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Un frumos succes al juniorilor noștri

chipa de baschet a Romîniei— 
campioană balcanică

în ultimul joc: Rominia—Bulgaria 57-49 (24-26)
trecerile celei de a doua e- 

a Balcaniadei de baschet 
vată echipelor de juniori s-a 

eiat marți seară la Atena, cu 
esul categoric al echipei 
1INIEI, care, întrecînd for- 
a Bulgariei, a terminat neîn- 
ă competiția. Amănunte des- 
ultimul joc, care a decis 

oria baschetbaliștilor noștri,

Astăzi, de ia ora 19, în sala Floreasca

i de-a 24-a intilnire dintre echipele de baschet
ale Rominiei și Poloniei

ne, de la aceeași oră, meciul București-Varșovia
nul din punctele de atrac- 
ale sezonului baschetbalis- 
internațional îl constituie 

tnirile dintre reprezentati- 
■ masculine ale Rominiei și 
oniei, pe care le va găzdui 
itala țării noastre în această 

are 
19,

tămînă. Prima partidă 
chiar astăzi, de la ora 

-ala Floreasca. 
iaschelbaliștii romîni și cei

e sus. de la stingă: Demian (Rominia), Wichowski (Polonia), 
Albu (Rominia), Pistrokpvski (Polonia), Nedef (Rominia) 

și Suski (Polonia), văzuți de Neagu Radulescu.

10 
în-

lonezi s-au întîlnit pentru 
ma oară în 1947, în cadrul 
ei de a 5-a ediții a campio
nului european de la Praga. 
unei, victoria a revenit Polo- 
:i cu scorul de 51—32. Ultima 
rtidă dintre cele două for- 
iții.a avut loc anul trecut la 
roclaw, la cea de a 13-a edi- 

a „europenelor" în ce; 17 
i, reprezentativele Romîniei 
Poloniei s-au întîlnit de 23 

ori, victoria revenindu-ne
12 ori, iar oaspeților de 

i, unul dintre meciuri 
eindu-se la egalitate. 
Bascbetbaliștii polonezi 
sit marți în Capitală. Witold 
igorski (fost internațional pînă 

1956), care pregătește din 
61 echipa oaspe, a adus la 
icurești un lot în care figu- 
ază 9 jucători din formația 
rsată pe locul doi la „euro- 
■uele“ de la Wroclaw : 
-egier (29 ani — 1,89 
, Pstrokonski (28 —- 1,85

Likszo (24 — 2,00 m), 
-elkiewicz (24 — 1,81 m), S. 
tejniciak (26 — 1,93 m), M. 
opatku (25 — 1,96 m), ]. Pis- 
Jn (26 —- 1,99 m), J. Wichorv- 
:i (29 — 1,96 m) și T. Blauth 
!5 — 2,04 m). Acestora, Za- 
>rsk; Ie-a adăugat 3 jucători în 
>rmă foarte bună : T. Suski 

Z. 
m), 
m), 
K.

ne-a furnizat telefonic antreno
rul Alex. Popescu de la... So
fia, unde și-a întrerupt pentru 
două zile călătoria de la Atena 
spre țară, pentru a putea urmă
ri meciurile Balcaniadei de se
nioare.

Marți, în meciul cu Bulgaria 
(cîștigătoarea ediției preceden
te), jucătorii rotnîni au practicat

(22 ani — 1,85 m), A. Perka 
(23 — 1,86 m) și K. Czerni- 
kowski (27 — 1,92 m).

Echipa țării noastre va folosi 
în aceste meciuri următorul lot: 
Nedef, Novacek, Demian, Nosie- 
viei. Giurgiu, Albu, Spiridon, 
Cr. Popescu, Popovici, Nicules- 
cu, Barau, Tursugian, Savu și 
Țedula. Mîine, tot de la ora 19, 
va avea loc meciul JBucurești ■—

Varșovia. în deschidere (ora 
17,30), atît astăzi cît și mîine, 
vor evolua două selecționate de 
tineret ale Capitalei, (a v.).

Cu forța-i caracteristică, Fr. Boia execută un rebur 
și în cele din urmă își pune adversarul cu umerii 

pe saltea.
Foto: T. Chioreanu

scorul de 57—49
din nou un joc excelent, cîști- 
gînd cu
(24—26). Echipa bulgară s-a a- 
părat în „zonă", încercînd să in
comodeze atacul formației noas
tre. Timp de 30 de minute, prin 
eforturi disperate, juniorii bulgari 
reușesc să mențină scorul echili
brat. Dar, era evident că ei nu 
vor putea rezista presingului tot 
mai dezlănțuit al formației noa- 
stre. Echipa romînă a atacat cu
un elan irezistibil, avind în 
Diaconescu un excelent realiza
tor. Și deși a pierdut pe rînd 
(pentru cinci greșeli personale) 
pe Scorțescu, Dragomirescu, No
vac și Tudosi, formația noastră 
a luat un avans de 8—10 puncte 
pe care l-a menținut pînă la sfîr- 
șit. Punctele selecționatei romîne 
au fost înscrise de : Purcăreanu 
4, Novac 2, Diaconescu 24, Ie- 
keli 3, Scorțescu 6, Dragomires
cu 1, Riihrig 1, Mazilu 2 și 
Tudosi 14.

Echipa țării noastre a fost al
cătuită din următorul lot: DIA
CONESCU, SCORȚESCU, DRA
GOMIRESCU, NOVAC, TUDO
SI, RUHR1G, RUSU, F1I.1P, 
MAZILU, IEKELI, PURCĂREA
NU și CHICIU.

La sfîrșitid întrecerilor publi
cul a aplaudat minute în șir fru
moasa victorie a tinerilor bas- 
chetbaliști romîni, care au cuce
rit astfel pentru prima oară Cu
pa balcanică. în celelalte me
ciuri s-au înregistrat următoa
rele rezultate: Grecia — Iugo
slavia 79—<59 (30—25); Bulga
ria — Grecia 65—53 (29—30).

Clasament final: 1. ROMÎ-
NIA 6 p; 2. Bulgaria 4 p; 3. 
Grecia 2 p; 4. Iugoslavia 0 p.

Fiorin Gheorghiu
la „Memorialul Cigorin“

La sfîrșitul acestei săptămîni 
începe în localitatea balneară 
Soci (U.R.S.S.), de pe malul 
Mării Negre, o nouă ediție a tra
diționalului turneu internațio
nal de șah „Memorialul Cigo- 
ritt". Țara noastră este repre
zentată de maestrul internațional 
Florin Gheorghiu, campion mon
dial de juniori. La turneu parti
cipă mari maeștri și maeștri in
ternaționali din mai multe țări 
europene.

Frontonul, coloanele și treptele vii ale Ateneului mare și ale nenumăratelor lăca- 
șe de cultură întinse pe tot cuprinsul pa triei, simbol al uriașei dezvoltări cultu
rale din ultimii 20 de ani. (în pag. 3-a: Imagini de la spectacolul cultural-sportiv).
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AU SOSIT PRIMII PARTICIPANȚI LA „CONCURSUL INTERNAȚIONAL

Iolanta Gorecka

înotători din opt țări au fost 
invitați sîmbătă și duminică la 
ștrandul Tineretului, unde se 
vor desfășura întrecerile celui 
mai important concurs găzduit 
în acest sezon de țara noastră. 
Este vorba de sportivi ai 
Poloniei, Ungariei, R. D. Ger
mane, Iugoslaviei, Cehoslovaciei, 
Turciei, Bulgariei și, bineînțeles, 
ai Romîniei care vor lua star
tul în probele tradiționalului 
„Concurs internațional de înot 
și sărituri al R. P. Romîne".

Unii dintre oaspeți au și so
sit. Este vorba de lotul polonez 
alcătuit din 
(100 ni și 200 m spate), Mina 
Laterhaus (200 m bras și 400 
m liber), Renata Tykierka (100 
și 200 m liber), Czeslaw Olbert 
(400 m liber) și Ryszard Osrig 
(400 m și 1500 m liber).

R. D. Germană va fi repre
zentată de F. Grimmer (100 m 
și 200 m bras), F. Lindner (100 
rn fluture), B. Baseckert (100 m 
și 200 m bras), B. Dethlaff (100 
in liber), iar Cehoslovacia de 
Eugen Hecka (100 și 200 m 
bras), Vladivaz 
și 200 m bras) 
cek (100 și 200

Concursul se 
după următorul 
bată ora 10 și ora 17 : sărituri 
de la trambulină ; ora 19 : înot; 
duminică ora 10 și ora 17: sări
turi de la trambulină ; ora 19 : 
înot.

