor final, 
ale Spartachiadei republicane.

In prima zi a întrecerilor atletici

întreceri interesante și viu disputate 
tenis de masăla

Sala Institutului 
Politehnic a primit 
ieri dimineață pe 
participanții la în
trecerile finale ale 
Spartachiadei re
publicane la tenis 
de masă. Prima zi 
a dat loc la o serie 
de partide intere
sante și unele din 
ele viu disputate.

Astfel, meciurile regiunea București
— Argeș, Hunedoara — Crișana și 
Iași — Dobrogea, încheiate toate cu
același scor (5—4) au solicitat concu-
renților eforturi deosebite.

Dintre reprezentanții 
uni au ieșit în evidență 
tinere ca Nicoleta Spiridon (10 ani și 
jumătate, Iași), Carmen Crișan (Cri- 
șana), Cărraăzan, Lidia Sălăgeanu 
(Banat). De asemenea, merită men
țiuni pentru evoluția lor sportivii Be- 
lauș, Maria Radion (Argeș), Iovan 
(Banat), Zamfir (Brașov), Roth (Cri- 
șana), frații Trupei, Agneta Dornic 
(Hunedoara), Rodica Mataizer, Plosca- 
ru (Oltenia), Dan Bircianu (Bacău), 
Constanța Croitoru (reg. București), 
Elena Bratu (Dobrogea), V. Ionescu 
(Maramureș) Farago (Mureg-A. M.), 
Ancei (Ploiești), M. Mariori (Suceava).

Iată rezultatele:

celor 17 regi- 
unele elemente

întrecerile de at
letism din cadrul 
Spartachiadei repu
blicane au început 
ieri, pe stadionul 
Republicii, prin des

fășurarea seriilor cursei feminine de 
800 m și a seriilor (contra timp) ale 
cursei de 1500 m.

Cursa de 1500 m — foarte disputa
tă — a furnizat o mare surpriză, sol- 
dîndu-se cu victoria strălucită a tînă- 
rului alergător bucureștean CON
STANTIN BLOȚIU — campion re
publican în 1963 la 800 m.

Cea mai mare parte a distanței a 
condus Barabaș, urmat de Vamoș, 
Bloțiu și Beregszaszi. La intrarea în 
ultima linie dreaptă Vamoș îl depă

șește pe Barabaș dar Bloțiu, bine pla 
sat, sprintează irezistibil și cîștigă de
tașat. Rezultatul său de 3:45,9 repre
zintă cea mai bună performanță ro- 
mînească din acest sezon. Pe locurile 
următoare Vamoș (Dinamo Buc.) 
3:46,6, Barabaș (Dinamo Buc.) 3:47,2. 
Mihali (Dinamo

Pentru finala 
calificat: FI.
Buc.) 2:07,8 — 
romînesc din

Buc.) 3:54,3.
cursei de 800 m s-an 

Grecescu (Dinamc 
cel mai bun rezultai

1964; V. Furdui (Ro
man) 2:20,4; El. Teodorof (Dinamo 
Buc.) 2:12,8; V. Gabor (Dinamo Br.) 
2:15,9; L. Frunză (Rapid Buc.) 2:18,1; 
D. Bîrsan (Din. Buc.) 2:22,6: El. Ba
ciu (Roman) 2:16,6; I. Micloș (B. 
Mare) 2:16,6.

Și

A început
București—Banat la handbal

44

De marți dimi
neața, minunatul 
parc sportiv Dina
mo — îmbrăcat în 
straie
— are mai multe... 
scene, pe 
„produc" 
dintre cei 
din țară.
din ele 
luat ieri dimineață 

handbaliștii, în 
nume-

sărbătorești

care se 
sportivi 

mai buni 
Pe două 
au evo-

h'andbalistele 
rîndurile cărora am distins 
joși membri ai loturilor reprezentative.

Primele meciuri ale turneului final 
de handbal din cadrul Spartachiadei 
republicane, desfășurate într-un ca
ri . prezența a nu-

au prilejuit în
de nivei teh-

dru festiv și în 
meroși spectatori, 
treceri interesante, _  ___
nic destul de bun șl cu evoluții de scor 
care au pasionat la un moment dat. 
Jocurile s-au încheiat cu rezultate 
scontate : echipele orașului București 
și ale regiunii Banat — favorite în 
meciurile susținute— au cîștigat, la 
scoruri mai mult sau mai puțin strînse. 
'Intîlnirile dintre reprezentativele re
giunilor Banat și Mureș-A.M. au fost 
mai echilibrate, atît la fete, cît și la 
băieți. Mai preciși și mai hotărîți în 
atac, sportivii bănățeni au învins pe 
merit. Reprezentanții orașului Bucu
rești au întîmpinat rezistență mai 
mațe doar cîte o repriză : echipa mas
culină a regiunii Bacău a cedat după 
pauză, în timp ce aceea feminină a 
regiunii Brașov a jucat mai bine în 
repriza a doua, cînd, însă, bucureșten- 
cele au resimțit oboseala drumului de 
la Subotița la București (au sosit di
mineața).

în fine, lotul R.P.R. (m) a făcut o 
reușită verificare în compania unui 
partener valoros : reprezentativa regiu
nii Ploiești, (g. v.)

REZULTATE TEHNICE :

Oraș BUCUREȘTI-BRASOV
12 — 8 (7 — 2)

if)

Ora.ș BUCUREȘTI : I. Naghi, G. 
Velicu — A. Sramco 1, El. Hedeșiu 1, 
A. Leonte 2, C. Dumitrescu L A. Bo- 
țan 6, C. Cîrligeanu, M. Constantines- 
cu 1, M. Ghiță, L. Dumitru.

BRAȘOV: H. Konicek, E. Savin — J. 
Naco 4, G. Priesler, V. Melinte 2, H. 
Drasser 1, M. Szentpali, H. Birthel- 
mer,. I. Seidner, L. Neagoe, A. Die
ners 1.

BANAT —MUREȘ-A.M. (f)
9 — 7 (4 — 3)

BANAT : L. Anca — R. Bain 3, A. 
Nemeț 2, F. Ciosescu 1, Ed. Frânt 1, 
F. Gheorghiță 1, A. Moșu 1, R. Neu- 
rohr, P. Chița.

