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ÎNCEPE ultimul 
AL CURSULUI DE

DE VERIFICARE 
HALTEROFILI- 

FRUNTASI

CONCURS 
REZERVAT

LOR

CICLIȘTII ROMINI EVO
LUEAZĂ LA GENEVA

_ săptămînă după 
Spartachiadei republi. 

iată-i pe halterofilii noș-

tinerilor boxeri romîni

Ion
Toma, D. Dolofan

La numai o
finalele
:ane, _ 
tri din nou în întrecere. De., 
lata aceasta se întrec sportivii 
fruntași în cadrul unui concurs 
le verificare pentru obținerea 
lormelor olimpice. Azi, cu înce
pere de la ora 15,30 în sala uzi
nelor Vulcan din Capitală, 
yodiumul de concurs se vor 
rece Lazar Baroga, 
nait, A.

In drum spre campionatele mon- 
lale care vor avea loc la 3 și 5 
aptembrie în Franța, cicliștii romîni 
u făcut un scurt popas în Elveția, 
i vor evolua astăzi în orașul Ge- 
eva într-un concurs pe circuit do- 
it cu „Premiul Laney". întrecerea 
e desfășoară pe un circuit de 29 km 
i© care alergătorii îl vor acoperi de 

ori (în total 174 km). La start 
or fi prezente loturile pentru cam- 
ionatele mondiale din Romînia. 
ranța Italia, R.F. Germană, Algeria 
i Elveția. Din țara noastră participă 
lergătorii Gabriel Moiceanu, 
:osma, Gh. Bădără, C. Ciocan 
mii Rusu. Antrenorul lotului 
iicolae Voicu.

AZI
CLU
VÂTARE A ÎNOTULUI 

LA ȘTRANDUL TINE
RETULUI

Ieri a fost înmînat al 4280-lea 
brevet de înotător eliberat în 
acest sezon la centrul de învă
țare a înotului de la ștrandul 
Tineretului. Ultimul ciclu își 
începe activitatea azi dimineață, 
urmînd să funcționeze pînă în 
ziua de 14 septembrie. înscrieri 
se primesc în tot cursul zilei la 
casa de ia ștrandul Tineretului.

A. S. TECUCI — LOKOMO
TIV SOFIA 6-3 LA RUGB;

TECUCI 28 (prin telefon). — 
Vineri pe stadionul din localitate 
s-a disputat xnectui de rugbi din
tre .Lokomotiv Sofia și A.S, Te
cuci. Rugbiștii tecuceni au reali
zat o frumoasă victorie întrecînd 
formația oaspe cu 6—3 (6—0). Au 
înscris ștefaniu (tnin. 21 __ încer
care); Voinescu (min, 35 — loviV 
tură de pedeapsă)' și respectiv, 
Ve&elin iordanov (min. 42 — în
cercare).

C. FIL1ȚĂ —cores p.

Un concurs valoros, 
sub toate aspectele

- Să pregătim temeinic Jocurile Balcanice de atletism -

reali-
acest

întrecerile de atletism din ca
dril primei Spartachiade repu
blicane, desfășurate timp de 
trei zile pe stadionul „23 Au
gust", s-au bucurat de un suc
ces deplin. In nici o altă com
petiție internă n-au mai fost în
registrate rezultate atît de bune 
ca la ediția din acest an a cam
pionatelor.

Bilanțul este elocvent. AU 
FOST ÎNREGISTRATE 16 RE
CORDURI (DINTRE CARE 8 
DE JUNIORI), FOARTE MUL
TE RECORDURI PERSONALE, 
O SERIE DE CIFRE DE CER
TA VALOARE INTERNAȚIO
NALA. Cu 1,90 m IOLANDA 
BALAȘ conduce cu deplină au
toritate în clasamentul celor mai 
bune săritoare mondiale; MA
RIA DIACONESCU (56,08 m) 
este a treia din lume (I — 57,31 
m Schwalbe— RFG, II — 56,61 
m, Kaledene — U.R.S.S., IV — 
55,96 m Ozolina — U.R.S.S., V 
—- 55,65 m Gerhards •— R.D.G. 
VI 56,46 m Rudas — Unga

O frumoasă excursie 
studențească în Deltă 

9

U.A.S.R. în colaborare cu 
Ministerul Invățămîntuluî 
organizează începînd de azi 
o frumoasă excursie în Delta 
Dunării. Participă studenți 
din toate centrele universi
tare, evidențiați la învățătu
ră și în activitatea sportivă. 
Este a IV-a excursie de acest 
gen organizată anul acesta.

Itinerariul excursiei, deo
sebit de instructiv, cuprin
de vizitarea portului Galati, 
orașului Tulcea (cu mu
zeul raional), satului pescă
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Victorie

Tinărul C. Negoescu (stingă) a obținut o victorie mult aplaudată 
asupra lui' Cincoczy.

Prima confruntare dintre se
lecționatele de tineret ate R.P. 
Rpmîne și R.P. Ungare, dispu
tată joi seara în „potcoava" sta
dionului Republicii, a dat cîștig

Rezultate promițătoare în prima zi a concursului 
de tir „Cupa raioanelor din Capitală”3

Ieri, pe poligonul Tunari, aa 
început întrecerile din 
concursului dotat cu „Cupa ra-

ria), iar MIHAELA PENEȘ cu 
55,38 m este a 7-a, dar și cea 
mai bună aruncătoare junioară 
din lume ; VIORICA VISCOPO- 
l.EANU (6,44 m) este a șasea 
săritoare mondială (I —■ 6,70 m 
Scelkanova — U.R.S.S., II — 
6,60 m White — S.U.A., III —
6.58 m Rând — Anglia, IV — 
6,48 ni Laufer — R.D.G., V — 
6,46 m Toyen — Norvegia); 
ȘERBAN CIOCHINA (16,28 m) 
este primul în Europa și al 4-lea 
în lume la triplu salt (I —
16.58 m Tien Ciao-ciung — 
R. P. Chineză, II — 16,49 m 
Okazaki — Japonia, III — 
16,43 m Davis — S.U.A., V — 
16,27 m Kreer — U.R.S.S. și 
Kravcenko — U.R.S.S., VII — 
16,23 m Tomlinson — Australia 
și Boase —- Australia).

(Clasamentele respective au 
fost valabile la data desfășu
rării campionatelor noastre. In-

RO.V1EO VILARA

(Continuare In pag. a 4-a) 

pre-
1. I. Pieptea (Olimpia) 

A. Claus (Steaua) 
N. Flamaropol (O- 
p ; 4. C. Feciores- 
533 p ; 5. I. Tu- 

p. Pe 
Vladi-

resc Mila 23. Vor fi vizita
te, de asemenea, porturile Su- 
lina și Sf. Gheorghe. In pro
gram figurează frumoase ac
tivități cultural-sportive. Nu 
vor lipsi meciurile de volei, 
partidele de șah și... primele 
lecții de pescuit sportiv pe 
lacul Lopatna. Focurile de ta
bără se anunță și ele ca 
puncte de atracție pentru 
cei aproape 150 de studenți 
participanți la excursie.

■■■>

boxerilor romîni la un scor cate
goric; 8—2. Reprezentativa noas
tră, pregătită excelent de antre
norii Ion Popa și Ștefan Iorda- 
che și-a întrecut adversarii la

toate capitolele: tehnică, tactică, 
combativitate. De la oaspeți am 
reținut acurateța boxului prestat 
de Papp Tibor (un pugilist de 
certă valoare), tehnica remarca
bilă dovedită de Cincoczy, Haj- 
nal, Schrikk — deși aceștia din 
urmă au pierdut partidele susți
nute în compania lui Negoescu, 
Vanea și Olteanu.

Iată, pe scurt, filmul meciuri
lor: la muscă, Pop Carol și 
Harangozo s-au angajat de la 
început într-un schimb prelungit 
de lovituri, dar, din păcate, lip
sit de spectaculozitate. In pri
mele două reprize Pop a domi
nat copios, a punctat, dar a și 
primit aproape în aceeași măsu
ră. Abia în ultima repriză bo
xerul nostru a acționat mai a- 
proape de valoarea sa reală. Ha
rangozo a recepționat în ulti
mele. 3 minute lovituri repetate, 
una dintre ele trimițîndu-1 la 
podea. In-cele din urmă a pier
dut la puncte.

Succesul realizat de Papp Ti
bor asupra campionului olimpic

R. CALARAȘANU

(Continuare In pag. a 3-a)

Noi recorduri republicane stabilite la Clincenii ioanelor*. S-au tras probele de 
cadrul pistol precizie și prima manșă 

la talere aruncate din șanț. 
Dovedind o bună pregătire teh
nică, trăgătorul I. Pieptea (0- 
limpia) a reușit să totalizeze, 
la pistol precizie, 557 p, cifră 
care constituie normă olimpică 
pe anul 1964 și tuna din cele 
mai bune performanțe 
zale în țara noastră în
an.

Iată rezultatele : pistol
cizie —
557 p ;
542 p ; 
limpi-a) 535 
cu (Steaua) 
toianu (Olimpia) 529 
echipe : 1. Raionul T.
mireseu 2148 p ; 2. 16 Februa
rie 2109 p ; 3. 1 Mai 1463 p.
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De mîine, din nou la

2.
3.

„Auiel
Capitală au stabilit 
noi recorduri repu-

Ia proba de salt în 
(V. Sebe, C. Ser-

In cadrul unor tentative de re
cord ce au avut loc pe aero
dromul Clinceni. sportivii para- 
șutiști de la Aeroclubul 
VIalcu“ din r " 
următoarele 
blicane.
• 4,75 m 

grup de 4 , 
ghianu. I, Iordănescu și N. Ve- 
licu) cu deschiderea îniîrziată a 
parașutei de la 600 m (v.r. 
6.37 m).
• 4,64 m la proba de salt în 

grup de 3 (Gh. Iancu, I. Roșu și 
I. Negroiu) cu deschiderea' întîr- 
ziatâ a parașutei de la 600 m 
(v.r. 5,80 m).
• 3,46 m la proba de salt în 

grup de 4 (Elena Băcăoanu, Ma
ria Bistrițeanu, Elisabeta Mincu- 
lescu, Elisabeta Popescu) cu 
deschiderea imediată a parașu
tei de la 600 m (v.r. 5.17 m),

9 5,34 m în proba de salt în 
grup de 3 (Maria Bistrițeanu, 
Elena Băcăoanu, Elisabeta Min- 
culescu) cu deschiderea intîr-

7.