Ocenasek (100 
și Vlastimir Ki
rn spate).
va desfășura 
program : sîm-

Cea de a XIII-a ediție 
a Balcaniadei de lupte

în zilelș de 3, 4, 5 și 6 septembrie. 
Sala sporturilor din Constanța găz
duiește cea de a XlII-a ediție a Bal
caniadei de lupte clasice și libere. 
La întreceri participă cei mai buni 
luptători din R.P. Bulgaria. R.S.F. Iu
goslavia, Grecia, Turcia și R.P. Ro
mînă. Este știut, faptul că în țările 
balcanice sportul luptelor cunoaște o 
largă dezvoltare, că sportivii din a- 
ceastă parte a continentului nostru 
pornesc favoriți în marile concursuri 
internaționale, că balcaniadele au un 
rol deosebit în dezvoltarea acestui 
sport în țările respective. De altfel, 
spectatorii constănțeni vor putea ve
dea la lucru, cu acest prilej numeroși 
campioni mondiali și medaliați olim
pici.

lată -citeva nume
L. Ahmedov (R. P. „ ,
campion mondial, K. Tefik (Turcia)—

de participanți: 
Bulgaria) —

Angliei Șoptereanu, dublu campion al Spârtachiadei republicane 
va participa la „Concursul internațional de înot și sărituri al
R. P. Romine". Foto : P. Romoșan

La lumina reflectoarelor

Speranțele boxului din R. P. 
Ungara au sosit marți seara în 
Capitală pentru a susține întîlni- 
rea cu reprezentativa de tineret 
a țării noastre. Intîlnirea dintre 
cele două formații, care va avea 
loc astă-seară, de la ora 19, pe

La Constanța

campion mondial și olimpic, Lazaru 
(Grecia) — campion balcanic, Valte- 
hov și Gardjev (R.P. Bulgaria) — 
campioni mondiali, D. Pîrvulescu (R.P. 
Romînă) — campion olimpic, V. Bu- 
larci (R.P. Romînă) — campion 
mondial, I. Cernea (R.P. Romînă)
— medaliat olimpic și mondial, N. 
Martinescu (R.P. Romînă) locul II 
la campionatele mondiale, Savas (Gre
cia) — cîștigătorul turneului nostru 
internațional, S. Kolev (R.P. Bulgaria)
— ide două ori campion mondial și 
al doilea clasat la J.O. de la Roma. 
Kaplan (Turcia) — multiplu campion 
mondial și alții.

întrecerile se vor desfășura după 
următorul program: lupte clasice — 
3 septembrie, orele 18—22 și 4 sep
tembrie, orele 10—13, 17—22. Lupte 
libere: 5 septembrie, orele 18—22, 6 
septembrie, orele 10—13 și 17—22.

R. P. UNGAftf U II1IX
Republicii, promite un 
pugilistic de certă ca-

stadionul 
spectacol 
litate.

Oaspeții au deplasat la Bu
curești 12 pugiliști: Junghaus 
(muscă), Papp (cocoș), Gula și 
Pampuk (pană), Haina!, Czin- 
koty (semiușoară), Obendorf 
(ușoară). Galii (semimijlocie); 
Balogh (mijlocie mică), Schrikk. 
Kiss (mijlocie) și Feher (se
migrea). Majoritatea tinerilor 
boxeri oaspeți posedă fru
moase „cărți de vizită". Astfel, 
Papp Tibor l-a învins recent, 
cu prilejul turneului interna
țional de la Balaton, pe campio
nul olimpic Torok I La același 
turneu, Hajnal l-a întrecut pe 
reprezentantul nostru Moldovan, 
prin abandon, iar Schrikk, cîș
tigătorul categoriei mijlocie la 
Balaton, este cunoscut specta
torilor noștri (a fost întrecut 
foarte greu de Monea) de la tur
neul internațional organizat în 
primăvara aceasta de clubul Di
namo București. Așadar, repre
zentanții noștri vor avea adver
sari de valoare, pe care se vor 
strădui totuși să-i întreacă, ini- 
bogățindu-și astfel palmaresul 
cu un nou succes.

Formația noastră este urmă
toarea : Pop, Covalioo, B-uzulittc, 
Vanea, Popoarâ (cîștigătorul tur
neului de la Balaton, la catego
ria ușoară). Covaci, Mirza, OF 
teanu și Tranuajff,



Duminică — start în noul
campionat de fotbal

DISCUȚIE DESPRE FOTBAL
Doar cîteva zile ne mai despart de 

startul celei de a 47-a ediții a cam
pionatului de fotbal al categoriei A_. 
Fotbalul revine în actualitatea sportivă 
și se va menține în centrul atenției 
celor ce iubesc această disciplină spor
tivă.

Ce meciuri vor avea loc duminică ? 
Iată programul complet :

DINAMO BUCUREȘTI
RAPID — C.S.M.S,
PETROLUL — ȘTIINȚA CLUJ 
FARUL — DINĂMO PITEȘTI 
STEAGUL ROȘU - U.T.A.
MINERUL BAIA MARE — PRO

GRESUL
ȘTIINȚA CRAIOVA — STEAUA
Meciurile din Capitală vor avea Ioc 

în cuplaj pe stadionul 23 August, după 
următorul program : ora 14,45 Rapid

CRÎȘUL

— C.S.M.S. î ora 16,30 Dinamo Bucu
rești — Crișul.

Tn vederea primei etape echipele 
susțin azi ultimele partide de verifi
care.

în Capitală au loc patru, meciuri. 
Astfel, pe stadionul Politehnica (fost 
C.A.M. Belvedere) Steaua întîlnește 
formația Știința București (ora 16,30); 
pe terenul Timpuri Noi, la ora . 15,30 
vor juca formațiile de rezerve Dinamo 
București și Flacăra roșie, urniînd ca 
la ora 17 să aibă loc partid? dintre 
primele echipe; stadionul Giv'~ști va 
găzdui meciul Rapid — Voința (ora 
17,15), în deschiderea cărui se va ju
ca meciul de pitici Rapid — Metalul 
(ora 16). In sfîrșit, tot azi, la ora 
16.30, pe terenul Gloria, Progresul va 
întîlni Gloria, echipă din campionatul 
orășenesc.

SUBIECTUL: vechiul și noul campionat

Fotbalul revine în actualitate. Dumi
nică 30 august începe ediția 1964—65 
a campionatului categoriei A. Fără în
doială, iubitorii acestei îndrăgite dis
cipline sportive așteaptă cu nerăbdare 
să revadă pe cîmpul de joc formațiile 
favorite.

In scurta perioadă de întrerupere, în 
centrul atenției secțiilor de fotbal, a 
comisiilor locaJe de specialitate și, bine
înțeles, a federației au stat probleme im
portante. ca analizarea comportării echi
pelor în campionatul trecut, pregătirile 
pentru reluarea competițiilor oficiale in
terne și internaționale, organizarea u- 
nor cursuri pentru antrenori și arbitri, 
a taberei de vară pentru

Intr-o convorbire pe 
tov. Ion Alexandrescu, 
nerai adjunct al F.R.F., 
la cîteva întrebări.

înaintea începerii

Bogat program internațional
in luna septembrie

i O lună... plină (septembrie) pentru 
echipele noastre fruntașe. Intr-adevăr, 
după startul pe care-1 vor lua dumi
nică 30 august în campionatul catego
riei A, ele se vor afla în fața unor im
portante întîlniri internaționale.

La început, în centrul atenției se si
tuează fotbaliștii de la Rapid, angre
nați încă în competiția dotată cu „Cupa 

’balcanică". Joi 3 septembrie, rapidiștîi 
■ver susține Ia Sofia jocul retur cu 
Levski. Indiferent de rezultatul parti
dei feroviarii sînt cîștigători ai grupei 
a II-a, fapt care Ie dă dreptul să sus
țină finala cu Spartak Plovdiv, căști- 
iigătoarea seriei I. Prima manșă a fi- 
malei se va desfășura, miercuri 9 sep
tembrie, la Plovdiv, iar cea de a doua, 
după o săptămmă, la București.

Miercuri 9 septembrie, în ziua cînd 
rapidiștii vor evolua la Plovdiv, alte 
■■două formații romînești — Steaua șt. 
-Petrolul — intră în luptă. Dar în timp 
ce Steaua va întîlni „acasă" pe Derry 
City (Irlanda de Nord), în Cupa Cu
celor, Petrolul va juca la Izmir, în 
„Cupa orașelor tîrguri", cu formația 
turcă Goztepe. Partidele retur sînt pro- 
.gramate astfel : Derry City — Steaua 
;ja Belfast. în ziua de 16 septembrie șt 
’Petrolul — Gdztepe la Ploiești, la 23 
septembrie.