MUREȘ-A.M. : E. Solosi, M. Lazăr
— R. Soos 2, I. Teglas 3, M. Incze 2, 
I. Rigo, E. Maghiari, V. Preda, R. 
Molnar, I. Baczo, I. Solosi

Oraș BUCUREȘTI — BACĂU (m) 
23 — 14 (10 — 9)

Oraș BUCUREȘTI : Redl, Bogolea 
• - Ivănescu 2, Moser 9, Hnat 2, Co
vaci, Costache I 2, Costache 
man, Ionescu 1, Nica 3.

BÂCAU: Anca, Negovan 
beț 4. Mengoni 3, Moldovan 
ni 1, Mirea, Sauer 3, Schneider 1, Stan- 
ciu 1, Schena.

BANAT —MUREȘ-A.M. (m)
17 — 13 (10 — 8)

BANAT : Damian — Botin 1, Sten- 
tzel 5, Sauer 1, Albert 2, Schena 1, 
Federspiel 5, Jumăte 2, Racher, Tet- 
tampel.

MUREȘ-A.M. : Brandhofer, Adam
— Pap 3, Mezei 4, Pakuts 2, Berekme- 
ri 1, Kis 2, Baraniai 1, Fabian, Szan- 
to, Schuller.

Amical :
LOTUL R.P.R. — PLOIEȘTI (m)

22 — 14 (10 — 5)
LOTUL R.P.R. : Tale. Penu — Ia- 

cob 6, Samungi 5, Oțelea, Nodea 2, 
Goran 2, Gruia 6, Gațu 1, Marinescu, 
Roșescu.

PLOIEȘTI : Gheorghe, Dobrescu — 
Netoiu 1, Popescu 4, Neusatz 4, Ena- 
che, Dobre L Rotaru 1, Schnap .1, 
Iliescu, Brașoveanu 2,

II 4, Co

— Horo-
1, Marti-

Seria I: Cluj — Galați 9—0 (Negu- 
lescu — Herca 2—0, M. Biro — I. 
Arghiroiu 2—0, Giurgiucă — Meren 
2—0, Bodea — Lupu 2—0, I. Crejec — 
M. Zarif 2—0), Banat — Ploiești 9—0, 
Oltenia — Suceava 9—0 (Ploscaru — 
Bîrsan 2—0, R. Mataizer — M. Ma
rian 2—0), Banat — Suceava 9—0 
(Cărmăzan — Bîrsan 2—0, E. Mihal- 
ca —- O. Schvartz 2—0, L. Sălăgea
nu — P. Svarciuc 2—0, lovan — Lu
can 2—0, L. Demetrovici — M. Marion 
2—0). Mureș-A. M. — Bacău 7—2 
(Verzar — Căldăraru 2—0, C. Iaco- 
— H. Isachievici 1—2, Farago — Bir
cianu 2—0, Peter — Georgescu 2—0).

Seria a II-a: Brașov — Maramureș 
7—2 (I. Sandu — V. Ionescu 2—0, 
Zamfir — Ferencz 2—1, Stoian — Te- 
rebesi 1—2), orașul București — Cri
șana 9—0 (Ionescu Soare — Maghiari 
2—0, M. Tompa — A. Erenfeld 2—0,
E. Constantinescu — C. Crișan 2—0, 
Popescu — Tripa 2—0, Gantner — 
Roth 2—0, M. Alexandru — L. Borza 
2—0), regiunea București — Argeș 
5—4 (Lăzărescu — Belaus 2—0, Mari
nescu — Aracuța 2—0, C. Croitoru — 
M. Radion 0—2), Hunedoara — Cri
șana 5—4 (II. Trupei — Maghiari 
2—0, L. Suciu — A. Erenfeld 0—2,
F. Mărculescu — C. Crișan 0—2, A. 
Trupei — Tripa 2—1, Potopeanu — 
Roth 0—2, A. Dornic — L. Borza 
2—0), Iași — Dobrogea 5—4 (Sitnio- 
nesfctt — Simizeanu 2—0, R. Creangă 
■— I. Schreiber 1—2, E. Stocloza — L. 
Neagoe 0—2, Cojocaru —• Nicolau 
2—1, Șumulea — Radu 2—0, N. Spi
ridon — E. Bratu 0—2, R. Creangă, 
E. Stocloza — I. Sthreiber, L. Neagoe 
2—1), Maramureș — Argeș 7—2 (Ci- 
zec -— Belaus 2—0, V. Ionesfcu — D. 
Badi 1—2, E. Moșuli — M. Radion 
2—1, Ferencz — Ane tija 2—0, Terebesi 
-—■ Cîrstea 0—2, I. Ilieș — A. Cismaru 
0—2).

Întrecerile continuă azi.

O surpriză în prima zi 
a turneelor de baschet

Banat-Cluj (m) 56-41 (25-17)!
Terenul central al bazei sportive 

Știința din str. Vasile Pîrvan a îm
brăcat din nou haina de sărbătoare. 
Incepînd de ieri dimineață, cele mai 
valoroase selecționate de baschet din 
țară au intrat în faza finală a dis
putei lor din Spartachiada republi
cană. Fapt demn de subliniat, încă 
de la primele meciuri, numărul iubi
torilor baschetului care au ținut să 
asiste la întrecerea selecționatelor re
gionale a fost destul de mare.

Cea mai interesantă partidă a fost 
cea care a opus selecționatele mas
culine ale regiunilor Banat și Cluj. 
Practic, reeditarea în linii mari a 
meciurilor Știința Cluj—Știința Ti
mișoara a dat de această dată cîștig 
de cauză timișorenilor. Fără a se 
lăsa impresionați de avantajul de ta
lie al clujenilor, ca și de prezența 
în formația acestora a doi dintre 
pivoții „naționalei", respectiv Demian 
și Cernea, bănățenii au luptat per
manent pentru a-și impune „punctul 
de vedere" tactic și tehnic, reușind 
în cele din urmă să culeagă o vic
torie pe deplin meritată. Scorul a 
fost echilibrat doar pînă în minutul 
10 (11—11), In continuare, apărarea 
în zonă a timișorenilor, justificată 
tactic atît de teren.
versar, 
stanțial 
tocmai 
tire ni 
cial la
cei doi pivoți n-au colaborat cores
punzător, ușurînd astfel sarcina apă- 

prirnei 
acumu- 
puncte 
și l-au 

Scor fi-

cît și de ad- 
a dat roade. Un ajutor sub- 

le-a fost dat bănățenilor 
de... adversari, a căror pregă- 
s-a părut deficitară, în spe- 

capitolul aruncări la coș. Nici

rării adverse. Spre sfîrșitul 
părți a jocului, timișorenii 
laseră un avans de cîteva 
(19—11 și 25—15), pe care 
mărit continuu după pauză,
nai: 56—41 (25—17) în favoarea re
prezentativei reg. Banat. Au înscris ț

Petruțiu

IONESCU 13, Puș- 
cașu 2, Viciu 9, 
Popovici 12, HOF- 
MAN 15, LEONTE 
5 pentru Banat și 
Demian 8, Gubcș 
4, Vizi 3, Till 3, 
KUN 2, IONESCU 
10, Bogdan 2, Ba- 
Unt 7, Cernea 2 
pentru Cluj. Corect 
arbitrajul cuplu
lui Salteleki (Oradea) 
(București).