Bine o-am găsiți Fotocompoziție de Neagu Rădulescu

1. Gonea, uruit din

A IV-a ediție a „Campiona
telor internaționale de înot și 
sărituri ale R.P. Romine" se 
desfășoară azi și mîine la ștran
dul Tineretului. Ca și la între
cerile precedente ale acestei 
competiții, devenită tradiționa
lă, la startul probelor vor fi pre- 
zenți înotători de valoare. Din
tre aceștia ies în evidență spor
tivii maghiari înregistrați chiar 
în acest sezon cu timpi remar
cabili. Așa, de pildă, Lantos 
Laszlo are o performanță de

ziatâ a parașutei de la 600 m 
(v.r. 8,11 m).
• 5,69 m la proba de salt în 

grup de 3 (I. Negroiu, I. Roșu și 
Gh. Iancu) cu deschiderea întîr- 
ziată a parașutei de la 1000 m 
(v.r. 8,81 m).
• 3,13 m la proba de salt în 

grup de 3 (I. Negroiu, I. Roșu și 
Gh. Iancu) de la 1000 m cu des
chiderea imediată a parașutei 
(v.r. 5,37 m).

Totodată au fost stabilite 
recorduri republicane și la 
probele :

• Salt în grup de patru 
(I. Negroiu, M. Ciobanu, I. 
Roșu, Gh. Iancu) cu deschi
derea imediată a parașutei de 
la 600 m — medie 5,77 m.

• Salt în grup de cinci 
(I Iordănescu, V. Sebe, N. 
Velicu. St. Băcăoanu, Gh. E- 
remia) cu deschiderea ime
diată a parașutei de la 600 
m — medie 8,52 m.

)

f;

■TO 

ftworiți la sărituri.
Foto: P. Romoșan

56,5 la 100 m liber,Aii Csaba 
cu 5:03,9 la 400 im mixt, Kiricsî 
lanos cu 2:19,4 la 200 ni fluture, 
Somlai Gabor
100 m bras,
1:11.3 ia 
la 100 m
1:13,4 la 
Eva cu 
și 5:16,4

cu 1:11,,3 la 
Tolgyesy Ida cu 

100 m fluture și 1:04,6 
liber, Nagy Margit cu 

100 m spate și Szentesi 
1:05.0 la 100 m . liber;

...... la 400 m liber. Dintre 
sportivii bulgari se remarcă Va
lentin Popov cu 58,0 la 100 ni 
liber (anul trecut 57,4). Adău
gind că și în loturile R. D. Ger
mane, Poloniei și Cehoslovaciei, 
se găsesc înotători de valoare, 
ne dăm și mai bine seama de 
faptul că actuala ediție a „inter
naționalelor" va prilejui nii nu
mai dispute echilibrate, specta
culoase, ci și rezultate superi
oare.

Desigur, în realizarea aces
tora un aport însemnat îl pot 
aduce înotătorii romîni. Ne-au 
dovedit-o cu prisosință la con
cursurile desfășurate în ultima 
vreme, dar mai ales cu prilejul 
Spartachiadei republicane, cînd 
unii au doborît o serie de re
corduri republicane, iar alții 
și-au îmbunătățit recordurile 
personale. Concurînd în compa
nia unor înotători de certă va
loare, reprezentanții țării noas
tre au ocazia să confirme forma 
sportivă bună In care se află, 
prin obținerea unor rezultate su
perioare. Printre cei de la care 
așteptăm aceste performanțe a-

(Continuare in pag. a 8-a)

fotbal!
In șase orașe din țară, la 

București, Ploiești, Constanța, 
Brașov, Boia Mare și Craiova, 
„cavalerii fluierului* vor da 
mîine semnalul de începere a 
celei mai populare competiții 
de fotbal : campionatul catego
riei A. EI debutează cu o eta
pă deosebit de atractivă, care 
programează meciurile :

Dinamo București — Crișul

Rapid — C.S.M.S.

Petrolul — Știința Cluj 

Farul — Dinamo Pitești 

Steagul roșu — U.T.A.

Minerul Baia Mare — Pro* 
gresol

Știința Craiova — Steaua-

Tn București, perfidele se vor 
disputa în program cuplat pe 
stadionul „23 August": Rapid 
— C.S.M.S. la ora 14,45 și Di* 
namo — Crișul la ora 16,30. 
(Citiți amănunte in pagina a

5-a).



Aceasta este ,.oglinda" activității 
sportivilor noștri, ne spunea deunăzi 
prof. ION DUMITRAȘCU. directorul 
Școlii sportive de elevi nr. 1 din Ca
pitală. în timp ce priveam cupele, di
plomele și tabelele cu performanțele 
sportive ale tinerilor de la S.S.E. Ațăr- 
furiși m că ne-a trebuit cam mult timp 
să'., fotografiem trofeele cucerite de 
sportivii acestei școli. Au trecut șase 
ani de la înființarea scolii, timp în care 
pe. la fiecare „catedră” s-au perindat 
sute și sute de tineri dornici să deslu
șească tainele sportului, și apoi să ur
ce treptele măiestriei sportive.

— Ce ne puteți spune, ne-am 
adresat tovarășului Dumitrașcu. 
despre începuturile S.S.E. nr. 1 7

■— Am început munca eu aproxima
tiv 1000 de sportivi de la școlile din 
raioanele Grivița Roșie, V. I. Lenin, 
30 Decembrie și 16 Februarie. Natural, 
în primele luni de activitate am în- 
tmipinat unele greutăți, inerente ori
cărui început. Dar, de la un an la al
tul am căpătat experiență, a crescut 
numărul profesorilor ș: al antrenorilor, 
baze materiala a școlii s-a îmbogă
țit In prezent, sportivii-de la S.S.E. 
nr. 1 se pregătesc concomitent pe 20 
de terenuri. De la cele 74 de grupe cite

Cum ne preocupăm de pregătirea 
cadrelor sportive din regiune

Activitatea sportiva din regiunea 
Iași puprinde, an de „ un mase tot mai 
largi (le oameni ai muncii. Ea poate 
fi și trebuie organizată sub forme cit 
mai atractive ,maî variate și mai utile 
totodată. Ln rol important în organi
zarea activității sportive îl au cadrele 
de specialiști — antrenori, arbitri, in
structori, activiști voluntari — care 
muncesc în comisiile pe ramură de 
aport, în consiliile asociațiilor sportive, 

.în birourile secțiilor pe ramură de 
; sport.

Pentru « îndeplini sarcinile reieșite 
din documentele Conferinței pe țară a 

JtyCFS privind pregătirea instructorilor 
[Șjportivi, consiliul regional UCFS Iași a 
pregătit pînă în prezent peste 3700 
de instructori, dintre care 731 pentru 
asociațiile sportive «ie la orașe, 608 

.pentru cele sătești, 270 la nivelul șco
lilor, 1068 pe lingă cent universi
tar etc.

.Folosind din plin toate mijloacele ce 
le stau la dispoziție, mulți dintre in- 
șiruelorii noștri au reușit să înregis
treze rezultate bune în muncă. Exem
ple: tovarășii Mihai Gheorghe. instruc
tor die atletism în comuna N. Bălcescu, 
raionul Hîrlău, Dumitru Mihăilă, pro
fesor de geografie, instructor de hand
bal în comuna Vlădeni, raionul lași, 
Mircea Paiu, jucător și instructor de 
rugbi în orașul Birlad, Gabriel Simio- 
ncsc-u, inginer, instructor de tenis de 
cîmp al centrului de copii din orașul 
lași ș.a.

In regiunea noastră sînt aproape 100 
de antrenori, dintre care circa 60 își 
desfășoară activitatea în diferite aso

Cartea turistică-călăuză
Sînlern in plin sezon turistici

Tn Editura UCFS au apărut cărți 
turistice pentru toți care ■nclrâgesc 
drumețța. In paginile ghidărilor și 
călăuzelor cititorii por găsi informații 
privind geografia, geologia, fauna și 
flora regiunii pe care doresc să o vi
ziteze, punctele de interes turistic 
(peșteri, cascade, lacuri alpine, monu
mente istorice și ale nălucii. noi o- 
biective industriale și de arhitectură 
etc.), precum și drumurile sau pote
cile ce străbat munții noștri cu mar
cajele fiecăruia.

1 'Nu sînt omise nici indicațiile refe- 
iităur'i la mijloacele de transport, dru
murile de acces, timpul mediu pînă la 

•' cabanele din regiune, precum și descri
erea acestora (capacitatea, gradul de 
confort, felul în care se poate serai 
masa, alimentarea Cu apă și lumină 
electrică, telefon etc.).

Deosebit de folositoare sînt sfaturile 
pentru organizarea de excursii în grup 
la sfîrșît de săptămină sau in vacan
tă. în' diferite anotimpuri.

Fiecare călăuză turistică, copertată 
In vinilin, este ilustrată cu fotografii.

SPORTUL POPULAR
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existau în 1958, ia momentul de față 
am ajun» la 105. Aceasta, datorită 
creșterii numărului de sportivi, car» 
în prezent a ajuns la 2556,

— Ce performanțe deosebite 
au realizat sportivii S.S.E. nr. 1 ?

— Avem o serie de rezultate bune. 
Dintre acestea subliniem îndeosebi 
performanta obținută de canotorii Ion 
Stancu. Gh. Fusariu, Viorel și Porn- 
piliu Giurgiu care, trei ani consecutiv 
(1961. 1962 și 1963) au cucerit titlu
rile de campioni ai R.P.R. de juniori. 
Rezultate asemănătoare a realizat și 
echipa de tir a școlii, campioană repu
blicană in anii 1962 și 1963. Ne mîn- 
drim cu sportiv: ca Bogdan Marinescu 
(care la Praga, în 1963. a cîștigaț 
titlul de campion european de juniori 
la talere) și Gheorghe Sencovici. Se 
cuvine, de asemenea, să evidențiem ta
lentul și perseverența cu care se pre
gătesc atleții Ion Șerban — 16 ani 
(1,95 m la înălțime — rezultat cu 
care a egalat recordul republican de 
juniori în cadrul Spartachiadei re
publicane). Tănase Vlaicu (13,32 
m la triplu salt). Dorina Șolea, 
handbaliștîi .Mi hai Marinescu, Gh. Go
ran ș.a. Și pentru că ne-am referit la... 
mîndria școlii noastre, trebuie să amin-

ciații sportive. Pentru a veni în aju
torul acestora, am organizat un lecto
rat la nivelul orașului Iași, orientat 
pe o tematică bine stabilită și în ca
drul căruia lecțiile au fost predate de 
profesori cu o înaltă calificare. M firea 
majoritate a antrenorilor a asistat cu 
regularitate la aceste referate, partici
pi nd activ la dezbaterea problemelor 
puse în discuție. Menționez totodată că 
în această perioadă au dat examen 
35 absolvenți ai facultății de educație 
fizică de pe lingă Institutul pedagogic 
din Iași. Ei au devenit antrenori de 
categoria a IV-a și fără îndoială că 
vor fi de un real folos în localități le 
în care vor fi repartizați.

La obținerea unor rezultate cît mai 
bune pe linia pregătirii cadrelor, un 
aport deosebit și-au adus tovarășii 
Constantin Aibu, Gheorghe Luca, A- 
drian Odochian, Constantin Damian etc.