După Rapid, Steaua și Petrolul va 
iveni rîndul dinamoviștilor bucurcșterti 
să reprezinte fotbalul romînesc; în pri
mul tur al „Cupei campionilor euro-

peni" — cea mai importantă competiție 
a continentului nostru — Dinamo Bucu
rești va avea ca adversar formația 
malteză Sliema Wanderers. Primul joc 
se dispută în orașul La Valeta, la 13 
septembrie, iar cel de al doilea, la 
București în ziua de 19 septembrie.

Tot în cursul acestei luni vor susți
ne întîlniri internaționale și reprezenta
tivele de juniori și de tineret ale R.P. 
Romîne. Juniorii vor participa la un 
turneu internațional (la Sofia între 
9—13 septembrie) alături de selecțio
natele Turciei, Iugoslaviei și Bulgariei. 
Reprezentativa de tineret va primi re
plica selecționatei de tineret a R. D. 
Germane într-o partidă care se va des
fășura la București în ziua de 20 sep
tembrie.

De la I. E. B. S,

h
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Telesport
Și de data aceasta telespectatorii 

au avut privilegiul de a putea ur
mări, de la un cap la altuia 
paradă anuală a sportului 
ne sc, chintesență în marș 
rilor succese dobîndite în 
ritnarea lumină a lui 23 .

, marea 
t romî’ 

a ma- 
Strălu- 

August. 
Dacă televiziunea nu ar fi încă la 
un singur pas <le a âa viată unuia 
■lin marile vise ale tehnicii moder
ne — imaginea în culori — minu
nata frescă însuflețită ar fi apă
rut 
mecătanre, 
prospețimea, vigoarea, 
pe care-l degajau prin 
hrele ființei lor reprezentanții mili
oanelor de sportivi din tara noas
tră. Studioul de televiziune a reușit, 
ca întotdeauna in împrejurări simi
lare. o transmisie clară, cursivă, 
in care sa făcut remarcată insis
tenta operatorilor asupra unora din 
secvențe, repetîndu-le adesea din 
rele mai diferite unghiuri pentru 
a le valorifica astfel aspectele 
rele mai izbutite. Comentariul, 
care le-a însoțit tot timpul, a con
stituit un reușit fond sonor, pe 
rare s-an proiectat pregnant toate 
marile victorii 
nesc în acești 
tot.

Luni seara, 
feeria sportivă 
publicii a completei această mă
reață sărbătorire a sportului din 
rodiul celei de a XX-a aniversări 
a Eliberării. Dacă ținem seama de 
faptul că imensul dreptunghi ce 
trebuia cuprins in obiectiv îndepăr
ta uneori imaginea pînă la limitele 
imperceptibilului și eă paleta in
finită de culori ale costumelar și 
mozaicului viu făcea parte inte
grantă din însuși uriașul tablou tn 
nejneetată mișcare, trebuie să ad
mitem că sarcina televiziunii 
fost din cele mai ușoare.

Felicitări, deci, din toată inima!
L. ROȘ IAN U

Pentru cuplajul de fotbal RAPID— 
C.S.M.S. IAȘI și DINAMO—CRIȘUL 
din 30 VIII de pe stadionul „23 Au
gust", biletele s-au pus în vînzare la 
caseh din str. Ion Vidu, Pronosport, 
cal. Victoriei nr. 2, agenția C.C.A., 
bd. 6 Martie, stadioanele „23 August", 
Republicii, Dinamo și Ciulești.

Casele din str. Ion Vidu și Pro
nosport vînd și bilete pentru întîlnirea 
internațională de box R.P. ROMINA — 
R.P. UNGARA (tineret), de azi de pe 
stadionul Republicii și pentru întîlniri- 
le de baschet (m) de azi, mîine și 
duminică din sala Floreasca dintre 
sel. R. P. POLONE și sel. R. P. 
ROMINE.

In zilele competițiilor biletele se 
găsesc la casele bazelor sportive res
pective.

juniori etc. 
aceste teme, 
secretar ge
ne-a răspuns

_______  __ . .. noului sezon, 
pentru informarea cititorilor ziaru
lui nostru, vă rugăm să ne furni
zați cîteva amănunte privind apre
cierile biroului federal asupra acti
vității fotbalistice din campionatul 
trecut.

— Din analiza activității fotbalistice a 
campionatului 1963—64 s-au putut trage 
o serie de concluzii prețioase pen
tru munca noastră. Obiectivele prin
cipale ale forului de specialitate au 
fost : cîștigarea preliminariilor olim
pice. ridicarea calitativă a jocului, gă
sirea celor ntai eficiente mijloace de a_ 
plicare a sistemului de joc cu patru 
fundași, pregătirea tinerilor fotbaliști 
și promovarea lor cu curaj în primele 
garnituri, intensificarea muncii de edu
cație în rîndurile jucătorilor etc. Ce 
s-a realizat î După cum se știe, a fost 
un an bogat în competiții interne și 
internaționale, încheiat cu un bilanț 
încurajator. Reprezentativa noastră o- 
limpică s-a calificat în turneul final 
de la Tokio, spre satisfacția sutelor de 
mii de iubitori ai fotbalului din țara 
noastră. Bune rezultate pe tărîm inter
național au mai obținut reprezentativa 
de tineret — ca și selecționata B. Tre
buie, de asemenea, amintit că în sezo
nul trecut echipele noastre de club au 
susținut numeroase întîlniri interna
ționale amicale și oficiale, în țară și 
peste hotare. Bilanțul rezultatelor înre
gistrate în majoritatea partidelor ne 
este favorabil. O comportare bună a 
avut Rapid, care a reușit să se claseze 
Pe locul I în grupa a doua a competi
ției dotată cu „Cupa balcanică". Toate 
aceste succese realizate de echipele noas
tre reprezentative sau de club nu sînt 
întâmplătoare. Cu toate că în fotbalul 
nostru mai este încă mult de lucru 
pentru a se atinge nivelul dorit, a 
ieșit totuși în evidență preocuparea unor 
antrenori și jucători pentru a imprima 
în rîndul echipelor un joc mai spec- ni aa S—* aniitaculos și mai tehnic ca în 
trecuți.

Din cele de mai sus se....... .......   _ _ poate 
trage deci concluzia că în sezonul 
trecut unele echipe și mulți fotba
liști au înregistrat 
litativă.

o creștere ca-

e— Desigur
vorbiți mai pe 

problemă, deo-
— Va rugăm să ne 

larg despre această . 
sebit de importantă, după părerea 
noastră.

—Valoarea sportivă crescîndă a fot
baliștilor noștri fruntași, progresul în
registrat au fost dobîndite la școala ac
tivității interne a campionatului. Acest

Prima etapă de fotbal Ia Pronosport

pe micile ecrane și mai fer- 
ar fi redat și mai bine 

optimismul 
toate fi-

începînd cu concursul Pronosport de 
duminică 30 septembrie, vom întîlni 
cu regularitate partidele atît de aștep
tate ale campionatului nostru, partide 
care trezesc un justificat interes în 
rîndul participanților.

în afara celor 7 întîlniri din cadrul 
Campionatului R.P.R. categ. A, progra
mul mai cuprinde 5 partide din Cam
pionatul Republicii Socialiste Federati
ve Iugoslavia — categoria

Programul complet . ai 
este următorul :

NU UITAȚI ABONAMENTELE LUNII 
SEPTEMBRIE

eficaee 
abona- 
LOTO 
de va-

I. Dinamo București —

A.
concursului

Crișul
(categ. 

II. Rapid — C. S. M. S. Iași
(categ.

III. Petrolul — Știința Cluj (categ.
IV. Farul — Dinamo Pitești (categ.
V. “■ ' -------

VI.

A)
A) 
A) 
A)
A)

ale sportului romî- 
dc ani de neui-20

pe 
de

micile ecrane
pe stadionul Re-

n-a

Mijloc de participare comod, 
și tot mai mult întrebuințat, 
mentele la PRONOEXPRES și 
CENTRAL vă pot oferi premii 
loare. Astfel, participantul Grigoraș 
Gheorghe din Moinești a obținut pe 
un asemenea buletin abonament pre
miul de categoria I, la concursul PRO
NOEXPRES " " • - -------
de lei 56.490.

din 5 august în valoare

PRONOEXPRES

Steagul roșu — U.T.A. (categ. 
Minerul Baia Mare — Progresul 

(categ. A) 
Știința Craiova —. Steaua (categ. A) 
Zelezniciar — Steaua roșie 

(camp. " '
Saraievo 

(camp.
X. Radnlcikl Niș — Zagreb

(camp.
XI. O.F.K. Beograd — Vardar Skoplie 

(camp. R.S.F.I.)
Zagreb — Partizan 
Belgrad (Camp. R.S.F.I.)