In partida cu selecționata Bacău, 
formația Capitalei, în rîndurile căreia 
figurează majoritatea componenților 
lotului republican, înscrisese după 20 
de minute 58 de puncte față de nu
mai 27 ale adversarilor. Scorul fi
nal de 116—58 ar exclude, în prin
cipiu^ comentariile, dar 
confruntări internaționale 
să nu trecem cu vederea 
nunte. Chiar dacă în atac
116 puncte, nesiguranța se face încă 
simțită, iar în apărare lipsește Une
ori concentrarea. E drept însă că 
nici valoarea echipei adverse nu 
permite aprecieri temeinice.

Timp de 37. de minute, rezultatul 
jocului dintre selecționatele feminine 
Banat și Mureș-Autonomă Maghiară 
a stat sub semnul incertitudinii, ceea 
ce reprezintă un evident semn de 
progres din partea tinerei formații ti
mișorene. In final, experiența mu- 
rcșecelor și-a spus însă cuvîntul t 
57—41 (23—19). In celălalt meci fe
minin, echipa Capitalei a întrecut 
fără dificultăți selecționata ieșeană 
cu scorul de 82—47 (41—22).

apropiatele 
ne obligă 

unele ama- 
s-au înscris

GH. RUSSU S1RIANU
A. VASILIU



AGENDA FINALELOR

• ATLETISM. Șos. București — 
Ploiești, km. 8, la ora 8: plecarea 
în proba de 20 km marș. Stadionul 
„23 August", de la ora 8.30: penta
tlon (80 mg, greutate, înălțime), 
4x100 m M serii contra-timp (e- 
chipe de club). De la ora 
mg — serii c.t., înălțime 
salt, disc F, 100 m serii 
serii M, 400 m serii M,
nală F, 100 m finală M, lungime F, 
greutate M, suliță M, 400 m finală 
M, 10 000 m, 400 m serii F, 4X100 
m M s.c.t., 4X100 m F s.c.t. (echipe 
de club).

15.30: 400
F, triplu-
F, 100 m
100 m fi-

• BASCHET. Terenul Știința (str. 
V. Pîrvan), de la ora 16.30: Mureș- 
A. M. — Dobrogea (F), Iași — 
Banat (F), Cluj — Brașov (M), 
Bacău — Banat (M).

• BOX. Patinoarul „23 August" 
de la ora 17.15: semifinalele Ar
geș — Brașov și oraș București — 
Galați.

• FOTBAL. Stadionul Dinamo, 
de la ora 15.00: Semifinalele Do
brogea — Cluj și oraș București — 
Banat.

• GIMNASTICA. Sala Floreasca, 
de la ora 9,00: Exerciții liber alese 
pentru juniori 1, exerciții impuse și 
liber alese pentru junioare I și copii 
(F și M). De la ora 18,00: exerciții 
impuse pentru maeștri (F și M).

• HALTERE. Sala Recolta, de la 
ora 9,00: întreceri in cadrul cat. 60

de 
e- 
a 

re-

Azi au loc pri
mele reuniuni 
box din cadrul 
tapei finale 
Spartachiadei 
publicane. Ultime

le pregătiri s-au încheiat.
Componenții celor patru reprezenta

tive care vor încrucișa mănușile astă- 
seară, cu prilejul semifinalelor, trăiesc 
momente de mari emoții.

Sorții au decis: Argeș — Brașov, 
București — Galați.

înaintea acestor întreceri am stat 
ie vorbă cu antrenorii și conducătorii 
loturilor.

Optimism îndreptățit în echipa Ar
geșului. Antrenorul principal al repre
zentativei Argeș — CRISTIAN PA- 
NAITESCU — ne-a declarat: „Băieții 
mei sînt în formă foarte bună. Eu per
sonal am multă încredere în ei. Echi
pa noastră este tînără, poate cea mai 
înără dintre cele patru semifinaliste. 
Dar rezultatele bune din ultima vre
me nc-au dat „aripi". Cei trei repre
zentanți ai noștri la categoriile mij
locie, semigrea și grea au cîștigat țoa
le întîlnirile din ultima vreme numai 
înainte de limită. Atmosfera existentă

In sala Floreasca, 
gazdă primitoare 
a a-tîtar concursuri 
importante, au în
ceput ieri întrece
rile de gimnastică 

din cadrul finalei Spartachiadei repu
blicane. Ca niciodată în istoria aces
tei discipline sportive, în cele 5 zile 
de competiție evoluează sportivi din 
toate categoriile de clasificare, înce- 
pînd cu puștii de o șchioapă, la cate
goria copii și terminîhd cu maeștrii 
sportului care se pregătesc pentru Jocu
rile Olimpice.

După defilarea impresionantă a ce
lor peste 200 de participant! la finală, 
a început întrecerea la categoria a 
II-a juniori. încă de la primele apa
rate ne-a atras atenția buna evoluție 
a multor concurenți, ceea ce dovedește 
că gimnaștii s-au pregătit cu conștiin
ciozitate pentru marea întrecere. Pe 
lista celor mai buni performeri au apă
rut o serie de nume noi, numele celor 

kg.: de la ora 19,00: întreceri la 
cat. 67,5 kg.

• HANDBAL. Parcul sportiv Di
namo, teren I, de la ora 9,00: Mu
reș-A. M. — Ploiești (F), Mureș- 
A. M. — Ploiești (M), Lotul R.P.R. 
— oraș București (amical, M); de 
la ora 17,30: Banat — Brașov (F), 
Banat — Bacău (M).

• LUPTE LIBERE. Sala Dina
mo, de la ora 16,45: întreceri pentru 
turul 1.