Pentru viitor, comisia regională și-a 
stabilit o serie de obiective, printre care 
pregătirea unui număr de 300 de in
structori sportivi pentru sate, organiza
rea de consfătuiri cu instructorii spor
tivi (cu caracter de schimb de expe
riență), menținerea lectoratelor cu an
trenorii.

Sînt cîteva obiective care vor contri
bui, nădăjduim într-o bună măsură la 
dezvoltarea activității sportive din re
giunea noastră.

IOAN IACOS
șeful comisiei de pregătire a ca
drelor din cadrul consiliului 

regional UCFS lași

si îndemn la drumeție’ »

desene și schițe, iar la sfîrșitul lucrării 
se găsește o hartă a regiunii in cu
lori cu toate detaliile și marcajele atît 
de utile turiștilor.

lată cîteva titluri de lucrări turis
tice existente îți vitrinele librăriilor 
care sini de țnare folos tuturor celor 
ce practică său doresc să practice tu
rismul. mijloc eficace de menținere 
și întărire a sănătății, sportul oameni
lor mereu Umeri;

— Ceahlăul și lacul de la Bicaz de 
Ș. Nicolau, V. Simpliceanu, D. Po
pescu, Gh. lacomi.

— Excursii în împrejurimile Capi
talei, de R: Gălittescu.

IN COLECȚIA „CĂLĂUZA TURIS
TULUI-

•— Retezatul de Gh. Nicnlescu
— lezer-Păpușa. de N. Popescu
— Făgărașul, de O. Măru ț în
— Gurghiu-Harghita de Alexandru 

Vasilescu.
— Ghidul cabanelor ed. a 11-a întoc

mit de Gh. Epurau.

In curs de apariție
— Biicegii — Turism-alpinism ed. a 

JJ-a de Em. Cristea.

tim că Gheorghe Cosiache -— record
man mondial de juniori la aruncarea 
ciocanului, recordmanii republicani la 
prăjină Petre Astafei și Afanasie Sa
vin și-au făcut ucenicia și au începui 
să se afirme încă de cînd erau elevii 
noștri.

— Meritul este și al profeso
rilor...

— Des:gur. Avem profesori cu o 
mare pasiune și o bună pregătire pro
fesională ca Gheorghe Stănescu, Radu 
Voiciloiu, Constantin Spiridon (atle
tism), Stela Rusu (baschet), Victor | 
Mociani (canotaj), Valeriu Gogîltan j 
(handbal), Gh. Dimcea (înot), V. Aga- | 
rici (polo), I. Lovinescu (tic) etc.

— Cum asigurați legătura cu ' 
„școlile de bază“ in care acti
vează elevii, și cu părinții 7

— Aci trebuie căutat „secretul" re- j 
rultatelor bune obținute de sportivii 
S.S.E. nr. 1. Profesorii noștri merg cu 1 
regularitate în ..școlile de bază” unde 
participă ca observatori la orele de 
educație fizeă. Ei urmăresc sistema
tic pe elevii mai buni la sport și se 
interesează de situația acestora la în
vățătură. La fiecare sfîrșît de trimes- , 
tru prinfrn situația 1-r la învățătură. 
Corigenții șt cei cu note slabe nu mat 
au dreptul să frecventeze cursurile 
școlii sportive. Legătura cu părinții 
elevilor este, de asemenea. perma
nentă. Noi îi invităm pe părinți la șe
dințele de grupe sportive, pe secții și 
în adunărj generale. în care discutăm , 
probleme de educație, de etică spor- I 
tivă și — totodată — le aducem la 
cunoștință cele mai bune rezultate 
sportive realizate de copiii lor.

Interviu luat de
C. ROMEO 1

Din viața organizației noastre

BRAVO, CONSTRUCTORII!
Constructorii ! îi 

| gă. Prin munca lor se 
I deni blocuri, fabrici. Noi, cei din Ca

pitală, ie purtam, parcăț un respect 
i mai deosebit. Azi îi vedem la... sol, 
! așezînd cu pricepere cărămidă cu că

rămidă, turriîțid betowEiI în' cdfraje 
I pline cu bare’^de fier, iar peste cîtva 

timp îi zărim sus, la înălțimi ameți
toare, pe plațtșeul etajului opt...

Ce fac, cum își petrec’ timpul -lor 
liber harnicii Constructori ? Răspunsul 
poate fi dat astfel : cu folos și în 

. mod plăcut, finiți dintre ei, în spe- 
: cial tineretul, își dau întîlnire pe te

Elemi de la Grupul școlar profesional construcții-itiarttaj trecind probele 
Insignei de polisportiv. In unaoine, start la o probă de sprint.

renuri și în săli de sport, unde prind 
puteri noi, își oțelesc trupurile.

Zilele trecute am făcut o vizită la 
comitetul local, al asociațiilor sportive 
d>in întreprinderile de construcții din 
Capitală. Secretarul comitetului, to
varășul Har^larnbie Zaharia, ne-a dat 
o serie de amă,uunte asupra activității 
sportive ce o .flesfășoară tinerii mun
citori constructori.

Cele 17 asociații sportive, organi
zate pe lîngă întreprinderile de_ con
strucții și montaj, institute de pro
iectări, întreprinderi auxiliare etc. au 
în evidența lor peste 9000 de membri 
UCFS, care în orele libere practică 
cu plăcere fotbalul, popicele, voleiul, 
atletismul, șahul, halterele, tenisul de 
masă și altele. jLa nivel de performan
tă activează echipele de baschet bă
ieți ale asociațiilor Proiect București 
și I.C.H.F. — ăn campionatul de cali
ficare, formația de fotbal a asocia
ției Granitul (ciștigătoarea pe Capi
tală a Spartachiadei republicane) —

Sfîrșît de august. Febra pregătiri
lor pentru concursul de admitere în 
învățămîntul superior se simte din 
plin. în orice institut sau facultate 
veți poposi în aceste zile, veți întîlni 
tineri și tinere oare vin să se înscrie, 
să ceară lămuriri, să participe la orele 
de consultație.

Și la Institutul de Cultură Fizică, 
zorul pregătirilor 3e face simțit. Deși 
mai sînt zece zile pînă la „startul” 
în probele practice, cei mai sîrguin- 
cioși dintre candidați iau parte la lec
țiile colective de pregătire. Pe unii 
i-am văzut în sala de gimnastică repe- 
tînd diverse procedee diu cadrul exer- 
cițiilor prevăzute în programa anali
tică, pe alții i-am întâlnit pe pista de 
atletism și la sectoarele de sărituri. 
Intr-una din sălile de jacuri sportive, 
asistenta Eletpt . Hrișca lucra cu 12 
candidați și candidate, arătîndu-le ele
mente , din tehnica basehetului. Bine
înțeles. aici doar se corectau unele... 
stângăcii ; fiindcă în cea mai mare 
parte, după spusele asistentei, candi
dații se dovedesc a fi bine pregătiți.

Spre deosebire de sălile și tere
nurile de sport unde atmosfera este 
foarte animata, în sala bibliotecii, în
tr-o liniște nesavirșită, alți candidați 
aprofundează materia ce se cere în 
cadrul probelor de limbă romînă și 
anatomie. Conspecte, desene, schițe, 
planșe, iată cîteva din „piesele” în- 
tîlnite aproape pe fiecare tnasă.

Cine sînt acești tineri dornici să 
devină profesori de educație fizică sau 
antrenori ? Răspunsul l-am aflat de 
Ia secretariatul Institutului : foarte 
mulți sportivi care activează în secții 
de performanța, prezeuți la startul a 
numeroase competiții republicane și 
chiar interaaViotiăle. Iată-1, de pildă, 

admiră țară întrea- în campionatul 'orășenesc categoria I, 
ridică pretutin- voleibaliști de la I.C.M. 2 în campio-

natul orășenesc, echipa de popice de 
categoria L •« țsociației l.U.T. — în 
campionatul •x.'apitalei etc. în majori
tatea asociațiilor funcționează secții 
de tir, șa h,-^. tenis de masă, popice, 
atletism, haltere, volei, turism etc.

Marea competiție sportivă a anului, 
Spartachiada 'republicană, a constituit 
și pentru mimcMorii constructori un 
minunat prilej de a-și măsura forțele 
pe pista de alergări, pe terenurile de 
fotbal ști: volei, pe arenele de popice, 
în fața țintelor,: pe salteaua de lupte.

pe podiumul de haltere și în fața me
sei cu pătrățele albe și negre. Astfel, 
la etapele de mase ale Spartachiadei 
au participat peste 18.000 de munci
tori și tehnicieni din construcții. La 
atletism s-au întrecut aproape 5000 de 
tineri, foțbal peste 1900, la haltere 
aproape ȘOQO, la popice 1108, Ia orien
tare turistică 688 etc. Cei mai mulți 
sportivi au fost mobilizați de asocia
ția sportivă a întreprinderii de con
strucții ți montaj nr. 3 (2650), de
I.C.M. 1 (2327), I.I.M.1, (1465) etc. 
întrecerile Spartachiadei au avut da
rul să impulsioneze activitatea spor
tivă pe șantierele de construcții. La 
I.C.M. 1, de pildă, a crescut cu peste 
200 numărul membrilor UCFS iar în 
toate cele 17 asociații cu 2500 de 
membri. Au fost pregătiți instructori 
sportivi la fotbal, volei și atletism. La 
grupurile sociale din Drumul Taberei 
și Ciurel au fost amenajate noi tere
nuri de vOleH’ Sectoare de atletism și 
au fost renovate terenurile de fotbal. 
Totodată întrecerile Spartachiadei au 
scos în evidență o serie de tineri t>- 
lentați care au și început să activeze 

pe Valeriu Irimescu, talentatul centru 
a! echipei de rugbi Grivița Roșie, 
câștigătoarea „Cupei , campionilor eu
ropeni” din acest an.

— încotro ?
— Către sala de gimnastică. Vreau 

să repet exercițiul la bară fixă. Exa
menul trebuie bine pregătit.

— Ești puțin emoționat... Ne sur
prinde. Ai trecut doar cu bine toate 
examenele sportive. Meciurile cu echi
pa Franței, în special.

— Este adevărat. Acum este însă 
eu toiul altceva. Sper totuși să am 
la Sfîrșît aceleași satisfacții.

Pe Elena Crîstu, căpitana echipei ele 
baschet a regiunii Dobrogea, partici
pantă la finalele Spartachiadei repu
blicane, am intîinit-o «a cit va timp 
în urmă la rzona“ de la Ploiești. încă 
de atunci ne-a spus că dorește să 
intre la I.C.F. Acum, într-adevărs pe 
lista candid a ților am citit și numele 
talentatei baschetbaliste. Am înțîlnit 
însă și altele, foarte cunoscute iubi
torilor sportului : fotbalistul Gh. Ojoc, 
rugbistul Mireea TIorșa, scrimerul Ha- 
riton Badescu, canotorul Mihai Țur- 
caș, înotătoarea Anca Trohani...