VII. 
VIII.

IX Halduk Split

XÎT. Treșnevka

CONCURSUL

R.S.F.I.)
R.S.F.I.)

R.S.F.I.)

SPORTEXPRES TRIM. HI

vînzare biletele pentruS-au pus în 
cel de-al III-lea concurs Sportexpres al 
anului

După cum se știe, Ia fel ca și la ce
lelalte organizate pînă acum și acest 
concurs oferă un mare număr de pre
mii (34.440) printre care 3U AUTOTU
RISME (9 „Moskvici", 3 '„Skoda-Octa- 
vîa". 6 „Fiat 600” și 12 „Trabant Com
bi"), 90 excursii în Uniunea Sovietică 
(cu petrecerea revelionului la unul din 
marile restaurante ale Moscovei) și 
numeroase alte premii constînd din o- 
biecte valoroase.

Pentru a scoate în evidență multiple
le posibilități de cîștig, reamintim că se 
efectuează 41 de extrageri.

Cumpărați-vă din vreme biletele 
SPORTEXPRES trimestrul III pe care 
le găsiți la agențiile Loto-Pronosport, 
cooperative, O.C.L.-uri. oficii P.T.T.R., 
factori poștali, vînzători volantf etc...

concursul spe-

La tragerea
1964 au fost extrase din urnă următoarei© 
numere :

Pronoexpres din 26 august

3 23 37 34 18
Numere de rezervă : 40
Fond de premii : 635.498
Autoturismele oferite la

cial Pronoexpres din 19 august a. c. au re
venit în urma tragerii la sorți din urnă ur
mătorilor participant : I autoturism .Fiat 
600' participantului Matei Alexandru din 
Oradea ; cîte un autoturism .Trabant 
Co.mbi« participanților Szabou Vasile din 
Baia-Mare și Ionescu Ioana din Tîrgoviște.

Premiul suplimentar în valoare de 25.000 
lei oferit cîșligă-torilor de la categoria a 
II-a a revenit prin tragere la sorți din 
urnă participantului Iungher Herman din 
Bacău.

LOTO CENTRAL
Premiile întregi șî sferturi de I« trwgevea 

Loto-central din 21 august 1984

Premiul suplimentar I : 1 a 44.614 lei și 
3 a 11.153 Iei ; premiul suplimentar II : 
a 1.224 lei și 7 a 306 lei; categorii» 1 ; 6 
a 11.450 lei și 6 a 2 862 lei;, categoria a 
IT-a : 20 a 3.616 lei și 15 a 904 lei ; cate
goria a IlI-a : 69 a 995 lei și 69 a 248 lei; 
categoria a IV-a : 72 a 1.004 lei și 54 a 
251 lei ; categoria a V-a : 157 a 473 lei și 
98 a 118 lei; categoria a VI-a : 66 a 984 iei 
și 85 a 24S lei; categoria a VIL a : 98 a 
643 lei si 142 a 160 lei; categoria a VlII-a: 
199 a 329 lei și 246 a 82 lei.

Premiul suplimentar I întreg a fost obți
nut de participantul BALINT NICOLATE di» 
Regiunea Banat.

Hubrieă redactată de Loto-Pronosport.

lucru a fost posibil ca urmare a mă
surilor luate pe plan organizatoric și 
tehnic, a muncii mai bine orientate. 
Campionatul trecut al categoriei A a 
marcat un progres în ceea ce privește 
calitatea jocurilor, progres mai ușor 
sesizabil în irtea a doua a întrece
rii. Ce inse, nă aceasta? Că echipele 
noastre au avut nevoie de o anumită 
perioadă în care să-și însușească mai 
temeinic principiile sistemului cu pa
tru fundași, să-și organizeze formațiile 
cu care au pornit în întrecere. Deose
bit de important este faptul că indi
cațiile date de către federație echipelor cu 
referire la aplicarea noului sistem au ți
nut seama de condițiile specifice fot
balului din țara noastră, de particulari
tățile formațiilor și jucătorilor care le 
compun. îmbucurător este și faptul că 
marea majoritate a echipelor noastre 
au ales 
ternului 
sale).

concepția de joc ofensiv a sis- 
cu patru fundași (cu variantele

— Ce ne puteți spune despre ca
litatea jocurilor ?

o-

— Calitatea jocurilor, acest deziderat 
care constituie o sareină fundamenta
lă pentru fotbalul nostru, a fost rea
lizată îndeosebi în ultima parte a cam
pionatului, cînd o serie de întîlniri au 
întrunit următoarele elemente : nivel 
tehnic, spectaculozitate, dinamism,
rientare elastică, finalizare, organizare 
superioară. Este cazul partidelor. Rapid— 
Progresul (5—0), Steaua—Dinamo Pitești 
(6—3). Dinamo Buc.—Steagul roșu (6—2), 
Progresul — Steaua (3—2), Dinamo Buc. 
— Steaua (5—3 în finala „Cupei R.P.R."). 
în ceea ce privește finalizarea, din ce 
în ce mai multe acțiuni ofensive s-au 
terminat cu goluri, mărindu.se astfel 
mult diferența de eficacitate față de 
campionatul trecut. în unele etape s-au 
marcat mai mult de 30 de goluri, jar în 
ultimul cuplaj de la București au fost 
înscrise nu mai puțin de 17 goluri.

Echipele care au arătat preocupare 
pentru un joc ofensiv au și meritul 
de a fi demonstrat că sistemul cu patru 
fundași nu este un sistem defensiv, 
că hotărîtoare în această privință este 
orientarea antrenorului ; el și numai el 
poate canaliza cunoștințele jucătorilor 
spre un joc ofensiv, colectiv, gene
rator de spectacol. Preocupări serioase 
în direcția imprimării laturii ofensive 
în jocul echipelor lor au avut antre
norii Angelo Niculescu, Tr. Ionescu 
(Dinamo Buc.), Valentin Stănescu, Vic
tor Stănculescu (Rapid), Andrei Șepci, 
Robert Cosmoe (Știința Cluj) ș.a. Desigur, 
unii cu rezultate mai bune, alții cu mai 
puțin bune, și aceasta mai ales după mo
dul în care a fost însușită de echipe 
DINAMICA MIȘCĂRII ÎN TEREN, lu
crul cel mai important în aplicarea 
sistemului. * ‘ 
întrecerii, 
de la jocul pozițional 
defensivă (punctul forte 
un joc cu o orientare 
corespunzătoare valorilor 
formația campioană. Și ___  ___
început să fie pe măsura jocului, 
măsura cerințelor, după victorii la li
mită, cu goluri puține (1—0, 2—1) echi
pa a reușit să cîștige la scoruri 
cludente : 5—2 cu Rapid, 5—1
C.S.M.S. Iași, 6—2 
5—3 cu Steaua (în finala

Au fost și echipe ca 
Galați, și — în meciurile 
deplasare — Crișul, U.T.A, 
tești, Petrolul, Știința

mai important ... ______
. într_un anumit moment al 

Dinamo București a trecut 
cu accent pe 

al echipei) la 
mai elas.cică, 

care alcătuiesc 
rezultatele au 

pe

con- 
eu 

roșu,
cu Rapid, 

cu Steagul 
“ ' Cupei).

Siderurgistul 
susținute în 
Dinamo Pi- 

Timișoara, 
C.S.M.S. Iași, care au preferat de multe 
ori să închidă jocul, acționînd închis
tat, rigid, în scopul de a „scoate" un 
punct. Această manieră de a acționa 
trebuie combătută cu toată tăria, deoa
rece constituie o frînă în calea dez
voltării fotbalului.