• ÎNOT. Bazinul Dinamo, de la 
ora 9,00, serii la probele: 200 m 
delfin M, 100 m spate F, 200 m 
bras M, 100 m spate M, 100 m bras 
F, 400 m liber M, 400 m liber F, 
4X100 m mixt M. De la ora 17,30, 
finale la probele: 400 m mixt M, 
200 m spate M, 100 m liber F, 100 
m liber M, 200 m bras F, 4X100 m 
liber F, 4X200 m liber M.

• POLO. Bazinul Dinamo, de 
la ora 11,45: Banat — Crișana, 
oraș București — Cluj.

• SĂRITURI. Ștrandul Tineretu
lui, de la ora 11,45: sărituri liber 
alese de la trambulină (F și M).

• TENIS DE MASA. Sala Inst.
Politehnic, de la ora 9,00 și 16,00: 
meciuri în cadrul reuniunii a doua.

• VOLEI. Terenurile Progresul, 
de la ora 16,00: Brașov — Cluj (F), 
Dobrogea — Cluj (M), oraș Bucu
rești — Iași (F), oraș București — 
Galați (M).

înaintea semifinalelor, 
trei declarații

în rîndul boxerilor noștri este favora
bilă. Băieții sînt hotărîți. Vor să cîș- 
tige astă-seară, să se califice în fina
lă. Acolo... ? Vom vedea".

PETRE MIHAI, antrenorul princi
pal al reprezentativei regiunii Galați, 
ne-a spus: „Sorții ne-au fost nefavo
rabili. Am căzut din primul meci cu 
puternica selecționată a Capitalei. 
Dar... în ring se pot întîmpla multe. 
Gălățenii știu să lupte și, departe de 
a se considera dinainte învinși, vor 
face totul pentru a se prezenta cit mai 
bine".

Conducătorul lotului Capitalei — 
PETRE EPUREANU — ne-a declarat: 
„Gălățenii sînt adversari puternici. 
Datorită valorilor apropiate dintre ce
le două echipe este greu să dau un 
pronostic. Lupta este grea. Forma 
bună pe care au dovedit-o componen- 
ții lotului nostru, cu prilejul ultimei 
verificări, de la Tîrgoviște, ne îndrep
tățește să sperăm la calificarea în fi
nală. Cred că finala se va disputa 
între selecționata Argeșului și echipa 
noastră. Dorim din toată inima să cu
cerim acest prim titlu de campioni ai 
Spartachiadei, pe care să-l dedicăm 
zilei de 23 August".

Primii campioni la gimnastică
pentru care Spartachiada republicană 
înseamnă primul prilej de afirmare. 
Pentru Ștefania Curcafa (reg. Banat), 
Irina Smolea (reg. Cluj), Adrian Stoi
ca (oraș București), Helmuth Laches 
(reg. Banat), Olivia Simion (oraș Bucu
rești), ca și pentru alți concurenți, 
finalele Spartachiadei republicane con
stituie prima mare întrecere la care 
participă și, totodată, primul succes.

In prima zi a competiției de gimna
stică, concurență din 3 categorii de 
clasificare și-au desemnat campionii 
Spartachiadei: a 11-a juniori, a II-a 
junioare și a III-a senioare, lată acum 
și rezultatele tehnice:

Cat. a II-a junioare: 1. Ștefania 
Curcafa (reg. Banat) — campioană a 
Spartachiadei republicane — 36,45 p;
2. Irina Smolea (reg. Cluj) 36,15 p;
3. Mioara Popescu (oraș București) 
36,05 p; 4. Lăcrămioara Stoinea (reg. 
Bacău) 35,70 p; 5. Elena Puiu (reg. 
Ploiești) 34,55 p; 6. Adriana Vlădoiu 
(reg.’ Dobrogea) 33,80 p. Cat. a II-a

Primele întreceri 
de înot s-au desfă

șurat ieti dimineață la bazinul Dinamo 
S-au disputat numai seriile probelor 
400 m mixt (m), 200 m spate (m), 
100 m liber (m), 4x200 m liber (m), 
100 m liber (f), 200 in bras (f), 
4x100 m liber (f), care au desemnat 
pe cei opt finaliști. Dintre rezultate, 

Start într-una din seriile probei 100 m liber masculin

consemnăm în primul rînd noul record 
republican (juniori cat. a II-a) realizat 
de Anghel Șoptereanu în proba de 400 
m mixt. El a fost cronometrat cu timpul 
de 5:43,4 (v. r.: 5:54,0).

fată acum pe cei care au obținut 
dreptul de a participa,în finale:

MASCULIN : 400 m mixt: D. Naghi 
(Mureș A. M.) 5:38,6; N. Tat (Banat) 
5:40,5; A. Șoptereanu (Buc.) 5:43,4 — 
nou record R.P.R. de juniori cat. a 
II-a (v.r. 5:54,0); C-tin Georgescu 
(Buc.) 5:46,7; L. Marcovici (Banat) 
5:55,4; P. Aron (Cluj) 6:09,7; I. Si- 
laghi (Buc.) 6:10,0; I. Kakași (Cluj) 
6:27,3; 200 m spate: T. Șerban (Buc.) 
2:31,5; G. Moraru (Cluj) 2:32,5; M. 
Potoceanu (Banat) 2:34,9; Al. Bota 
(Buc.) 2:36,7; Gh. Trohani (Buc.) 

2:39,5; C. Lungu (Buc.) 2:40,1; M. 
Căprărescu (Buc.) 2:45,4; Gh. Albert 
(Buc.) 2:45,5; 100 m liber: Em. Voicu

Tot ieri diminea- 
ță, la sflrșitul pro- 
belor 
ceput

■ /A po^°' 
cipă

regiunile Banat, 
Cluj, Crișana șl 
Mureș-A.M.