...Au mai rămas, prin urmare, pu
ține zile pînă la data concursului de 
admitere. Dar, cu siguranță, lista can- 
didaților se. va completa, în zilele ur
mătoare, cu alte nume de sportivi, 
unii dintre ei cuhoscuți, alții — la 
primii pași pe drumul măiestriei. To 
însă sînt dornici să învețe, să se spe
cializeze în ramura sportivă pe care 
au îndrăgit-o. Porțile institutului le 
sînt larg deschise. Iar nouă nU‘ tae 
rămîne decît să le urăni mult succes !

CONSTANTIN TIBERIU

îri 'sfecțiile pe ramura de sport; Tine
rii zidari ea M. Chiuta și M, .Gheorghe 
de .la I.C.M, 2 .au fost . cei mai rapizi 
atleți la proba de 1500 m, un alt 
tînăr, D. Ittria (l.A:C.) a alergat de 
mai nuiihe ori 100 m în 13 secunde, 
la haltere cei mai puternici au fost 
C. Bobariu (I.C.M. 1), P. Crislici ș'i 
M. Constantin (l.U.T.). Tot în perioa
da desfășurării Spartachiadei s-au for
mat noi secții și echipe. De pildă, la 
I.C.M. 2. au luat ființă două, echipe 
de volei (fete și băieți), la I.C.M. 1 
și I.C.M. 5 cite o echipă de băieți, iar 
la I.C.H.l’. s-a consolidat secția de' tir 
și a fost aîtiiată la federația de spe
cialitate.

în prezent, asociațiile sportive din 
întreprinderile de construcții au trecut 
la organizarea campionatului lor în 
care sînt atrași numeroși membri 
UCFS. Duminicile, pe terenurile spor
tive de pe lingă grupurile sociale,- 
muncitorii constructori se întrec cu 
multă pasiune la alergări, aruncarea 
greutății, sărituri, la popice — sport 
eu puțerpic^ tradiții , în rîndurile .con
structorilor și bineînțeles se încing 
aprige partide de vmei, șah, tenis de 
masă și fotbai.: Meciurile de foTbâl se 
organizează mii înțîi\ între șanți,epe. a- 
poi între selecționa tele asociațiilor. 
Întîlniri viu disputate au avui loc nu 
de mult între ■ formațiile șantierelor 
Drumul Taberei și. Marășești, Olteniței 
și Centrala precar^ și intre reprezen
tativele asociațiilor, I.I.M.L și I.C.M. 3 
(scor 3—1\

Recent, s-a acordat la tm mare nu
măr de sportivi constructori mult riv
ii it a Insignă de polisportiv. Printre 
ei mulți tineri zidari, dulgheri, beto- 
niști de ia întreprinderile de construc
ții și montaj nr. 1 și 2. ca de pildă 
zidarul I. Lepndutu, dulgherul 1. A- 
vrarn, electricianul T. Vasile, mozai
carul A. Moise, -mecanicul auto Al. 
I.^pâdatu, betouislul I. Apostol și 
mulți alții. în prezent, peste 700 de 
tineri constructori sînt purtători de 
Insignă, iar alți 600 mai au de în
deplinit o . nprmă- sau două Lîpentru 
obținerea acestui prețios trpfeii;

Trebuie să amintim și de acei des
toinici activiști', 'sportivi l.caie prin 
munca lor deT zi i(cu zi atra£J rri a- 
ceastă activitate recreativă și folosi
toare masele de: ihhiiicitori construc
tori. Printre ei sînt: I. Ciorahu ■—- 
instructor sportiv la I.C.M. 4, M. Sasu 
— instructor de fotbal și volei la 
I.C.M. 2, C. Pricop — președintele a- 
sociației sportive I.I.M.I., N. Lazăr — 
secretarul consiliului asociației I.C.H.F., 
C. Goșnea secretarul asociației
I.C;M. 1.

în încheiere un bravo din t&ată 
inima harnicilor constructori pentru 
fo'i ceea ce faci

TOMA RÂBȘAN



Pădurea fermecată...

un grup de excursioniști veniți in pădurea Pustnicul toacă oolei.
Fot»; A. Crișan

Cîteva notații după o etapă de „încălzire44

Zi frumoasă de august. Megafoane- 
le prinse intre ramurile copacilor fac 
să răsune in toată pădurea melodiile 
de muzică ușoară interpretată de artiș
tii amatori de la „Iprofil" și „Galeni- 
ca" pe scena instalată la Băneasa. Tn 
poienițe, sub frunzișul des, sute deți
neri și vîrstnici petrec clipe minunate, 
întreaga pădure s-a transformat intr-o 
gazdă primitoare pentru bucureștenii 
veniți să petreacă aici după amiaza 
zilei de 23 August. întilnim oameni ai 
muncii din numeroase uzine și între
prinderi din Capitală.

într-o poiană mai largă, Dumitru 
Popa, lăcătuș la uzina de utila) chimic. 
Vasile Nicoară, strungar — pe pieptul 
căruia strălucește insigna de fruntaș 
în întrecerea socialistă. Constantin 
Tatu, Ion Galan și alți tineri iși dis
pută cu ardoare 
ziastă partidă de 
Un grup de fete 
departe și joacă 
ele sportive ca
Toma, Maria Nișan și altele care au 
participat la întrecerile Spartachiadel 
republicane disputindu-și intîietatea 
pînă în etapa pe Capitală a competiției.

Pornim mai departe spre Snagov. Și 
aici găsești greu un loc pentru „gusta
rea la iarbă verde". Plaja este plină ca 
la... Eforie iar pădurea freamătă de 
voioșie. Suie de motociclete se află 
parcate în apropierea noului complex 
turistic, zeci de mașini se află in „ga
rajele" improvizate sub copacii cei mai 
umbroși. Miile de excursioniști pe care 
ii întilnim pe potecile din pădure, in 
poienițe sau în jurul scenei unde fan
fara de ta întreprinderea „Autobuzul" 
culege aplauze la scenă... deschisă, sînt 
bucuroși, plini de voie bună. Dansul, 
jocurile sportive, diferite „întreceri" 
care stîrnesc hazul tuturor (alergare 
cu paharul plin ca apă In mină, 100 de 
sărituri într-un picior etc.) fac să ră
sune bătrina pădure de tinerețe și ve
selie.

La 24 August am coborit împreună 
cu zeci de alți „călători" in halta 
C.F.R. Cozieni. N-a fost grea să re-

• cunoaștem in tovarășii de drum ex
cursioniști plecați să petreacă o zi de 
odihnă in pădurea Pustnicul. Ajunși la 
cabană, am constatat însă că ...întirzi- 
asem. „Locurile bune" erau — și aici 
— ocupate. In fața scenei de lingă lac 
aglomerație ca la un meci de campio
nat.

Pe mal pescarii erau „nemulțumiți" 
de prezența 'înotătorilor, iar sus, in 
poiana largă se. juca fotbal, volei, hand-

mingea, intr-o entu- 
fotbal fără... arbitru I 
s-a retras ceva mai 
volei. Aflăm printre 
Lucia Stancu, îrina

bal și chiar... popice. Firesc, la iarbă 
verde, într-un astfel de cadru, veselia 
este la ea... acasă. Am regretat că 
n-am putut primi invitația de a par
ticipa la un „concurs" de cățărare (in 
copaci 1) dar ne grăbeam să ajungem 
intr-o altă pădure îndrăgită de bucu
reșteni: Andronache. Aici au venit nu 
numai aproape 5.000 de excursioniști, 
ci și peste 20 de formații artistice. ca~e 
s-au întrecut in a oferi spectacole cit 
mai reușite. Aptauze entuziaste i-au 
răsplătit pe artiștii amatori de la în
treprinderea „Stela", Spitalul Fundeni, 
„Suveica" etc.

★
Zile de august, nespus de plăcute. 

Pădurile din jurul Capitalei au oferit 
bucureștenilor porniți în excursii clipe 
incintătoare.

Reluarea campionatului republican 
de rugbi a prilejuit primele notatii 
privind seriozitatea și exigența pre
gătirilor efectuate de cele 12 formații 
în perioada de pauză competițională. 
Firește, nu este vorba de concluzii de
finitive, dar necesitatea unor observa
ții se impune după această etapă de 
„încălzire" a echipelor noastre frun
tașe.

Cele mai concludente evoluții le-au 
avut, după părerea noastră, Dinamo, 
C.S.M.S. Iași și Știința Petroșeni. 
Grivița Roșie — învingătoare în fața 
formației metalurgiștilor bucureșteni — 
ne-a arătat din nou forța pachetului 
de înaintași, dar nu și vigoarea, fan
tezia și eficacitatea liniei de treisfer- 
turi, ceea ce subliniază fragila legă
tură între compartimente. Steaua a fă
cut, la Timișoara, doar meci egal, 
pierzînd un punct foarte prețios în 
lupta pentru titlu. Se pare că expli
cația trebuie căutată în aceeași slabă 
legătură între compartimente și, în 
plus, în potențialul — mai redus în 
acest an — al pachetului de înain
tași. Dinamoviștii au reînceput cam
pionatul cu echipa pusă „pe roate" și 
au depășit cu autoritate pe Construc
torul. Progresul n-a venit cu nimic 
nou la Petroșeni, a practicat același 
joc excesiv de sobru, dirijat tactic 
numai pentru realizarea unui scor 
strîns, a unei victorii la limită. Bucu
reștenii au trebuit să se mulțumească 
doar cu două puncte, păstrîndu-și însă 
fără emoții locul IV în clasament. O 
surpriză plăcută: evoluția ieșenilor. 
Și dacă victoria realizată asupra gălă- 
țenilor era așteptată, cea obținută în 
fața studenților clujeni (restanța care 
s-a disputat miercuri) a însemnat o 
confirmare a progresului marcat de 
C.S.M.S. Iași, în prezent pe locul V 
în clasament. Dintre celelalte formații 
se cuvine remarcată victoria Rulmen
tului Bîrlad și rezultatul egal realizat

de Știința Timișoara în meciul cu 
Steaua.

Și acum, cîteva concluzii cu carac- 
1er general : echipele s-au prezentat 
bine pregătite din punct de vedere al 
pregătirii fizice, ceea ce constituie un 
element de bază în îndeplinirea obiec
tivului principal al competiției: CALI
TATEA. Dar, pauza competițională a 
fost insuficient folosită pentru pregă
tirea specifică și acest lucru a rezultat 
din desfășurarea celor mai multe par
tide. A fost de-a dreptul supărătoare 
și abundența de pase greșite, la ad
versar, de baloane irosite în situații 
favorabile. Prima etapă a fost marca
tă și de acea reținere în promovarea 
curajoasă a jocului deschis, de o 
orientare tactică în raport cu nevoile 
majore ale rugbiului nostru, cu cerin
țele evidente ale ultimelor interpretări 
ale regulamentului de joc. Să sperăm 
ca viitoarele partide vor obține cali
ficativele dorite în ceea ce privește ca
litatea și spectaculozitatea.