Noul sistem, noua dinamică a miș
cării în teren, care permit echipelor 
să desfășoare manevre tactice dintre 
cele mai variate, reclamă și o pregă
tire
tată la noile cerințe ale fotbalului mo 
dern. Aflați la acest capitol atît de im
portant, trebuie spus că sînt puțini 
jucătorii car© pasează sau șutează la 
poartă din mișcare, care fentează sau 
driblează cu un anumit țel în folosul 
echipei. Așa, de exemplu. Nunweiller 
III, Constantin, Ivansuc, Frățilă, Dinu. 
Lereter, Stoicescu, Tufan și alții, folo-

TEHNICA corespunzătoare, adap-

sesc cu succes pasa din mișcare, Dwm 
triu, Ionescu, Frățilă, Constantin, Pî 
călab, Mureșan II, Matei (C.S.M.S. iași 
Igna. Dinu, încearcă cu bune rezulți 
te pasa cu traiectoria curbă, Ionesc 
și Dumitriu, Constantin și Raksi. Ivaj 
suc și Mureșan II, Hașoti și Năftănăil 
realizează combinații rapide pe cuplui 
prin subtilități tehnice subordonate j< 
cuiui. De asemenea, Creiniceanu, lone: 
cu, Dumitriu, Nunweiller VI, Bărbi 

~ Codreanu, Matei ei
și diverse ah

Dinu, R. Lazăr, 
se remarcă prin fente 
procedee tehnice.

Cej mai mulți dintre 
țin însă la un nivel 
de cunoștințe,, folosind t_______ _ _____
lipsite de conținut tactic. Se impun 
deci o intensificare a eforturilor pentr 
înlăturarea acestor deficiențe. Trebui 
șă fie limpede pentru toți antrenorii ș 
jucătorii echipelor noastre că o pas 
precisă, dată - •
sau puternic 
fentă sau un 
iestrie sînt 
apărările se 
înaintărilor.

jucători se mer 
necorespunzătc 

procedee tehnic 
‘ . Se impun

la timp, un șut plasa 
(după cum cere faza), 
dribling executat cu mă 

elemente în fața căror 
desfac, cedînd în faț

— Spre 
atenția în 
fotbal ? J

Ce obiective își îndreaptă 
noul sezon federația d

— Federația 
în continuare 
puse mai sus. 
sebită se va _____  ET_
care în această toamnă . _ r_____
la Jocurile Olimpice de la Tokio și e 
chipelor fruntașe care ne vor reprezenta 
în marile competiții oficiale europene

Federația va manifesta în contir&an 
o exigență din ce în ce mai mare pri 
vind nivelul jocurilor, forma echipelor 
în ansamblu și a fiecărui jucător, vî 
încuraja inițiativa antrenorilor pentrv 
promovarea elementelor tinere în pri
mele garnituri, precum și a metodici 
de pregătire.

Firește că rezultate din ce în cc 
mai bune și mai rapide pe calea ridicării - ---- - - / ' •
vor obține dacă comisiile locale de fot
bal _ sub îndrumarea organelor UCFS— 
vor ajuta și controla mai îndeaproape 
cum se aplică în practică măsurile 
preconizate.

Avem convingerea că reluarea campio
natului va găsi eehipele într-o formă 
corespunzătoare, jocurile care se vor 
desfășura dîndu-ne posibilitatea de a 
aprecia dacă formațiile de categoria A 
au folosit corespunzător perioada pre
gătitoare dinaintea începerii campiona
tului. Noui sezon constituie pentru fot
balul nostru și o perioadă de examene 
competiționale cu caracter internațional, 
pe care sperăm că fotbaliștii noștri le 
vor trece cu succes.

și-a propus să se ocup' 
de toate obiectivele ex 
Desigur, o atenție deo 

acorda pregătirii lotulu 
va participi

calitative a fotbalului nostru,

al revistei

SPORT ȘI TEHNICA

S€

Din sumarul bogat și variat mențio- } 
năm următoarele :

j

5i
♦

ț
.4 
I 
v 
ț

magazin, cu-

— Avioane sportive și utilitare romî- 
nești

— „Iahting" (prezentarea ambarca
țiunilor cu vele)

— Vînăioarea submarină
— Motoare cu reacție
— Diamante la insignele de aur
— Televizoarele romînești „E—43‘ 

OE—47«
— Caracteristicile tranzîstorilor 

mică putere
— Automobilele „Fiat 1100 D" și „ 

da 1800“
— Coborîrea cu ajutorul corzii
— Camping
— Convoaie cosmice spre Marte
— Istoricul recordului mondial de 

automobilism
— Avion evantai
— Reportaje, varietăți,

de

,Sko-

vinte încrucișate, precum și numeroase? 
alte materiale de aviație, automobilism. { 
motociclism. turism. |

In trecere pe șoseaua 
București — Constanța 
vizitați unitățile tfe ali
mentație publică ate co
operației de consum din 
Hîrșova și de Ia punctul 
de trecere Vadul Oii.

Aci puteți face un po
pas plăcut și servi o 
masă gustoasă cu specia
lități de pescărie. Nu ui
tați să cereți renumitul 
borș pescăresc și vestite
le vinuri superioare de 
regiune: Mtirfatlar, Os
trov, Nazarcea, Nfeulrțel.

m%25c4%2583rindu.se


„Elogiul pîinii“ și a! făuritorilor ei.

w IMAGINI
DE LA SPECTACOLUL

CULTURALSPORTIV

Evoluează copiii, viitorul patriei.

ORA TORIUL
C

u toate că au trecut două zile pline, fresca vie a 
grandiosului spectacol nocturn de pe stadionul Re
publicii, adevărat oratoriu al bucuriei, mai stăruie 

în amintirea tuturor.
Cum s-ar putea uita marea și voiniceasca repriză a 

muncii ? Cum s-ar putea uita variațiunile pe tema roții 
dințate, simbol al marelui angrenaj industrial al țării 
noastre ? Cum s-ar putea uita roata-turbină și apele 
albastre ale celor „1000 de frumoase" ? Cum s-ar putea 
uita sarabanda lanternelor, purtînd gîndurile spre ga
laxia Hunedoarei, spre izvorul de lumină al Bicazuiui, 
spre oglinzile de argint ale Oneștilor, spre toate cele
lalte „cetăți de vis și de metal" ale patriei ? (Și în vre
mea asta, replica policromă a mozaicului tribunei coriș
tilor, animați de dirijori nevăzuți).

Cum s-ar putea uita „Elogiul pîinii" și al făuritorilor 
ei, sărbătorind prin jocuri ale bucuriei și recunoștinței, 
sfîrșitul sărăciei milenare ? Și poate că niciodată mai 
mult ca luni seara nu a apărut mai clară explicația 
aplauzelor care au cinstit „Rapsodia" și „Perinița" pe 
toate meridianele lumii.

Apoi s-a auzit cuvîntul grav al poetului, scandînd 
versuri simple : „Și școala este-a tuturor”. Să ne aducem 
aminte : pe mozaic s-a aprins flacăra culturii, iar pe co
vorul verde, sute de studenți au desenat Ateneul. Să re
cunoaștem că privind frontonul, coloanele și treptele, 
gîndurile noastre au alergat spre frontoanele mai mici 
ale caselor de cultură din întreaga țară, temelia Ate
neului cel mare.

Și iar s-au aprins luminile mozaicului, în timp ce alte 
sute de trupuri se îmbrățișau pentru ca paginile cărții 
să fie drepte ca filele rotunjite de tipografi, iar com
pasul — deschis cu exactitate de secunde.

Apoi, după cum vă amintiți, au plecat și studenții, 
dar în aceeași clipă s-au ivit printre steaguri copiii de
centului al doilea, ai acestui deceniu în care — așa cum 
cînta poetul — „Cosînzeana-i mai frumoasă / Făt frumos 
e mai viteaz”. O mînă de copil a potrivit ca în povești 
pietricelele mozaicului, și deodată au apărut munții și 
brazii taberelor, cerul și marea albastră. Iar ceilalți o 
mie au început să se joace cu trompetele fanfarei și să

Repriza performanței.

Un moment din impresionanta 
demonstrație de măiestrie a folclo

rului rominesc.

le îngîne, cîntînd cu voci subțiri „Cu-cu, cu-cu" și veș
nic viul „Melc, melc, codobelc". După aceea copiii s-au 
transformat în floricele, iar la urmă de tot s-au ivit, 
rînd pe rînd, iepurașul Riri, cățelușul Patrocle, ursule
țul Martinică și motanul cu ghetuțe. Apoi s-a auzit 
„bis ! bis 1 bis ! bis !“, dar degeaba, deși nu chiar de
geaba, pentru că au venit pionierii, cu mingile lor mari 
și colorate de luminile soarelui. Și joaca s-a pornit din 
nou. Și băieții au furat mingile fetelor, ca băieții. Și 
cînd mingile au ajuns din nou în mina fetelor, s-au 
făcut mere, iar la urmă nici n-am știut dacă sîntem pe 
plajă sau în „Dumbrava minunată**.

Abia s-a stins zvonul pionieresc și iată că au apărut 
fetele, altele, cu frumoasele lor corzi înflorate. Bagheta 
magică a mozaicului s-a mișcat din nou și, într-o cli
pită, zăpada imaculată s-a transformat în bluze de bo- 
rangic, cu broderii de arnici roșu.