In prima partidă s-au întîlnit repre
zentativele regiunilor Cluj și Mureș- 
A. M. A cistigat prima formație 
cu 5 —3 (2-0, 1-1, 1-2, 1-0). La în
ceput inițiativa a fost de partea selec
ționatei Cluj, care a condus cu 3 — 0 
și apoi cu 4 — 2. Mureșenii au avut 
insă o revenire puternică, _ remontind 
pînă la situația de 4 — 3, cînd Simon, 
scăpat singur spre poartă, a ratat ega- 
larea. In ultima repriză clujenii au 
mărit handicapul la 5 — 3, reușind să 
păstreze acest rezultat, deși în final 

de înot, a In
și turneul de 
la care parti- 
cinci echipe: 
București șl

juniori: 1. Adrian Stoica (oraș Bucu
rești) — campion al Spartachiadei re
publicane — 55,75 p; 2. Htelmuth La
ches (reg. Banat) 55,55 p; 3. Cornel 
Duicu (reg. Brașov) 55,15 p; 4. A- 
drian Farcaș (reg. Mureș Autonomă 
Maghiară) 54,90 p; 5—6. Gh. Ciobanu 
(reg. lași) 53,80 p; 5—6. Dumitru Ma
rinescu (reg. Argeș) 53,80 p. Cat. a 
III-a senioare: 1. Olivia Simion (oraș 
București) — campioană a Spartachia
dei republicane — 35,95 p; 2. Maria 
Măcicășan (reg. Cluj) 35,35 p; 3. Flo- 
rica Grecu (reg. Bănat) 35,15 p; 4. 
Rodica Pricopie (reg. Bacău) 34,85 p: 
5. Ioana Cișmaș (reg. Brașov) 34,70 
p; 6. Elena Cusbă (reg. Dobrogea) 
•34,25 p.

Tot ieri au început întrecerile la ca
tegoriile I juniori și a III-a seniori. 
După exercițiile impuse la aceste ca
tegorii conduc Paul Costin (oraș Bucu
rești) și respectiv Gh. Horotan (oraș 
București).

LA ÎNOT, un record in serii
(Buc.) 59,2; V. Horvath (Cluj) 
1:00,4; C. Georgescu (Buc.) 1:00,4; 
VI. Moraru (Buc.) 1:00,7; D. Deme- 
triad (Buc.) 1:00,9; M. Căprărescu 
(Buc.) 1:02,2; Gh. Popa (Buc.) 1:02,4; 
G. Goter (Buc.) 1:02,8; 4 x 200 m liber: 
Dinamo Buc. (Kroner, Zahan, Mihăiles
cu, Popa) 9:41,8; Steaua (Goter, Bă
net, Schmaltzer, Georgescu) 9:45,0.

FEMININ : 100 m liber : Ingrid Un

gur (Buc.) 1:08,2; Cristina Balaban 
(Buc.) 1:08,9; Vasilica Rotaru (Buc.) 
1:10,4; Cristina Ursu (Buc.) 1:12,1; 
Măriuca Rotaru (Buc.) 1:12,4; Eva 
Naghi (Mureș A. AL) 1:12,4; Gabriela 
Talpan (Buc.) 1:12,9; Viorica Petcu 
(Buc.) 1:14,0; 200 m bras: Maria Klos 
(Mureș A. M.) 3:04,0 ; Sanda Grințes- 
cu (Buc.) 3:10,0; Marina Marin (Buc.) 
3:11,0; Mariana Dumitrescu (Buc.) 
3:11,2; Iolanda Gotlib (Buc.) 3:11,7; 
Adriana Lambadarie (Buc.) 3:14,4; 
Doina Pentea (Banat) 3:14,9; Natalia 
Cavalioti (Banat) 3:16,0; 4x100 m
liber: S.S.E. 2 Buc. (Ursu, Spandoni- 
de, Popescu, Petcu) 5:07,8; C.S.S. Buc. 
(Sterner, Tărnăuceanu, Trohani, Tal
pan) 5:16,3; Steaua 5:23,5; Dinamo 
5:30.3; C.S.O. Mureșul 5:31,8; S.S.E. 1 
Buc. 5:35,9.

NECLASIFICAȚI. 100 m liber mas
culin: A. Ionescu (reg. Buc.) 1:05,4;

Rezultate scontate în prima zi 
a turneului de polo

echipa se afla în apă cu doi jucători 
mai puțin. Au marcat: Toth (2), Dan- 
ciu, Maghiari și Rari pentru învingă
tori și Simon, Fulop și E. Gsiszer pen
tru învinși. A condus bine H. Iacobini 
(București).

Cea de-a doua partidă a opus echi
pele orașului București și regiunii 
Banat. Superiori, bucureștenii au obți
nut victoria cu categoricul scor de 
9 — 3 (4-1, 0-0, 2-2, 3-0). Punctele au 
fost înscrise de Zamfirescu (2), Ale- 
xandrescu (2), Mihăilescu, Fleșeriu, Ță- 
ranu (din 4 m), Bădiță și Popa pentru 
învingători și de Laslo, Cinteanu și 
Schilha pentru învinși. A arbitrat bine 
Andrei Kiss (Tg. Mureș).

Exercițiu de nota 9,40 la paralele. Execută talentata junioară clujeană, 
Irina Smolea

€.010 rgowja» ■

A

C. Ciorbă (oraș Buc.) 1:06,5; E. He- 
geduș (Cluj) 1:08,8; R. Ivan (Brașov)! 
1:11,5; G. Bohm (Banat) 1:11,5; T. 
Schwartz (Crișana) 1:11,8; V. Seitan 
(Galați) 1:12,0; A. Chereț (Bacău) 
1:12,8; 100 m liber feminin: Marilena 
Gui (Crișana) 1:21,8; Liana Rusu 
(Mureș-A.M.) 1:27,2; Miarana Florian 
(Brașov) 1:27,8; Alariana Stanciu (Ba
nat) 1:28,2; Mariana Vasilescu (Bucu-

Foto: T. Roibu
rești) 1:29,7; Ecaterina Mărășescu 
(Galați) 1:30,0; Cristina Jurcă (Plo
iești) 1:38,4; Rodica Sindrilaru (Su
ceava) 1:42,5.

ta sărituri dela trambulină, 
dispută foarte echilibrată

Săritorii <le la 
trambulină și-au ( 
început întrecerile 
în cadrul pitoresc 
al ștrandului Ti- 4- _____ _
neretului. încă de 
la primele încercări s-a văzut că lup
ta pentru locurile fruntașe va fi foarte 
strânsă. Cei 24 de concurenți (15 băieți 
și 9 fete) au avut de executat seria 
săriturilor impuse, pe care cei mai 
mulți au realizat-o la un nivel ridicat. 
După cele cinci sărituri de ieri, in 
fruntea clasamentului se află Pante- 
limon Decuseară la băieți și Nora 
Miess la fete. Dar titlurile sînt de
parte de a fi decise. Locurile fruntașe 
vor fi hotărîte de precizia, eleganța 
și coeficientul de dificultate la săritu
rile libere, programate pentru azi ia 
ștrandul Tineretului.