ținut victoria cu 11—6 (5—3) dupl 
un joc în care au dominat tot timpul, 
avînd superioritat'i atît în jocul pe 
înaintare, cît și la tușă.

• Alîine, la Ploiești, echipa bulgară 
Lokomotiv Sofia întîlnește în meci a- 
mical echipa reprezentativă de juniori 
a țării noastre.

ȘTIRI

Știința Petroșeni — Constructorul; 
Gloria — Progresul; Știința Cluj — 
Dinamo; Steaua — Rulmentul Bîrlad; 
C.S.M.S. Iași — Grivița Roșie; An
cora Galați — Știința Timișoara.

ETAPA DE MIINE

• IAȘI (prin telefon). Miercuri s-a 
disputat în localitate meciul C.S.M.S. 
lași — Știința Cluj (joc restanță). 
Victoria a revenit gazdelor cu 16—11 
(8—6). Au marcat: Rosenberg (două 
încercări), Cihodaru (încercare), Ma- 
tievschi (lovitură de pedeapsă și două 
transformări) pentru C.S.M.S. și Bu- 
zilă (încercare) și Gherasim (2 lovi
turi de pedeapsă și o transformare) 
pentru clujeni. (Gh. Vasiliu-coresp.).

• Lokomotiv Sofia a jucat miercuri 
la Pitești cu Petrolul din campionatul 
de calificare. Rugbiștii romîni au ob-

Fază din meciul Dinamo — Construe, 
torul.

fiNALELf

DE
CAMPIONATELOR

CALIFICARE
AUREL CRIȘAN

8-2: Victorie categorică a tinerilor boxeri romîni
(Urmare din pag. 1)

Torok a fost confirmat la București. 
Nu atît prin victoria obținută în fața 
tînărului Covaliov cît prin boxul tehnic 
și combativ prestat. Covaliov a atacat 
aproape tot timpul dar acțiunile sale 
ofensive n-au avut claritate, nici e- 
ficacitate. El a dat multe lovituri... în 
gol; în schimb Papp s-a agitat mai 
puțin și a lovit mai mult, obținînd o 
decizie clară.

Buzuliuc a tnttlnît în maghiarul 
Pampuk un boxer obstructionist, în 
fața căruia nu a putut realiza acțiuni 
clare. Buzuliuc a recepționat în repri
za secundă o contră în bărbie și a fost 
numărat. Victoria sa nu a fost, totuși, 
periclitată, mat cu seamă că adver
sarul a primit două avertismente în 
ultima repriză. Superior în prima re
priză, boxerul maghiar Cincoczy a 
fost depășit net de vitalitatea lui 
Negoescu, care în repriza a doua și a 
treia și-a sufocat adversarul, nelăsîn- 
du-i nici o speranță. .Net Superior două 
reprize, cînd a întreprins acțiuni de 
toată frumusețea, Petre Vanea a fost 
de nerecunoscut în ultima. Obosit, el 
și-a pierdut controlul loviturilor și a 
primit un avertisment pentru atacuri 
cu capul. Adversarul său, Hajnal, 
a terminat meciul mai „proaspăt",

Meciul Mirza — Balogh s-a caracterizat prin lovituri puternice și clare, 
după cum se vede și in fotografia alăturată.

Foto : T. Roibu
nu a stat nici un moment în cumpă
nă, deși adversarul său a atacat de
seori. In ultima partidă a galei V. 
Trandafir a fost descalificat (ca ur
mare a unui gest nesportiv comis asu
pra lui Felier). Astă-seară, oaspeții vor 
evolua la Reșița.

BOGAT SEZON NAUTIC IN SEPTEMBRIE
• FINALELE CAMPIONATULUI REPUBLICAN DE IAHTING • _REGATA 
SNAGOV •. ULTIMELE ÎNTRECERI

Tn luna septembrie, amatorilor de 
sporturi nautice le sînt rezervate cîteva 
competiții interne și internaționale im
portante, care — de altfel — închid 
sezonul întrecerilor oficiale din acest 
an.

Mai întîi, veliștii participă la fina
lele campionatului republican, progra
mate la Mangalia între 6 și 12 sep
tembrie. Programul cuprinde probe la 
următoarele clase de ambarcațiuni ctt 
pînze, finn, snipe, star, F.D.

Pentru canotajul academic, septem
brie este o „lună plină". Intre II și 13, 
în țară vor avea loc întrecerile fazei

INTERNE LA CANOTAJ ACADEMIC 

de zonă a campionatului republican, 
fază care, pentru bucureșteni, este pro
gramată în zilele de 18 și 19.

La sfîrșitul lunii, în zilele de 28 și 
29, Snagovul va găzdui finalele cam
pionatului republican de canotaj acade
mic, băieți și fete.

Cea mai importantă întrecere a lu
nii viitoare este „Regata Snagov" la 
canotaj academic, programată între 11 
și t3. Pînă acum și-au anunțat par
ticiparea canotori din ■ Ungaria, Polo
nia, Bulgaria, R.D. Germană, care vor 
concura alături de sportivii noștri.

însă... terenul pierdut în primele două 
reprize l-a costat mult, și firește, a 
pierdut partida. Un meci fără istoric 
au furnizat Șt. Popoacă și Obendorf, 
în care boxerul nostru a avut meritul 
de a fi atacat mai mult, în special în 
repriza a treia, cînd a și plasat boxeru
lui maghiar cîteva lovituri la ficat.

Mai puțin de două reprize i-au fost 
de ajuns lui Ion Covaci (R.P.R.) pen
tru a termina meciul cu Gali. Nici 
acest meci n-a avut ‘istoric, diferența 
de valoare dintre cei doi pugiliști fiind 
evidentă. în prima repriză Covaci a 
început „tare", plasînd adversarului o 
directă de dreapta la față. Gali a po
posit la podea șî, fiîește, a fost nu
mărat. Situația s-a repetat în repriza 
a doua, astfel că lucrurile erau clare. 
De acest lucru și-a dat seama și an
trenorul lui Gali, care a aruncat pro
sopul, cerînd abandonul elevului său. 
Tot prin abandon (însă în repriza a 
treia) a cîștigat și Vasile Mîrza în 
partida cu Balogh. S-au schimbat 
lovituri extrem de puternice și spec
taculoase, victoria 
conturîndu-se mai 
priză, cînd Balogh a fost numărat în 
picioare. Primind, în continuare, lo
vituri puternice, boxerul maghiar s-a 
ascuns deseori în mănuși și, în cele 
din urmă, a fost oprit — pe bună 
dreptate — de arbitrul Virgil Bazacu. 
1. Olteanu, la care Constatăm o for
mă sportivă din ce în ce mai bună, 
a cîsfigat meciul cu/Schrikk aproape 
numai cu mina stipgă. Victoria sa

TENISnMASA

boxerului romîn 
clar în ultima re-

După cum 
calificare au 
Federația a fixat ca date de desfășu
rare a întrecerilor finale zilele de 18— 
20 septembrie, în următoarele centre»

SERIA I MASCULINA, LA PITEȘTI: 
Metalul Pitești, Creația Brașov, Celu
loza Brăila, Voința Botoșani sau Rul
mentul Bîrlad.

SERIA A II-A MASCULINA, LA 
HUNEDOARA: Siderurgistul Hune
doara, C.F.R. Tg. Mureș, Progresul 
Șomcuta Mare, Semănătoarea Bucu
rești.

SERIA I FEMININA, LA PIATRA 
NEAMȚ : Țesătura Piatra Neamț. Vo
ința Botoșani, Drapelul roș'u Sibiu, 
Flacăra roșie București.

SERIA A II-A FEMININA, LA TG. 
MUREȘ: Sanitarul Tg. Mureș. Sănă
tatea Arad, C.I.L. Tg. Jiu, Arta Baia 
Mare.

Vor promova în prima categorie a 
campionatului 1964/65 echipele care so 
vor clasa pe primul loc în cele patra 
turnee finale.

se știe, campionatele da 
ajuns în ultima lor fază.

C. Ș. Luceafărul Brașov (f) 
și Ș.S.E. 2 București (m) 

campioane republicane de juniori
Finalele ediției de anul acesta a cam

pionatelor republicane de juniori, desfă
șurate la Vatra Doinei, au luat sfîrșit cu 
victoria echipelor Centrul școlar Luceafărul 
Brașov în competiția feminină și Ș.S.E. 2 
București în cea masculină. Iată ordinea 
echipelor în clasamentele finale :

FEMININ : 1. Centrul școlar Luceafărul
Brașov ; 2. Ș.S.E. 2 București ; 3. Ș.S.E. 
Piatra Neamț.

MASCULIN: 1. Ș.S.E. 2 București; 2. Ș.SX, 
Cluj; 3. Ș.S.E. Buzău; 4. I.C. Arad.

PAVEL SPAC — coresp.

Cei mai buni juniori în întrecere
început cu faza raională.și continuat 

cu cea regională, campionatul republi
can de juniori la tenis de masă se în
cheie cu ultima etapă, cea finală. în
trecerile pentru desemnarea campioni
lor țării vor avea loc marți și miercuri 
în sala Institutului Politehnic din Ca
pitală. In fața meselor se vor alinia 
„speranțele" tenisului nostru de masă, 
tinere și tineri calificați din etapa pre
cedentă și o serie de elemente evi
dențiate și invitate de forul de specia
litate. Astfel, pentru cele cinci titluri 
individuale puse în joc, spectatorii vor 
avea ocazia să urmărească evoluția 
unor sportivi talentați,. cu posibilități 
de progres cum sînt Gelu Păun, Silviu 
Dumitriu, Viorica Ivan, Tudor Pavel 
(București), Benone Cărmăzan și Li
dia Sălăgeanu (Bocșa Vasiovei), Car
men Crișan și Ana Erepfeld (Oradea),

frații Șimandan (Arad), Mircea CrS-« 
ciun (Cluj) și alții.

Partidele se joacă sistem elimina
toriu, după formula „cel mai bun- din 
trei seturi".

Joi, după terminarea competiției la 
cele cinci probe (simplu fete,-, simplu 
băieți, dublu fete, dublu băieți, dublu 
mixt) se va desfășura un concurs pen
tru trecerea unor probe de control: a) 
alergare 
picioare; 
cu start 
lungime 
brațe — din poziția atîrnat; i^idjcarea 
ritmică în brațe pînă la nivelul băr
biei, fără balans cu picioarele întinse. 
Se va întocmi un clasament general, 
primii șase clasați fiind premiați.

pe 60 m plat cu start din 
b) alergare pe 400 m plai 
din picioare; c) săritura tn 
de pe loc; d) tracțiuni tn



Dc vorbă cu tov. Al. Nogoș, vicepreședinte al F. R. Baschet

jucat
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ora 15,30: concurs de 

rezervai sportivilor Inm

— Ce impresii: au făcut jocurile 
echipei noastre ?