Apoi s-a făcut din nou liniște, iar fanfara, după o 
pauză lungă de vreo trei... secunde, s-a pornit să cînte 
„Valsul patinatorilor”. Atunci au apărut băieții în bluze 
portocalii, dar, pentru că erau în pantaloni scurți, nu 
s-au pornit să valseze, ci să ne arate dintr-o mișcare 
cum se schiază, cum se aruncă greutatea, cum se ridică 
halterele, cum se înoată bras, cum se boxează, și multe 
alte cele.

Cînd recitatorul a rostit cu glas tunător că „Acum e 
rîndul celor ce cutează / Să treacă al recordurilor prag”, 
anunțînd frumoasa și dificila demonstrație de gimnas
tică, mozaicul a devenit un podium olimpic, iar prin 
fața ochilor minții a început să se rotească globul pă- 
mîntesc, punctat în ambele emisfere cu steagurile nenu
măratelor victorii sportive romînești.

Așteptată cu un interes imens, „repriza sportivilor 
ostași" a tăiat respirația, datorită perfecțiunii geome
trice, dublată de o fantezie grafică ieșită din comun.

Finalul, o adevărată apoteoză, a pecetluit acest mi
nunat oratoriu al bucuriei, închinat celei mai mari săr
bători naționale a poporului nostru. Literele de foc 
SLAVĂ PARTIDULUI străluceau pe fondul de catifea 
al acestei nopți de neuitat.

BUCURIEI

Repriza elevilor, una din cele 
mai aplaiidaid.



RUG Bl

în prima etapă a returului... BILETELE de intrare manifestațiile
sportive din cadrul J.O. de Ia Tokio ex
pediate în străinătate spre difuzare în 
afara granițelor Japoniei sini păzite cu 
strășnicie spre a nu intra cumva în mîwiUe 
falsificatorilor. Biletele au fost reproduse 
pe microiilme spre a se înlesni controlul, 
iar pachetele în care sini ambalate nu 
trădează în nici un fel legătura cu Jocurile 
Olimpice de la Tokio,

telefon). —«
GRIVIȚA ROȘIE — GLORIA 9—6

Numeroșilor suporteri prezenți în 
tribunele stadionului din Parcul Copi
lului, Grivița Roșie le-a dăruit vic
toria așteptată, dar după multe emo
ții și la un scor insuficient de conclu
dent față de posibilitățile echipei. 
Meciul a fost destul de încîloit, lipsit 
de spectaculozitate și rarele faze de 
joo de bună factură tehnică au. fost 
«ferite doar de Grivița Roșie. Gloria 
a intrat pe teren decisă să facă o 
apărare ermetică, chiar distructivă. 
De altfel, metalurgist ii bucureșteni a- 
proape că n-au trecut de jumătatea 
terenului în primele 25 de minute. 
'Atunci oînd au făcut-o tabela de mar
caj a arătat 3—0 în favoarea lor. 
La un atac, C'ostel Stănescu comite o 
obstrucție și Marinescu — foarte in
spirat ieri —• transformă lovitura de 
pedeapsă. Gloria nu insistă nici acum

scrie o înceroare de toată frumusețea, 
pe care o și transformă : 5—0. Con
structorul care pînă atunci rezistase 
curajos slăbește apărarea și «linamo- 
viștii înscriu din nou prin Coravu' 
(lovitură de picior căzută) și Țuțu- 
ianu (încercare transformată de Nica): 
13—0. Constructorul reduce prin Au- 
timoianu (lovitură de pedeapsă). La 
reluare, meciul pare mai echilibrat. 
Nici dinamoviștii nu mai insistă ca 
în prima parte și atacă mai piuțin vi
guros. Totuși, ei reușesc să majoreze 
scorul prin Giugiuo (min. 46 
cercare). Scor final : 16—-3.

WIESBADEN 26 (prin 
'Marți a început concursul internațional 
de tir dintre sportivii din R. F. Ger
mană și R.P. Romînă. Rezultate: 
armă liberă, calibru redus, 60 focuri 
culcat: 1. Wink (R.F.G.) 596 p; 2. 
Maro (R.F.G.) 591 p ...5. T. Ciulu 
'(R.P.R.) 577 p; 6. I. Olărescu (R.P.R.) 
568 p. Pistol liber: 1. Lang (R. F. G.) 
545 p; 2. G. Maghiar (R.P.R.) 544 p;

3. N. Bratu (R.P.R.) 543 p. ... 5. T. 
Jeglinschi (R.P.R.) 540 p. Armă calibru 

' 1. Wink 1140 p;
Jeglinschi (R.P.R.) 
redus 3x40 focuri :
2. Marc 1136 p; 3-4. Beith (R.F.G.) și 
I. Olărescu 1128 p; ...6. T. Ciulu 1112 p. 
Pistol viteză: 1. M. Roșea 589 p; 2. 
I. Tripșa 588 p; 3. Masurat (R.F.G.) 
586 p; ’ 4. V. Atanasiu 583 p; 5. G. 
Maghiar 582 p; 6. M. Dumitriu 581 p;
7. St. Petrescu 580 p.

în-

Balcaniada de baschet feminin 
ia sfirșit astăzi

MECI NUL LA TIMISOARA;
ȘTIINȚA — STEAUA 6—6 Ieri: Romînia — Iugoslavia 58-46

PENTRU o mai bună orientare a străini
lor, în Japonia a fost întocmită o hartă a 
orașului Tokio, pe care se pot distinge cu 
ușurință edificiile principale, casele de co
merț, gările și hotelurile mai importante. 
De asemenea, sînt însemnate cu litere la
tine principalele baze sportive care vor 
găzdui întrecerile olimpice.

LA CORTINA D'AMPEZZO s-a desfășurat 
recent — în plină vară — un turneu inter
național de hochei pe gheață cu partici
parea unor echipe cehoslovace, finlandeza 
șî italiene. Cea mai bună comportare a 
avut-o campioana R. S. Cehoslovace, echi
pa Z. K. L. Brno.

FEDERAȚIA australiană de natație a de
cis: campionul olimpic și recordmanul mon
dial Murray Rose nu va particip r la To
kio 1 Așadar, celebrul înotător australian 
se vede pus astfel în situația de a nu-șl 
putea apăra titlul de campion olimpic cu
cerit cu 4 ani în urmă la Roma. Și aceasta 
în ciuda faptului că la începutul lunii au
gust Rose a spulberat pur și simplu re
cordul mondial la 1500 m, parcurgînd dis
tanța în 17:01,8. Motivul pe care-1 invocă 
federația australiană: „Nu avem bani să 
plătim drumul lui Rose din S.U.A. în Aus
tralia, pentru ca acesta să poată participa 
la concursul de selecție' 1

UN SPECTACOL Interesant oferă echipa 
scoțiană de fotbal Morton cînd evoluează 
în nocturnă. Dar nu e vorba de calitatea 
fotbalului practicat, ci de cu totul altceva: 
jucătorii acestei formații poartă în timpul 
meciului costume fosforescente.

SE ANUNȚA de pe acum că un comitet 
special al F.I.F.A. va urmări partidele din 
cadrul campionatului mondial de fotbal 
din 1966. Patru membri ai comitetului exe
cutiv al F.I.F.A., împreună cu președintele 
acestuia vor avea împuternicirea să def$ ' 
califice orice arbitru sau jucător care se 
va face vinovat de abateri în timpul în
trecerilor. In felul acesta, va dispare ju
riul de apel.

FEDERAȚIA iugoslavă de fotbal a întoc
mit calendarul Internațional pentru toamna 
aceasta. Reprezentativa iugoslavă va în
tîlni Luxemburg (la 20 septembrie, tn ca
drul preliminariilor campionatului mondial), 
echipa Europei (la 23 septembrie ia Bel
grad) Austria (27 septembrie la Viena), 
Ungaria (25 octombrie la Budapesta). 
U.R.S.S. (la 22 noiembrie la Belgrad). 
Echipa B va juca la 26 septembrie la 
Maribor cu Austria B, la 24 octombrie la 
Osiek cu Ungaria B, iar selecționata de 
tineret la 4 octombrie la Moscova cu 
U.R.S.S. tineret și 24 octombrie la Subotița 
cu Ungaria tineret.

PROBLEMA imnurilor naționale ale țărilor 
participante la J.O. de la Tokio dă mult de 
furcă organizatorilor întrecerilor olimpice. 
Dificultatea constă în durata executării lor. 
Astfel, imnul Angliei durează BVt 
C61 spaniol 28 secunde, iar Canada 
imnuri.