Pină atunci, iată clasamentul) pri
milor concurenți după întrecerile de 
ieri: băieți: 1. P. Decuseară (București) 
58,02 -----
rești) 
56,03;
5. A.
Banu 
Miess 
Kiss 
nache (București) 41,10; 
mar (București) 36,97; 5. 
pescu (București) 31,33; 
Pop (București) 31,24.

p; 2. Gh. Ungureanu (Bucu- 
56,69; 3. I. Ganea (Brașov)
4. Gh. Baican (București) 54,60; 
Breja (București) 54,04; 6. Gh. 
(Brașov) 52,79;
(București)) 45,20;

(Crișana) 45,17; 3,

fete: 1. Nora
2. Viorie» 

Aurelia Ma-
4. Elena Ti- 
Gabriela Po-
6. Mari lena



FINALELE SPARTACHIADEI REPUBLICANE
Deschiderea festivă a finalelor
primei Spartachiade republicane

Au fost

(Urmare din pag. 1)

noi talente care să contribuie la 
alcătuirea unor puternice repre
zentative naționale.

în numele Consiliului General 
al Uniunii de Cultură Fizică și 
Sport și al tuturor iubitorilor 
de sport din țara noastră, urez 
succes tuturor participanților la 
finalele Spartachiadei republi
cane.

Vă asigurăm că vom transmite 
cu cea mai mare dragoste con
ducerii partidului și statului 
nostru, tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej personal, felici
tările adresate cu ocazia marii 
aniversări, cit și angajamentele 
voastre pentru îndeplinirea mă
rețelor obiective ale desăvirșirii 
construcției socialismului în pa
irul noastră.

TRĂIASCĂ CEA DE A XA'-A 
ANIVERSARE A ELIBERĂRII 
ROMINIEl DE SUB JUGUL 
FASCIST I
TRĂIASCĂ PARTIDUL MUN

CITORESC ROMIN. INIȚIATO
RUL SI ORGANIZATORUL 
TUTUROR VICTORIILOR NOA
STRE!

Tribunele ovaționează înde
lung, Apoi Goloanele sportivilor 
părăsesc stadionul.

In continuare, spectatorii ur
măresc cu mult interes pasio
nante întreceri atletice din cadrul 
finalei Spartacliiadei republicane 
și o frumoasă cursă ciclistă la 
care au participat maeștri ai 
sportului cu pedale.

REP.

Ion Panait-primul campion

După trei zile de 
întreceri, participant 
ții la etapa finală 
a S-partachiadei re- 
piublicane și a cam
pionatului K.P.R. 

individual, la lupte clasice, și-au de
semnat campionii. In cele trei 
de concurs, cei aproape 
luptători au oferit meciuri 
de frumoase, desfășurate în limitele 
unei depline sportivități. Finala în
trecerilor, desfășurată ieri înainte de 
masă, a adus pe saltele pe cei mai 
buni- sportivi ai țării. Printre ei se 
aflau maeștrii emeriți și maeștrii 
sportiul-ui D. Pîrvulescu, I. Cernea, 
V. Bularca, N. Martinescu, I. Țăranu, 
G. Popovici, precum și tinerii 
Turturea, I. Baciu, M. Bolocan, 
Gabor, I. Moca și alții.

Un fapt îmbucurător este acela 
majoritatea luptătorilor, componenți 
loturilor olimpic și republican, 
dat satisfacție deplină, au dovedit 
forță și rezistență, o bună pregătire 
tehnică și tactică. Aceste calități au 
ieșit în evidență în

zile 
180 de 
deosebit

c. 
I.

că 
ai 

au

mod deosebit

desemnați campionii
ultima partidă pe care a susținut-o 
în compania lui B. Matias (Bucu
rești) Gh. Popovici a învins la tuș 
în mai puțin de trei minute. La 
cat. 97 kg. N. Martinescu a fost de 
departe cel mai bun. El a învins în 
meciurile pe care le-a susținut adver
sari puternici și mulți dintre ei ...in
comozi, ca de pildă FI. Jula (Ma
ramureș), V. Hrehoreț (Galați) și 
T. Boșcenco (Dobrogea). Pentru me
dalia de aur a luptat cu arădeanul

la lupte clasice
2. I. Gabor (Buc.), 3. I. Prejban (Hu
nedoara), 4. I. Burcea (Brașov), 5. 
I. Moca (Crișana), 6. L. Moașă (Bra
șov); cat, 78 kg.; 1. I. ȚĂRANU 
(BUC.), 2. N. Baciu (Brașov), 3. A. 
Wunderlich (Banat), 4. FI. Ciorcilă 
(Buc.), 5. C. Badea (Buc.), 6. G. Cse- 
rei (Brașov) ; cat. 87 kg.: 1. G. PO
POVICI (BUG.), 2. B. Matias (Buc.),
3. I. Ionescu (Banat), 4. I. Radu (Bra
șov), 5. D. Bacaliu (Buc.), 6. St. Pine 
(Crișana); cat. 97 kg.: 1. N. MARTI-

Ieri, într-o ambianță 
sărbătorească, s-a inau
gurat concursul celor pu
ternici. Au început între
cerile halterofililor, fina- 
liști ai Spartachiadei re
publicane și ai campio
natului republican pe 
1964. Printre cei 180 de 
coticurenți se află Ion 
Panait, Alexandru Toma, 
Ion Birău, Fiți Balaș, 
Ionescu Lisiaș, Emil Ra- 
țiu, Lazăr Baroga, Silviu 
Cazan. Desigur, prezența 
acestor valoroși halterOj 
fili face ca întrecerile să 
fie mai atractive. Alături 
de consacrați participă 
însă și numeroși tineri 
care s-au remarcat cu 
prilejul Spartachiadei re
publicane: Tiberiu Apos
tol din București, cel 
mai tînăr concurent (15 
ani), losif Balaș Oradea, 
Virgil Neagu Galați, Ni- 
colae Constantinescu Pi
tești și alții.

I. Panait (București) — ciștigătorul titlului 
la cat. 56 kg

■ loto : V. Bageac

Ieri s au disputat întrecerile în limi
tele categoriei de 56 kg. După cum 
era de așteptat, victoria a revenit 
maestrului sportului Ion Panait (Bucu
rești) care a totalizat 292,5 kg (97,5 
+ 90 .4- 105), cucerind titlul de cam
pion al Spartachiadei republicane și 
titlul de campion republican pe anul

1964. Pe locul secund s-a clasat An
ton Zaharias cu 272 kg urmat de Al
fred Wagner 252 kg., Virgil Neagu 
215, Iosif Balaș cu 212 kg.