— Foarte bună. De la meciul cu 
Iugoslavia, care putea primi de. altfel 
fi uii premiu de frumusețe în acest 
turneu, am cucerit tot publicul. In 
partida decisivă cu Bulgaria, am avut 
o „galerie" de parcă am fi jucat 
acasă... De altfel ți presa locală a co
mentat elogios comportarea juniorilor 
romîni.

— în et joc am avut cele mai 
multe emoții ?

■— Chiar în cel de debut. Grecia

Reprezentativa de juniori a R. P. 
TRomîne a obținut uh strălucit succes 
la Balcaniada de baschet ile la Atena, 
întretîhd echipele Bulgariei, Iugosla
viei și Greciei. Este, de altfel, pehtru 
prima oară cînd o formație romîneas- 
că de baschet iși înscrie numele în 
lista cîștigătorilor acestei competiții. 
Despre această frumoasă victorie ne-a 
vorbit tov. Alexandru M'ogoș, vice
președinte al F. R. Baschet, care a 
însoțit în calitate de conducător dele
gația noastră la Atena.

Juniorii romîni au lăsat o frumoasă impresie la Atena

Baschetbaliștii romîni și polonezi 
și-au împărțit victoriile

Mîine, o nonă iiarUăă îaîrt echipele Rominiei $1 Poloniei
Sala Floreasca a găzduit joi seara 

cea de a 24-a î'fltîh'iire dintre re
prezentativele inasciillne de baschet ale 
Rominiei și Poloniei. Meciul s-a înche
iat cu victoria oaspeților la scorul dc 
76-65 (36-30), diferență care exprimă fi
del raportul de forte de pe teren, tn 
pfiltea repriză jocul a fost echilibrat. 
Romînii au condus cu 10—8, 14—11 și 
,16—15, datorită unor acțiuni indivi
duale, pline de aplomb ale lui Nosie- 
vici. In continuare însă, polonezii au 
pus stăpînire pc joc, valorificînd avan
tajul taliei. După pauză toată lumea 
aștepta un reviriment din partea echi
pei noastre. Jocul însă s-a desfășurat 
tot în nota de dominare a oaspeților, 
care s-au apărat foarte bine și au avut 

■o precizie superioară în aruncările de 
la seipidistantâ. <

Formația Poloniei s.fâcut un joc bun, 
confirmînd valoarea și prestigiul de care 
se bucură pe continent. Reprezentativa 
țării noastre însă, a dezamăgit pur și 
simplu. Cei mai mulți dintre jucători 
(Novacek, Demian, Nedef, Albu, Spiri
don , Popov ici, Popetc u) a u acțton a t fă ră 
convingere, fără ace? e'an cu care ne-au 
obișnuit în alte partide internaționale. 
Uitînd parcă răspunderea pe crre o 
implică prezența într-o echipă reprezen
tativă, majoritatea s-au comportat fără 
nerv și ambiție, împăcafi parcă cu gîn- 
dui îttfrîngerii. în apărare, jucătorii 

-noștri au acționat fără vlagă, pentru 
că numai astfel sc poate explica — 
de pildă — cum Dregier (un jucător 
de 1,78 tn) a putut înscrie din voie, 

■,de lingă Novacek și Demian ! De ase- 
renenea, atacul nostru a fost lent și dc 
■multe ori lipsit de eficacitate (din 31 
rde aruncări de la semidistanță s-au în- 
■rscris doar 61). Baschetbaliștii noștri 
-.au încercat numai acțiuni individuale, 
«.contrar indicațiilor tactice primite de 
-.pe margine.
ii f l

AD. VAS1LIU
Gli. RUSSU Ș1R1ANU

Romîuia pe locul secund
da campionatul balcanic

feminin
f "SOFIA 28 (prin telefon). — Joi son- 
rrâ s-au încheiat întrecerile celei de a 
«doua ediții a campionatului balcanic 
«Ie baschet feminin. In ultima zi, for- 
rmația R. P. Romine a înfîlm't selecțio- 
-nata secundă a R. P. Bulgaria. La în- 
eceputul partidei, antrenorul S. Perenei 
ra introdus pe teren o formație dc re-, 
rzervă, ceea ce a permis gazdelor să 
jpăstreze inițiativa timp de 15 minute. 
tSpre slîrșitul reprizei însă, romîncelc 
rși-âu revenit, încheind prima repriză cu 
tun avantaj de 8 puncte. După pauză 
fjocul a fost viu disputat. Romînceleau 
•condus permanent, dar formația bul- 
rgară s-a apropiat în min. 37 la 3 
țpuncte diferență : 42—45. Pînă la sfîr- 
«fit, echipa Rominiei a obținut victoria 
•cu scorul de 49—43 (27—19). Puncte- 
Ito noastre au fost marcate de: Hara- 
ilambie 4, Ferencz 2, Vasdescu 4, Suii- 
iman 12, Vogel 2, Dumitrescu H, Spi- 
aidon 1, Ivanovici 1(1, Gheorghe 1, Ra- 
icoc'ifu 2, Au condus cu competență Atlas 
•'(Izfael), și Mahovici (R.S.F.L).

In cealaltă partidă, prima formație a 
.Bulgariei a întrecut categoric echipa 
Iugoslaviei cu scorul de 74—52 (37-20), 

‘CÎștigmd astfel pentru a doua oară 
•campionatul balcanic. Clasament final : 
1. RUI.GARIA 4 p; 2. Romîni a 2 p; 

■3. Iugoslavia 0 p.

TOMA HRISTOV

SPORTUL POPULAR
Pag. o 4-a Nr.

MECIUL IN CIFRE

ROMINIA : Nedef 2, Novacek 6, De
mian 5. Spiridon 5, Albu 7. Popescu 15, 
Nosievici 15, Giurgiu 4, Cernea, Savu 6, 
Popbvicl.

Aruncări de la semidistanță 31/6 ; a- 
runcări de sub coș 33/19 ; aruncări libere 
22/15 ; recuperări în atac 10 ; recuperări 
în apărare 21 : pase greșite 3 ; greșeli 
de tehnică 12 ; procentaj de greșeli 15%.

POLONIA : Wichowski 3, Pstrokonski
1. SuSki. Olejniciak 8. Piskun 14. Likszo 
13, Lopatka 20, Frelkiewicz 3, Dregier 14,

Arbitrii : B. Gotartowski (R.P/P.) și 
dr. D. Chir iac (R.P.R.).

VINERI, VICTORIE ROMÎNEASCĂ

în cea de a doua partidă dintre 
baschetbaliștii romîni și cei polonezi, 
echipa orașului București a întrecut 
reprezentativa Varșoviei ca 90—84 
(46—35, 76—76). După cum se vede 
a fost nevoie de prelrmgiit pentru ea 
echipa romîni să se impună definitiv, 
c« toate că începutul meciului anunța 
o victorie mult mai lejeră.

Ca urmare a unui joc mai atent 
șî mai sigur decît în prima zi, bas, 
ehetbnltțtii bncnreșleni an avut iniția
tiva și aci păstrat pe toată durata 
primei reprize un avantaj apreciabil : 
36—27, 38—29 și 42—33. După re
luate însă, selecționata bitcureșteană 
nu mai menține ritmul din prima re
priză și ca urmare baschetbaliștii polo
nezi reușesc să înscrie 10 puncte con
secutiv. In continuare întrecerea a 
fost echilibrată. Cu toate că și-au 
mărit din nou avantajul ■ (6l.—53), 
Lncuteșicnii au fost totuși egalați și 
depășiți (71—75), fiind nevoiti să de
pună eforturi pentru a restabili ega
litatea : 76—76. în
sportivii romîni se 
cîștigă pe merit o 
au fost superiori.

Au marcat : liedef
Demian
Popescu 
Savu 4 
konski
Pisltun 6, Likszo 28, Lopatka 10, Frel
kiewicz 4, Dregier 6 de la polonezi.

An conduc Gotartowski (R.P.P.) ți 
P. Marin (R.P.R.).

Mîine, de Ia ora 11, sala Floreasca 
va găzdui ultima întîlnire dintre e- 
cliipele Rominiei și Poloniei.

prelungiri însă, 
impun din noii și 

partidă în care

4, Novacek 11,
13, Albu 2fy,

Gemea 4,
4, Spiridon
20, Nosievici 10, 
pentru bucureșteni și Pstro-
8, Sushi 1, Olejnicialc 15,

MIRCEA TUDORAN

ni AT A TIE
kliipde Clubului sportiv școhr București (înot) 
și S.S.E Sibiu (sărituri) câmpioâue republicane

Ca în fiecare 
a campionatelor 
a fost alcătuit clasamentul pc echipe 
pe baza piiHCtajalui obținut (după 
tabela internațională) de fiecare îno
tător. Primul loc a fost cucerit de 
echipa Clubului sportiv școlar Bucu
rești (antrenori M. Mitrofan și Gfi. 
Dimeoa) care a prezentat o formație 
omogenă, lată clasamentul : 1. CLU
BUL SPORTIV, ȘCOLAR BUCUREȘTI 
21749 p, 2. Steaua 16970 p, 3. Dinamo 
14815 p, 4. Mureșul Tg. Măreț 9869 
p. 5. C.S.M. Cluj 6890 p, 6. S.S.E. 
nr. 2 București 6519 p, 7. S.S.E. Ti
mișoara 6975 p, 8. Olimpia Reșița 
5785 p, 9. Rapid București 4795 p, 

1 București 3079 p, 
------ 12. 

ediția 1964an, după
republicane de înot

10. S.S.E. nr. ’ T ~
11. Viitorul București 1890 f», 
S.S.E. R<jșiița 1840 p, 13. Clubul spor
tiv școlar Cluj 650 p.

în fruntea clasamentrjliii performe
rilor se află juniorul de «alegoria a 
Il-a Angliei Șoptereanu (Ci. sp. școlar 
Buc.) ou 909 p, realizate la 209 m

ne-n opus din primele minwlte o „zona 
foarte strînsă (de altfel și ceilalți 
adversari, aveau s-o facă — e drept 
cu mni pftțin succes — în zilele tor- 
rndtoare), care ne-a incomodat mult. 
Neobișnuiți în jocurile de la noi cu 
astfel de sisteme de apărare, bas
chetbaliștii noștri au fost nevoiți să 
depună eforturi serioase pentru a în
vinge, mai alos că gazdele au 
cn un elan excepțional. '

Meciul cu Iugoslavia nu ne-a 
cat probleme prea mari. Echipa 
tră a știut să neutralizeze pe , 
cipalii realizatori aâv'erși (Valek 
Hocevăr, coșgeterii turneului) și 
apărat mult mai bine ca în ajun. Dia- 
c&n^scu, S'corțescu și Tudosi au jucat 
excelent, iar spre sjîrșit echipa a fă
cut. o adevărată demonstrație, aplau
dată la yscenă deschisă'1. Cît privește 
meciul cu Bulgaria, acesta a fost 
foarte bine pregătit din punct de ve
dere tactic. Partida a fost viu dispu
tată ; adversarii noștri, măi bine do
tați fizic și cu un plus de agresivi
tate, au condus 3'0 de minute, uneori 
și la 9 puncte diferență.