LA TRADIȚIONALA ascensiune pe__
Olimp, desfășurată recent, au luat pa>rte 
sportivi din toată Europa. Noutatea în
trecerii a constituit-o prezența printre par- 
ticipanți a veteranului ascensiunilor din 
Grecia, Kakalos, în vîrstă de 83 de ani. 
care la 2 august 1913 a urcat pentru prima 
oară muntele Olimp.

LA ÎNCEPUTUL lunii octombrie namăiul 
polițiștilor din Tokio va spori cu 5 000, 
astfel că în perioada J.O. în capitala ' 
poniei vor funcționa în total 30 000 de 
lițiști. Sarcina lor este să vegheze 
special asupra circulației.

O MARE întreprindere frigorifică din
I kio a depozitat de pe acum în frigider©, 

ca rezervă pentru Jocurile Olimpice, car
nea de la 340 de vite, 280 de porci și 
60 000 de pui. In afară de aceasta, au 
fost depozitate 720.000 de ouă.

POTRIVIT unei hotârîri a Federației In
ternaționale de Fotbal (F.I.F.A.), la turneul 
final al viitorului campionat mondial min
gile cu care se va juca nu vor purta nici 
o marcă de fabricație și vor fi furnizate ' 
de F.I.F.A.

GABRIEL GEMAYEL, președintele comite
tului olimpic libanez, a anunțat că spor
tivii din țara sa nu vor putea lua pairi© 
la J.O. deoarece „guvernul nu dispun© 
fonduri necesare deplasării la Tokio".

DUBLUL campion olimpic Ia J.O. de 
Roma, Hans Grodotzki, se vede nevoit 
abandoneze activitatea ___
După cum se știe, m 1962 el a suferit un 
grav accident la picior, care a necesitat 
o lungă perioadă de tratament. Zilele tre
cute, la terminarea convalescenței, medicii 
au declarat că deși Grodotzki este sănă
tos, nu va mai putea totuși suporta an
trenamentele intense și deci nu se va mai 
putea dedica activității de performanță.

ECHIPA masculină de baschet a Finlan
dei clasată pe locul 14 la campionatul 
european de la Wroclaw (octombrie 1963), 
este marea revelație a actualului sezon. 
Nordicii au ocupat locul doi la turneul 
preolimpic de la Geneva, înaintea Bul
gariei, Franței, Spaniei, R. D. Germane și 
Belgiei, obținînd asirel dreptul de a parti
cipa la întrecerile de la Tokio. Pregătirile 
echipei finlandeze sînt conduse de cunos

cutul antrenor american Robert Petersen.

acordat însă fault și 
egal. în prelungiri, re. 

puternic încu-

sl a via) nu au 
scorul a rămas 
prezentativa bulgară, 
rajată de cei 3000 de spectatori, a ob
ținut victoria cu scorul de 66—57 
(32—28, 57—57). De reținut că for
mația romînă a jucat din min. 35 fără 
Niculescu, C. Gheorghe și Suliman, eli
minate pentru 5 greșeli personale. 
Panctele au fost înscrise de : C. 
Gheorghe 6, Ivanovici 5, Niculescu 9, 
Racoviță 15, Spiridon 6, Suliman 10, 
Simon 6 pentru echipa romînă și de 
Voinova 17, Gospodinova 9, Borisova 
19, Kuzova 11, Ilova 8, Vasilieva 2 
pentru cea bulgară.

în al doilea meci, Iugoslavia a în
trecut Bulgaria (B) 
(22—24).

SOFIA 26 (prin telefon). Marți au 
început în localitate întrecerile celei 
de a doua ediții a campionatului bal- 

6—6, după o partidă Jcanio de baschet feminin. în primul 
meci, echipa Romîniei a întîlnit for. 
mația Bulgariei, Partida a fost extrem 
de echilibrată și a avut un final pa
sionant. în prima repriză, scorul a 
alternat permanent, dar gazdele au 
terminat pînă la urmă cu un avantaj 
de 4 puncte (32—28). După reluare 
romîncele au jucat din ce în ce mai 
bine, avînd permanent inițiativa. EU 
au condus ou 42—38 (min. 30), 50—47 
itnin. 35). în continuare, echipa buh 
gară a reușit să egaleze, iar cu un 
minut înainte de sfîrșit să conducă cu 
57—55. La acest scor, Anca Racovijă 
a transformat două aruncări libere 
(57—57), iar în acțiunea imediat ur. 
mătoare tot ea a fost faultată vizibil, 
sub coș, de Borisova. Arbitrii Panta- 
zopulos (Grecia) și Marltovici (Iugo.

E- 
va-

TIMIȘOARA (prin telefon). — 
chipa locală Știința a obținut un 
loros rezultat de egalitate în fața for
mației Steaua : C

Fașă din meciul Grivița Roșie — Gloria București.
Foto

fi îi dă prilejul Iui Irimescu să a- 
ducă egalarea : 3—3 în min 26 (lovi
tură de pedeapsă). în continuare, asis
tăm Ia „duelul” Irimescu—Marinescu 
concretizat prin cele șase puncte rea
lizate de fundașul Griviței și numai 
trei obținute de fundașul Gloriei. Așa
dar, 9—6 după un meci înaintea că
ruia Grivița Roșie era creditată -cu 
o victorie la scor.

DINAMO - CONSTRUCTORUL
16—3

începutul partidei disputată pe 
stadionul Dinamo între echipa gazdă 
și formația Constructorul a fost, oare
cum. asemănător celei de pe stadionul 
Copilului. Timp de 25 de minute 
tabela de marcaj a rămas albă, deși 
Dinamo a atacat tot timpul atît pe 
înaintare cît și cu linia de treisfer- 
turi. în sfîrșit, Nica (ieri pe post de 
fundaș) găsește un culoar liber și în-

Continuîndu-și turneul peste hotare, 
echipa noastră feminină de volei a ju
cat marți la Berlin cu formația re
prezentativă a R. D. Germane, care a 
ciștigat cu 3—0 (15, 9, 6). Voleibalis
tele romînce joacă astăzi la Amster
dam cu echipa Olandei.

cu 53—48

Important turneu internațional 
de polo la bazinul Dinamo

Bazinul olimpic din Parcul sportiv
Dinamo va găzdui între 2—6 septem-de bun nivel tehnic. Bucureștenii s-au ____ _ ____ ____

dovedit mai bine pregătiți tehnic, darXbrie un important turneu internațional 
ei n-au putut obține victoria datorităZde polo la care vor lua parte repre- 
ambiției și voinței cu care au jucat Izentativele Ungariei, Uniunii Sovietice, 
timișorenii. Au marcat: Bărbălău și/R. D. Germane, Bulgariei, Romîniei 
Cojooaru (încercări) pentru Steaua și 1 precum și selecționata secundă a țării 
Celea (o încercare și o lovitură de pe-/noastre. Turneul prilejuiește pentru e- 
deapsă) pentru Știința Timișoara. Scorychipele olimpice ale Ungariei, Uniunii 
6—6 (3—6). C Sovietice, R. D. Germane și Romîniei

...Și LA

Sovietice, R. D. Germane și Romîniei
A. GROSS, coresp. S» temeinică verificare în vederea J. O. 

C de la Tokio.

★
Reprezentativa Romîniei a 

miercuri de echipa Iugoslaviei 
(27-19). Ea a dominat permanent, a- 
vînd mereu un avantaj de 8—10 punc
te. După pauză, jucătoarele iugoslave 
au făcut eforturi pentru reducerea 
handicapului, dar romînceje s-au a- 
părat bine, menjintad avansul luat. Și 
de data aceasta echipa Romîniei a fă
cut un joc bun, deși a resimțit obo
seala meciului din ajun. Punctele sale 
au fost marcate de : Haralambie 8, Ni- 
culescu 4, Spiridon 4, Ivanovici 8, 
Gheorghe 15. Racoviță 11, Suliman 6 
și Simon 2. Au arbitrat bine Ovane
sov (Bulgaria) și Atlas (Izrael).

Tn deschidere : Bulgaria A—Bulga
ria B 57-37 (29-18).

Joi se dispută ultimele partide: Ro- 
mînia—Bulgaria B și Bulgaria—Iugo
slavia.

dispus 
cu 58-4o

minute, 
are trei

muntele

PETROȘENI!

(prin telefon).

TOMA HRISTOV

PETROȘENI
Partida Știința Petroșeni—Progresul a 
prilejuit o dispută deosebit de dîrză 
și — în partea a doua — destul de 
spectaculoasă. Localnicii au realizat 
un meci egal (3—3) pentru care au 
luptat cu multă ambiție. Au înscris : 
Iliescu (lovitură de pedeapsă) 
Știința și Craioveanu (lovitură 
deapsă) pentru Progresul.