Astăzi, începînd de la ora 9 dimi
neața și ora 17, se vor desfășura în 
sala Recolta întrecerile la categoriile 
de 60 kg și 67 kg.

la „olimpici44.
In ultima reuniune,, la categoria 

52 kg, C. Turturea și G. Stoiciu a- 
vea-u să hotărască pe cîștigătorii me
daliilor de argint și bronz (soarta 
celei de aur era hotărîtă: locul I era 
cucerit de către D. Pîrvulescu). Chiar 
din primele secunde, C. Turturea 
reușește să-și ducă adversarul la par
ter și apoi prin cîteva ridicări și 
rostogoliri acumulează suficiente 
puncte pentru a ieși învingător. La 
cat. 57 kg, I. Cernea s-a dovedit cu 
mult superior tuturor adversarilor 
săi. In ultimul meci el l-a întîlnit 
pe I. Baciu. Tînărul său adversar 
a remșit printr-o apărare ermetică să 
evite înfrîngerea prin tuș. Meciul lor 
a plăcut foarte mult cu toate că 
Cernea își depășise din primul mi
nut adversarul. Resițeanul M. Bo
locan și bucureșleanul S. Popescu 
au furnizat în cadrai categoriei 63 
kg o luptă de uzură, forțele fiind 
sensibil egale. Meciul a plăcut prin 
dinamismul său și s-a încheiat ne- 
decis. Acest rezultat a fost însă su
ficient ca S. Popescu sa devină cam
pion. V. Bularca s-a dovedit bine 
pregătit și și-a învins toți adversarii 
cu ușurință. In ultima confruntare 
nu i-au trebuit decît cîteva minute
pentru a pune cu umerii pe saltea pe 
colegul său de echipă I. Burcea (Bra
șov).

La categoria 78 kg, de asemenea, 
locul I era de acum... repartizat lui 
1. Țăranu. Cu forța-i caracteristică, 
dinamo vistul a executat o serie de 
procedee tehnice dintre cele mai 
spectaculoase. In ultimul meci l-a 
învins prin tuș pe cel de al treilea 
medaliat al categoriei, A. Wunderlich 
(Banat).

Cel mai frumos palmares din între
cerile finale ale Spartachiadei repu
blicane îl are talentatul sportiv Gh. 
Popovici, care a obținut cele mai
mrnlle victorii prin tuș. Singurul care 
i-a opus o rezistență dîrză, obligîndu-1 
să se mulțumească cu o victorie la 
puncte, a fost I. Radu (Brașov). In

Campioni ai primei Spartachiade republicane și ai R. P. Romîne pe anul 
1964: (de la stingă) C. Bușoiu (cat. grea), ’N. Martinescu (cat. 97 kg), 
G. Popovici (cat. 87 kg), 1. Țăranu (cat. 78 kg), V. Bularca (cat. 70 kg), 
S. Popescu (cat. 63 kg), I. Cernea (cat, 57 kg) și D. Pîrvulescu (cat. 52 kg)

N. Voloscirac pe care l-a întrecut cu 
greu la puncte. Multe laude se cu
vin era iove anului C. Bușoiu (cat. 
grea), care a învins adversari deosebit 
de puternici ca I. Marinache, V. 
Bunta și N. Pavel. în final l-a în
tîlnit pe G. Mezinca, După zece mi
nute de luptă dîrză, meciul s-a în
cheiat cu iun rezultat de egalitate, 
astfel că titlul a revenit lui Bușoiu.

Mîine, de la orele 16,45 încep în
trecerile finale la lupte libere.

VASILE TOMA

Iată clasamentul individual, pe ca
tegorii, al Spartachiadei republicane 
și al campionatului R.P.R. pe 1964 la 
lupte clasice : cat. 52 kg. : 1. D. PÎR
VULESCU (BUC.), 2. C. Turturea
(Buc.), 3. G. Stoiciu (Buc.), 4. C. Ofi- 
țerescu (Brașov), 5. I. Prisadă (Buc.), 
6. N. Nebunu (Banat) ; cat. 57 kg. : 1. 
I. CERNEA (Buc.), 2. I. Baciu
(Buc.), 3. M. Cristea (Buc.), 4. N. 
Sava (Buc.), 5. I. Toma (Maramureș), 
6. V. Mateescu (Ploiești); cat, 63 kg.: 
1. S. POPESCU (BUC.), 2. M. Bolo
can (Banat), 3. P. Popescu (Buc.), 4. 
A. Toth (Brașov), 5. A. Constantin 
(Buc.), 6. T. Ardeleanu (Banat); cat. 
70 kg.: 1. V. BULARCA (BRAȘOV),

NESCU (BUC.). 2. V. Hrehoreț (Ga
lați), 3. N. Voloșctuc (Banat), 4. FI. 
Jula (Maramureș), 5. A. Teodoroiu 
(Buc.), 6. T. Boșcenco (Dobrogea);
cat. grea: 1. C. BUȘOIU (OLTENIA),
2. G. Mezinca (Buc.), 3. I. Marinache 
(Brașov), 4. C. Bordeanu (Banat), 5. 
V. Bunta (Crișana), 6. N. Pavel (Buc.).

Clasament pe regiuni: 1. ORAȘUL 
BUCUREȘTI 17 P; 2. BRAȘOV 16 P;
3. BANAT 15 P; 4. GALAȚI 14 P, 
5. CRIȘANA 13 P; 6. PLOIEȘTI 12 
P; 7. Maramureș 11 p; 8. Oltenia 10 
p; 9. Hunedoara 9 p; 10 Argeș 8 p; 
11. Iași 7 p; 12. Mureș Autonomă Ma
ghiară 6 p; 13 Dobrogea 5 p; 14 Cluj 
4 p; 15. Bacău 3 p; 16. Suceava 2 p; 
17. reg. București 1 p.