— Care au fost cei mai buni 
inc ii tori ?

i—BiacotiOscu, Scorțescii, Novac, 
Titdosi, Drăgomirescu, Chiciu f și Ie- 
heli au confirmat din plin încrederea 
acordată. Sub așteptări a evoluat Ma-

ATLETISM
Un concurs valoros, sub toate aspectele
(Urmare din pag. 1)

tre timp, la suliță fete 
Ozolina a obținut cu 61,38, 
m, un nou record al lu
mii, Gerliards și-a îmbu
nătățit performanța — 
57,64 m, iar la triplu, 
vest-germatiul Krivec a 
sărit 16,29 m).

Cu 2:11,0 pe 800 m 
LEONT1NA FRUNZA de
ține cel mai bun rezultat 
mondial al anului la ju
nioare, iar COSTACHE 
(60,11 m cu ciocanul 
„mare") și VIOREL SU- 
CIU (14,7 sec. pe gar
duri de seniori) dețin 
și ei locuri fruntașe în 
ierarhia mondială a „spe
ranțelor".

Pentru a evidenția și 
mai bine valoarea între
cerilor din acest an tre
buie să arătăm CA AU 
FOST ÎNREGISTRATE 
NOI RECORDURI ALE 
CAMPIONATELOR RE
PUBLICANE LA 22 DE 
PROBE (ȘI UNUL EGA
LAT) DIN TOTALUL DE 
■351

♦
Majoritatea atiețitor noștri fruntași 

au arătat la întreceri o formă bună, 
pe linia saltului calitativ înregistrat 
în 1964 de atletismul nostru, ceea ce 
ne face să așteptăm cu optimism des
fășurarea celei de a XXIII-a ediții a 
Jocurilor Balcanice pe care o va găzdui

bra« (2:49.4). 11 urmează : 2. Vasile 
Costa (S.S.E. Timișoara) 890 p. (2:41,2 
la 200 m bras), 3. Maria Clos (Mu
reșul) 875 p (1:21,8 la 100 m bras), 
4. Maria Clt>s 879 p (3:02,2 Ia 200 
tn bras), 5—8. Emil Voicu (Dinamo

— 58,7 la ÎOO m liber ți 4:37,9 la 
400 wi liber), Corne) Ceorgescu (Steaua 
— 58,8 la 100 m liber) ți Anghel 
Șoptereanu (1:14,1 la 100 m bras) 
cu cîte 850 p, 9. Tiberin Șerban (Di
namo) 830 p (2:25,1 la 200 m spate), 
10. VI. Moraru (CI. sp. țc. Bir.) 825 
p (18:53,2 la I5»0 m), 11—12. T, 
Șerban (1:07,6 la 100 m spate) 
Cristina Balaban (Dinamo — 
la 400 m liber) cîte 800 p.

Campionatul republican pe 
la sărituri de la trambulină și 
platformă a fost cucerit de 
SIBIU (antrenor :V. H-atzac) ou 
p. Urmează în clasament: 2.

. ți
5:17,3

echipe 
de la 
S.S.E.

785,27 
Rapid 

București 669,70 p, 3. Proeresul Buc. 
626,57 p, 4. C.S.M. Sibiu 465,62 p, 5. 
Crițal Oradea 187,79 p.

K’ATAȚlE. — Ștrandul Tinerelu
lui. Campionatele ihternaționale ale 
R. P. Romineofa 16,30 — sărituri 
de la tranibuiină ; de la bra 19 — 
concurs de înot.

TIR. — Poligonul Tunari, dfe la 
ofa 9: «Cupa raioanelor".

HALTERE.
„Vultan'", 
verificare 
tăși

t=

NATAȚIE. — Ștrandul Tinere
tului. Lampionateie intemaționate 
ale R. P. Romîne : ora 16,30 —să
rituri d*e Ia platformă; de la ofa 19 
concurs de înot.

BASCHET. — Sala Floreasca, 
ora 11: Rwnînia — Polonia (mas- 
cuiin).

FOTBAL. Stadionul „S3 Au
gust", ora 14,45 : Rapid — CwS.M.S. 
ora 16,30: Dinamo București — 
Crișul (meciuri în cadrul Cat. A). 
Teren Timpuri Noi, era 8 : Flacăra 
boșfe II — Știința București; ora 
II : Flacăra roșie I “ Meta'ol 
București; ora 13: Flacăra roșie 

ii!uiiiininnimiiiiriiiiiininttnmiiiiini(iiinininuiiiiimutiniiniiiiiiliiiiiiiiiiiunniiiini)iiniuniinii)iL

Mihada Peneș, cu 55,38 m la suliță, deține cea 
mai bună performanță mondială la junioare.

Capitala la 11—13 septembrie. De ase
menea, privim cu toată încrederea des
fășurarea primei ediții a campionatelor 
europene de juniori de la Vtorșovia 
(19—20 septembrie) și sîntetn convinși 
că la J.O. de la Tokio, cea mai mare 
confruntare din istoria sportului mon
dial, reprezentanții atletismului nostru 
vor fi la înălțimea așteptărilor.

în săptămînile care au mai rămas 
pînă la aceste mari competiții inter
naționale MUNCA („secretul" rezulta
telor bune din acest ani) trebuie să 
se desfășoare cu și mai multă Seriozi
tate decît pînă acum. Gete trei examene 
care au mai rămas de susținut tre
buie trecute cu 
mai bune. Stă 
tor noștri atleți 
ficative 1

calificative dintre cele 
în posibilitățile tineri - 
să obțină aceste cali-

★
Cîteva cuvinte se cuvin șl „anoni

milor", adică antrenorilor. La succesul 
elevilor lor o contribuție importantă au 
avut, fără discuție, șt iei. Ne este foarte 
greu să-i evidențiem aici pe toți cei

Un meci așteptat cu mult interes

R. P. Rominâ—R. D. Germana
Echipele lepreeeartaUvo de gimnastica 

ale B.P. Famine saxțta la etirțHnl sâpta- 
minii viitoare un Important examen in
ternațional: In xHeto de 5 șl 6 seplemlxrie 
este programat In sala Fior oase a din 
Capitolâ meciul cu puternicele selecțio
nate ale B.B. Cormane. Se va concura atSt 
cu exerciții impuse (sîmbâlâ), cit șî cu 
exerciții Uber aton (duminicii). 

jun. — Metalul jun. (jocuri ami
cale).

TIR. — Poligonul Tunari, de la 
ola 9: „Cupa raioanelor".

RUGUL — Stadionul Gloria, ora 
9: Gloria -— Progresul; ora 10,39: 
Steaua — Rulmentul Bîrlad (cat. 
A),

HANDBAL. — Terenul Progre
sul, de la ora 9 —- jocuri în cm 
drul turului IU al „Cupei orașului 
București*', meciuri feminine: Ra
pid — Electromagnetica și Pro
gresul — Confecția.

ai căror elevi s-au impus în întreceri, 
dar — fără a face un „clasament" — 
vom sublinia activitatea rodnică desfă
șurată de Gheorghe Stănel și Mihai 
lintorescu (antrenori la semiîond), Va
sile Dumitrescu și Alex. Stoenescu 
(sprint), Ion Sotcr (la înălțime), Ba
ruch Elias (lungime si triplu), Aurel 
Coman (aruncări), Andrei Naghi și 
Licsandru Pândele (suliță fete), Jon 
Arnăutu și D-tru Alexandrescu (probe 
combinate) etc. Pe aceștia, ca și pe cei
lalți antrenori, îi felicităm călduros și 
le dorim 
viitoare, pentru 
nivelului 
noastră.

noi

valorii

succese în activitatea 
ridicarea continuă a 
atletismului din țara

★
La reușita concursului au mai colabo

rat și alții. Ne gîndim la tehui . icnii 
care au pregătit pista șî instalațiile d^ 
concurs ale stadionului „23 August" 
(ta ora actuală nu numai cea mai 
mare, dar și cea mai bună bază spor
tivă a țării). Fără îndoială că noianul 
de cifre valoroase înregistrate de ătleți 
a avut și ajutorul unei piste de exce
lentă calitate.

★
Și acum, cu toate forțele, să ne pre

gătim cît mai bine pentru Jocurile Bal
canice 1

Cerceiînd listele de performanțe ale 
celor mai buni alieri din țările balca
nice, se constată o serioasă îmbunătă
țire a valorii rezultatelor înregistrate 
în acest sezon. Aceasta face ca lupta 
pentru primul loc în clasamentele pe 
națiuni, la bărbați și la femei, sâ se 
anunțe extrem de echilibrată. In otice 
caz pentru locui întîi luptă, cu cele 
mai mari șanse, reprezentativele Bul
gariei (cîștigătoare la ediția de anul 
trecut, de la Sofia), Iugoslaviei și fto- 
mfnîei. Aceste trei reprezentative pre
zintă formații puternice și măi omo
gene decît cele ale Albaniei, Greciei și 
Turciei.

Pentru a pulea obține victoria, atleții 
și atletele noastre trebuie să facă apel 
la toate cunoștințele lor, să lupte din 
răsputeri pentru a obține nu numai 
locuri fruntașe în clasamentul fiecărei 
probe, dar și rezultate dintre cele mai 
bune. Să nu uităm că Jocurile Balca
nice reprezintă pentru fiecare partici
pant ultimul prilej de a înregistra per
formanțe care să-l recomande atenției 
«tor însărcinați Cu selecționarea Viito
rilor „olimpici".

BezuKcrtele bune realinate pînâ acum în a- 
ces< an atît de gîmna$tli Boșlrî cîl șî 
de eeî din B.D. Germană ne fac sâ 
cîpâm întreceri foarte dîrze, o lupiâ în- 
fexesantâ șî spectacnloasâ pentru ubține- 
i«i victoriei. Așteptăm de ia gîmnoștii 
noștri fruntași o evoluție la nivel .ridicat, con
firmarea re%ultate&or bnae obținute pînâ
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MIINE, STARTUL! VOR EVOLVA ÎN ECHIPELE BIN
Fotbaliștii noștri pornesc din nou în lunga 

cursă a campionatului categoriei A. Cu jocu- 
• rile de mîine se inaugurează cea de a 47-a 

edițite a acestei pasionante întreceri care, du
minică de duminică, va atrage pe stadioanele 
din tară zeci și zeci de mii de spectatori. Fi
rește, rezultatele bune obținute în sezonul tre
cut de reprezentativele naționale ca și de unele 
echipe de club într-o serie de jocuri interna
ționale, ne îndreptățesc să sperăm că în ca
drul noii ediții valoarea sportivă a fotbaliști
lor noștri fruntași va continua să crească la 
școala activității interne a campionatului, că 
forma echipelor în ansamblu și a fiecărui ju
cător Vă contribui la realizarea unor jocuri

spectaculoase, la o buna comportare în viitoarele meciuri internaționale 
care boț la ușă.