S. BALOI și I. ZAMORA,

AZI, LA BUDAPESTA, ÎNCEPE
CUPA DUNABII“ LA HANDBAL

pentru J > ® Reprezentativa noastră
de pe-

cu echipa R S.
secundă joacă miine 
F. Iugoslavia

coresp.

CLASAMENT

1, Dinamo 12 10 1 1 193: 40 33
2. Steaua 12 8 4 0 149: 44 32
3. Grivița Roșie 11 9 1 1 176: 54 30
4. Progresul 12 5 5 2 68: 51 27,
5. Constructorul 12 5 1 6 88: 98 23
6. Rulmentul Birlad 12 4 3 5 57: 61 23
7. C.S.M.S. Iași 11 4 2 5 57: 57 21
8. Știința Cluj 11 4 1 6 45:118 20
9. Știința Timișoara 12 3 J 8 58:143 19

10. Gloria 12 1 4 7 66:127 18
11. Ancora Galați 12 2 1 9 55:204 17(
12. Știința Petroșeni 11 2 2 7 40: 55 17

Curînd, iubitorii handbalului vor a- 
vea ocazia să asiste la primele jocuri 
de campionat. Pînă atunci însă, hand- 
baliștii le oferă un... intermezzo: re
prezentativa masculină secundă — în 
care sînt încercate cîteva elemente ti
nere — ia parte, începînd de mîine, la 
iprima ediție a „Cupei Dunării”, care 
se desfășoară la Budapesta.

In vederea acestui interesant tur- 
'neu, marți seară a plecat în capitala 
R.P. Ungare (unde a ajuns ieri) ur-

O BUNA VERIFICARE

Fie.

CONSTANTIN FAUR

cele 
unui 
for.

CÎt 
în
arau cores- 

,.olimpici- 
atacurilor,

reprezentativa în condiții

Am urmărit cu deosebită atenție 
partida de verificare de marți seară 
și, s-o spunem din capul locului, atît 
cele arătate de selecționata de tineret, 
cît mai cu seamă comportarea „olim
picilor” au produs destulă satisfacție.

Marti seara, la „Floreasea”, 
«două loturi au susținut — în fața 
numeros public — șase seturi în 
Stațiile următoare :

LOTUL OLIMPIC — Nicolau, 
raru, Derzei, Schreiber, Ganciu, Szbcs 
(Coste, Barbută, Chezan, Grigorovici, 
iarna, Plocon).

LOTUL DE TINERET — Tîrliei, 
Ozu-m, Stoian, Bartha, Reilnic, Sine- 
recinsclii CDutică, Vasiliu, Șerbănescu).

REZULTATUL 5—I în favoarea 
^olimpicilor* : 15—9 120 ) 15—10. 
(18’), 15—4 (23). 15—11 (18), 14—16 
(32",, 25—6 '28').

Ne-a plăcut înainte de toate, la 
ambele echipe și indiferent de forma
țiile introduse în teren, concepția tac
tică superioară, bazată pe evidenta ho- 
tărîre de a imprima jocului maximum

de varietate și viteză în execuția com
binațiilor ofensive. La acest capitoț 
trebuie să remarcăm cu satisfacție că 
tinerii jucători le-au fost cu puțin 
inferiori campionilor europeni, în spe
cial în ceea ce privește atacurile din 
prima pasă. în orice caz, în această 
privință o notă la fel de bună se 
cuvine ambelor cupluri de antrenori : 
A. Sotir și Șt. Roman de la lotul 
olimpic, S. M'ihăilescu și T. Tănase de 
la tineret.

Ne-a u plăcut, de asemenea — în
deosebi în joeul primei reprezentative 
— acurateța primirii serviciilor și, în 
general, a preluării lor (în degete, 
ca și cele de jos) și dublarea bloca
jului. în mai mică măsură 
pună însă în comportarea 
lor“, blocajele, dublarea 
mișcarea în teren pe linia de fund și 
între linii. Totodată, credem că și 
serviciilor trebuie să li se mai aducă 
îmbunătățiri, ele neavînd încă sufi
cientă eficacitate.

în sfîrșit, au mai fost două aspecte 
care au nemulțumit la jocul de veri
ficare de marți, dar de natură orga
nizatorică : tabela electrică de mar
caj n-a funcționat (și n-ar fi stricat 
de loc să funcționeze chiar și stația 
de amplificare), iar delegările de ar
bitri au fost imprecise și incomplete, 
dînd loc la discuții și înlocuiri ad-hoc, 
care puteau lipsi. Socotim că pe viitor 
asemenea meciuri de verificare ale 
lotului olimpic vor trebui folosite din 
toate punctele de vedere pentru a 
pune
mai apropiate celor de concurs, 
această ordine de idei, credem că 
fi bine ca arbitrilor să li se solicite 
un plu3 de severitate în aplicarea re
gulamentului. ceea ce nu poate decît 
servi pregătirii jucătorilor pentru du
ritatea turneului de la Tokio.

a

Ja- 
po- 

in

To-

mătorul lot de jucători: M. Redl și 
I. Bogolea — O. Nodea, C. Oțelea, 
Gh. Gruia, I. Iacob, C. Nica, V. Sa- 
mungi, M. Marinescu, Gh. Goran, Cr. 
Gațu și D. Roșescu. Antrenori: 
Kunst-Ghermănescu și E. Trofim.

La această competiție participă 6 
echipe împărțite în două serii: R.P. 
Romină B, R.S.F. Iugoslavia și R.P. 
Ungară tinerei (seria I), R.S.’ Ceho
slovacă. R. P. " ' ’ - — -
gară A (seria 
disputare este 
fiecare, numai 
respective, iar 
minică) vor avea loc finalele (1 cu 
1, 2 cu 2, 3 cu 3). Competiția începe, 

ram : 
ngară

I.

de

Bulgaria și R. P. Un- 
a II-a). Sistemul de 

cel clasic: fiecare cu 
tur, în cadrul seriei 
în ultima etapa (du-

Ia 
să 

competițională.

de fapt, azi cu următorul progi 
R.S.P. Iugoslavia — R. P. Ur~ 
tin. și R.P. Ungară — R.P. Bulgaria. 
Mîine vor avea loc partidele: R. P. 
Romină B — R.S.F. Iugoslavia și R.P. 
Ungară — R.S. Cehoslovacă. Sîmbă- 
iă, echipa noastră va întîlni echipa 
de tineret a R.P- Ungare.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiimimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimui

PE SCURT
• Venind de la Atena, via Istan

bul, flacăra olimpică, transportată cu 
un avion special și însoțită de preșe
dintele Comitetului olimpic japonez, a 
sosit la Beirut. O ștafetă formată din 
atleți libanezi a purtat flacăra pînă la 
stadionul central al orașului, unde s-a 
dezvelit cu acest prilej o placă come
morativă olimpică. Apoi, torța olimpică 
și-a continuat drumul spre Tokio.

• Cel de-al treilea meci de control 
dintre echipele olimpice de polo pe ană 
ale U.R.S.S. și R.P. Ungare s-a dispu
tat la Moscova și a fost ciștigat de 
gazde cu 3—1 (2—0, 0—0, 1—0. 0—1). 
Echipa sovietică va pleca la 31 au
gust la București, pentru a lua parte la 
turneul preolimpic, care va începe la 
2 septembrie.

• Meciurile disputate în cea de-a 
4-a zi a turneului international de 
fotbal (juniori) de la San Remo s-au 
soldat cu următoarele rezultate : Spar
tak (U.R.S.S.) — Sampdoria 3—0
(1—0) ; A. C. Milano — Rapid Luga
no (Elveția) 2—0 (2—0).

• După etapa a 21-a. în campionatul 
unional de fotbal conduce echipa Tor
pedo Moscova cu 29 puncte, urmam 
de ȚSKA șt Dinamo Tbilisi cu cite 27 
puncte fiecare, lată rezultatele ultime
lor meciuri: Torpedo Moscova — Mol
dova Chișinău 3—0: Volga Gorki — 
Dinamo Tbilisi 0—0j ȚSRA—Ncftianik 
Baku 0—0; Torpedo Kutaisi — Zenit 
Leningrad 1—0.

Redacția $1 administrația i *t». Vâsli* Soața a». 10, teletoo 11.10.03, Interurban 72 ți 286. telex: sportrom buc. 180. Tiparul: L P. .Itiiormația", sir. Brezoianu, 23—25.40356