ÎDE LA I. E. B. s
Biletele pentru toate competițiile^ 

sportive din cadrul Spartachiadei ■ ■ 
republicane se găsesc la casele din 
str. Ion Vidu, Pronosport cal. Vie--- 

:■ toriei nr. 2 și stadionul Dinamo.
In zilele întrecerilor biletele se., 

î găsesc la casele bazelor sportive " 
I respective. ”

&

★
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93 DE ȚARI LA J. O. DE LA TOKIO

TOKIO 18 (Agerpres). — Comi
tetul de organizare a celei de-a 18-a 
ediții a Jocurilor Olimpice de vară de 
la Tokio a anunțat oficial înscrierea 
a 93 de țări la cea mai mare compe
tiție sportiva internațională a timpu
rilor noastre. Aceasta este cea mai 
importantă participare din istoria Jo
curilor Olimpice moderne, inaugurate 
în 1896 la Atena. Pînă acum, recordul 
de înscrieri l-a deținut Olimpiada de la 
Roma cu 84 de țări participante. Pen
tru prima oară vor lua parte la jocuri 
reprezentanții multor țări din Africa 
și Asia, ceea ce explică numărul mare 
de înscrieri. Japonia, țara organiza
toare, va concura la toate cele 20 de 
discipline induse ta program. Sînt pre
zențe pentru a 18-a oară la Olimpiadă 
echipele S.U.A., Italiei și Germaniei.

Iată acum lista țărilor participante 
la cea de-a 18-a ediție a Jocurilor O- 
limpicc de la Tokio.

EUROPA: Anglia, Austria, Belgia, 
R P Bulgaria. R. S. Cehoslovacă, 
Danemarca, Elveția, Finlanda, Franța, 
Germania (echipă unită), Grecia, Ir
landa, Islanda, Italia, Iugoslavia, Lich

ȘTIRI IATI KM
tenstein, Luxemburg, Monaco, Norve
gia, Olanda, R. P. Polonă, Portugalia,
R. P. Romînă, Spania, Suedia, Tur
cia. U.R.S.S., R. P. Ungară.

AMERICA DE NORD: Canada,
S. U.A.

AMERICA CENTRALA: Insulele Ba
hamas, Insulele Bermude, Cuba, Re
publica Dominicană, Jamaica, Mexic, 
Panama, Porto Rico, Antilele Olan
deze, Costa Rica.

AMERICA DE SUD : Argentina, Bo
livia, Brazilia, Chile, Ecuador, Peru, 
Uruguay, Venezuela, Guyana Britanică.

ASIA: Afganistan, Birmania, Cam- 
bodgia. R.P.D. Coreeană, Ceylon, Co
reea de sud, Hong Kong, India, Ma
laya, R.P. Mongolă, Nepal, Pakistan, 
Filipine, Taivan, Vietnamul de sud, 
Indonezia, Tailanda, Japonia.

AFRICA: Camerun, Ciad, Etiopia, 
R.A.U., Ghana, Coasta de Fildeș, Ke
nya, Libia, Republica Mali, Niger, Li
beria, Miaroc, Nigeria, Rhodesia da 
nord, Rhodesia de sud, Senegal, Tan- 
ganica, Tunisia, Uganda, Republica 
Malgașă.

ORIENTUL MIJLOCIU: Iran, Irak, 
Izrael, Liban.

OCEANIA: Australia, Noua Ze- 
elandă.

IN CAMPIONATUL DE FOTBAL 
AL R.S. CEHOSLOVACE

In cadrul campionatului cehoslovac 
de fotbal s-au desfășurat pină în pre
zent 3 etape.

Etapa a doua, care a avut loc 
miercuri 12 august s-a soldat cu ur
mătoarele rezultate: Slovan Br. — 
Spartak Brno 2—2; J. Kosice — Spar
tak Sokolovo 2—2; Banik Ostrava — 
Tatran Preșov 1—0; Dukla — J. Otro- 
kovice 7—0; SONP Kladno — Sp. 
Trnava 4—0; SI. Teplice — C.K.D. 
Praga 2—2; J. Trencin — Slovnatt 
Br. 1—2.

In etapa a Ill-a, desfășurată dumi
nică 16 august, s-au înregistrat rezul
tatele: Sp. Brno — Kladno 2—2; Sp. 
Trnava — Dukia 0—2; Tatran Preșov— 
V.S.S. Kosice 2—0; Slovnaft Bratisla
va — Banik Ostrava 0—4; C.K.D. 
Praga — J. Trencin 3—1; J. Otroko- 
vice — SI. Teplice 5—0; Spartak So
kolovo — Slovan Bratislava 2—2.

în clasament conduce C.K.D. Praga 

cu 5 p. urmată de Dukla cu 4 p, dar 
un joc mai putin.

START IN „C.C.E." LA FOTBAL
Primul meci pentru „Cupa campioni

lor europeni" la fotbal dintre echipele

AMĂNUNTE ASUPRA TURNEULUI IN IUGOSLAVIA 
AL HANDBALISTELOR NOASTRE

Reprezentativa de handbal feminin 
a orașului București s-a înapoiat ieri 
dimineață în Capitală, venind de la 
Subotița — unde a terminat neînvinsă 
turneui internațional desfășurat în zi
lele de 14, 15 și 16 august.

„Echipa a întîlnit formații de club 
redutabile, Spartak Sokolovo Praga, 
Goldberger Budapesta și Spartak Su
botița, pe care le-a învins, cum știți, 
la diferențe ce le-a scutit de emoții, 
ne-a spus antrenorul C. Popescu. Pre
sa iugoslavă de specialitate a apreciat 
turneul ca avînd o valoare ridicată, 
considerîndu-1 o adevărată reeditare a 
„Trofeului Tașmajdan". Comportarea 
echipei noastre în competiția organizată 
de Spartak Subotița a fost superioară 
celei din „Trofeul Tașmajdan". De data 
aceasta echipa a fost mai atentă în 

Liverpool, campioana Angliei, și F. C. 
Reykjavik, campioana Islandei, s-i 
disputat pe terenul echipei islandeze șf 
a fost câștigat cu 5—0 (1—0) de ju
cătorii englezi.

apărare și a jucat cu mai multă forță 
în atac. Cele mai bune: Irina N.yjri 
și Elena Hedeșiu. Restul au avut mici 
oscilații de la meci la meci. Am folosit 
următoarele jucătoare: Naghi, Velicu 
— Șramco, Leonte (2), C. Dumitrescu 
(2), M. Constantinescu (1), Boțan 
(8), Hedeșiu (8), Cîrligeanu (1), Ghi- 
ță, Bogan, Harghel (1) și Dumitru, (n. 
r.: în paranteze — golurile marcate).

In concluzie, un turneu care ne-a 
folosit în pregătirea pentru actuala pe
rioadă, ca și pentru viitor. Un amă
nunt interesant: arbitrul nostru Ioana 
Dumitru a condus finala cupei regio
nale (masculine) dintre Spartak Subo-- 
tița și Brodograditelj Apatin de o ma
nieră care i-a atras aprecierile una
nime ale specialiștilor".
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