In vederea „premierei", în orașele gazdă s-au făcut pregătiri minu
țioase. Publicul nostru, obiectiv și exigent, va popula din hou tribuhele, 
își va încuraja favoriții în lupta lor sportivă. De la componenții echi
pelor, ei așteaptă întreceri de fotbal de o înaltă factură tehnică. Este 
de datoria jucătorilor, a antrenorilor și arbitrilor să pună, deci, pe prim 
plan problema calității — acest deziderat care constituie o sarcină fun
damentală a fotbalului nostru — să vegheze asupra desfășurării în 
bune condițiuni a tuturor partidelor.

La început de stagiune, redacția urează tuturor echipelor succes în 
întrecerea în care pornesc mîine.

Iată loturile echipelor de categoria 
A așa cum ne-au fost comunicate de 
F. R. Fotbal:

DINAMO BUCUREȘTI: Datcu, 
Uțu, Popa, Nunweiller III, Nunweiller 
IV, Ivan, Ștefan, Petru Emil, O. Po
pescu, Pîrcălab, Frățilă, Ene II, Nun
weiller VI, Țîrcovnicu, Haidu, 
Ghergheli, Lucescu, Ciuleanu, 
tiescu.

RAPID: Andrei, Urziceanu, 
cu, Motroc, C. Dan, Greavu, 
Dinu, N. Georgescu, Jamaischi, Năs- 
turescu, Dumitriu II, I. Ionescu, Co- 
dreanu, Kraus, Langa, Oblemenco.

STEAUA : Suciu, Eretnia, M. Geor
gescu, Dumitru Nicolae, Petescu, Co- 
jocaru, Crișan, Jenei, Koszka, S. Avram, 
Constantin, FI. Voinea, Creiniceanu, 
Pavlovici, Moldoveanu, Raksi, Negrea, 
Măndoiu, Gornea, Mincă.

PROGRESUL: Mîndru, Cozma, A. 
Constantinescu, Ivănescu, Știrbei, I. 
Popescu, Iancu, Oaidă, Mateianu, D. 
Popescu, M. Voinea, Mafteuță, Baboe, 
Stoicescu, lofciulescu, I. Constantirres- 
cu, Al. Constantinescu, Ghiță.

Varga,
V. Io-

Lupes- 
Macri,

PETROLUL: Ionescu, Sfetcu, Pa- 
honțu, Hălmăgeanu, Fiorea, Pal, Piro
nea, Badea, Dridea I, Ivan, Itihas, 
Dridea II, Mocanu, Dragnea, loniță 
(de Ia Rapid Plopeni), Oprișan, Bock, 
Aniță.

STEAGUL ROȘU: Adamache, C. 
Haidu, Zaharia,_ Ivăhcescu, Naghi, Je- 

”.......... " ' ’ Filimon, Pes-
NăltănăilS, 

, Ci tipa, Mir-

ÎNAINTEA PRIMEI ETAPE
a unui nou 
spectatori î 

Răspunsul nu poate fi clecit unul singur : toate !
As. al, în cuplajul din Capitală, spectatorii vor avea 

srifejul să asiste la evoluția echipei campioane, Dinamo 
Jucurești, care se pregătește pentru debutul ei în noua 
Tliție a „Cupei campionilor europeni". Adversară îi va fi 
Crișul, formație pe care, în campionatul trecut, Dinamo n-a 
nvins-o 
»artidă, 
du-uri: 
fenilor, 
Ie pase

La Ploiești, Petrolul și Știința Cluj se întîlnesc într-un 
Tieci cu o frumoasă tradiție. Studenții

ULTIMELE PREGĂTIRI 
ALE ECHIPELOR

« RAPID s-a antrenat joi în Giulești 
:u formația de categorie orășenească 
Voința, pe care a întrecut-o cu 3—0 
(1—0), prin punctele înscrise de fon 
Ionescu (min. 12), Dumitriu 11 (min. 
52) și Năsturescu (min. 62). Au jucat: 
'Frziceartu-Ltipescu (Greavu), Motroc, 
2. Dan (Lupescu), Greavu (Macri) ■— 
al'tiu, N. Georgescu (Jamaischi) — 
Năsturescu, Dumitriu II, Ionescu, Co- 
Ireanu. Antrenorii Valentin Stănescu și 
Victor Stăncutescu n-au fixat încă 
,1l"-le care va fi folosit în meciul tu 
Z.S.M.S. Iași.

» ȘTIINȚA CLUJ a făcut antrena
mente intense în această săptămînă 
aentru meciul cu Petrolul. lata forma- 
ia probabilă : Moguț — Marcu, Tr. 
Georgescu, Grăjdeanu, Cimpeanu — V. 
ălexamlru, Suciu — lvansuc, Neșu 
'Mureșan II), Adam, Szabo (Brelan). 
(V. Morea, C. Bara — eoresp.).

• MINERUL BAIA MARE a între
cut ce-il — 1 (6—1) formația Metalur
gistul Baia Mare în ultimul joc de veri- 
icare, susținut joi. Echipa s-a compor- 
at bine, în special mijlocașii. Formația: 
Bai (Vlad) Colceriu, Vaida, Uivari, 
Doticu — Halagian, Plnzaru — Ca- 
■oveanu, M. Sasu, Drăgan, Czako. Au 
narcat: Drăgan 3, Plnzaru 3, M. Sasu 
l, Czako, Cacoveanu, Halagian, res 
teciiv Șerban. (V. Săsăranu-coresp. 
eg.).
• DINAMO BUCUREȘTI și-a con- 

inuet pregătirile întîlnind joi în meci 
imical echipa Flacăra roșie din catego- 
ia C. Folosind echipa : ’ Uțu (Datcu) 
— Popa, Nunweiller III, Nunweiller IV, 
Itejan — E. Petru, O. Popescu •— Pîr- 
âlab, Nunweiller VI, Frățilă, Haidu 
V. Ionescu), dinamoviștii au prestat 
tn joc frumos cu acțiuni variate și 
eficace. De altfel, scorul de 7—0 cu carte 
iu învins, arată elocvent pofta de joc 
i dinamoviștiior. (A.P.).
• STEAUA și-a verificat lotul într-un 

joc amical susținut joi în compania Ști- 
nței Buc. Militarii au cîștigat cu 3—1 
(2—0) prin golurile marcate de Koszka, 
Constantin și Jenei, respectiv Ene. 
Steaua a început jocul cu: Suciu — M. 
Georgescu, D. Nicolae, Petescu. Cojoca- 
'U — Jenei, Koszka — S. Avram, Cons- 
'aniin. El. Voinea, Creiniceanu. După 
>auză au fost operate unele schimbări: 
Gornea în locui lui Suciu, Mincă în lo
rn) lui M. Georgescu și Negrea în 
ocul lut Koszka.
• PROGRESUL BUCUREȘTI s-a 

mtrenat joi după-amiază în compania

Ce meciuri din etapa de mîine — prima 
campionat — vor atrage mai mult pe 
R îkntmMtl nn

nici la București și nici la Oradea. Cealaltă 
Rapid — C.S.M.S. Iași, se prezintă cu alte 
se vor înfrunta viteza și finețea tehnică a giuleș- 
care îșf bazează jocul pe schimburi derutante 
cu manevrele tactice ale ieșenilor,

De la I. E. B. S
pentru cuplajul fotbalistic

(Rapid—C.S.M.S. ți Dinamo

o forma buna și la turneul final altul care a dovedit
Spartachiadeî republicane, pe care l-a cucerit regiunea 
Cluj.

Avînd doi jucători cu un șut deosebit de puternic, Balint 
și Bukossi, Farul se pare că are prima șansă cu Dinamo 
Pitești.

Steagul roșu șt U. T. Arad se întîlnesc la Brașov. For
mațiile s-au pregătit cu atenție în perioada de vacanță, 
în special U.T.A. dorește să ia un start bun și să ter
mine cu emoțiile... retrogradării chiar din prima etapă.

In sfîrșit — formațiile promovate. Minerul Baia Mare 
și Știința Craiova, care debutează în campionatul cate- 

. goriei Â jucînd pe teren propriu. Meciul de la Baia 
Mare, în care Minerul întîlnește Progresul București, ni se 
pare mai echilibrat decît cel de la Craiova, în care Steaua 
are prima șansă în fața echipei locale Știința.

STEAGUL ROȘU i
Flaidu, Zaharia, î\“ 
neî, Szigheti, Seredăi, 
caru, Campo, Flâșoti, 
Gane, Necula, Seliifresi, 
can, Ardeleanu.

CRIȘUL: Duca, Bacoș, 
lonton, Al. Georgescu, 
Naghi, B. Naghi, Vlad, 
Sacaci HI, Damian, Iacob, Mărrescu, 
Mihai Mihai, Sandu, Torrreș, Sties, 
M. Adam.

FARUL: Ghibănescu, Manciu, Bu
zea, Tilvescu, Costin, Gref, Stancu, 
Neacșu, Moroianu, Biikdssi, Tufan, 
Bibere, Ologu, Pfeșa, Tănase, Zamfir, 
Balint.

ȘTIINȚA CLUJ : Moguț, Ringheanu, 
Marcu, Tr. Georgescu, Grăjdeanu, 
Cîmpeanu, V. Alexandru, Suciu, Neșu, 
Ivansuc, Adam, Szabo, Alureșan, Bîr- 
san, O. Toma, Nunweiller V, Bretan.

_DINAMO PITEȘTI: Matache, S. 
Niculescu, Valcan, life Stelian, Cor- 
iieanu, Barbu, Radu, Stoenescu, Du
mitrescu, Badea, Dobrin, C. Ionescu, 
Stănoaie, David, M. Naghi, Pătrașcu, 
Daniel Ene, Dodu, Olteanu.

U.T.A.: Ion Vasile, St. Bacoș, Pe
cican, Capaș, Neamțu, Mețcas, Comi
sar, Sîrbu, Chivu, Leac, Țirlea, T. Se- 
Jimeși, Floruț, Fârcaș, Diaconu, Wei- 
chelt, Donciu, Pa Mea, Axente.

C.S.M.S. IAȘI: Constantinescu, 
Faur, V. Popescu, Motoc, Vornicu,

Balogh, So- 
Pojoni, Al.

Sacaci II,

Deleanu, Ștefărrescu, Humă, Dan’leț, 
C. Matei, Pop, Voica, Milea, Ogescu, 
Țapu, Guperman, Dragomire'scu, Co- 
mfiriescu.

ȘTIINȚA CRAIOVA: Vasitescu, 
Papuc, Geleriu, Lungan, Deliu, Dtrtni-
trescu, Tetea, Stănescu, Gânga, Ma
rin Marcel, Sfîrlogea, Eftimte, Phtgara, 
StanCiu, Lovin, Onea, Anton, Bărbu- 
lescu.

MINERUL BAIA MARE : Bai, Vlad, 
Cromeli, Colceriu, Uivari, Doncti, Dră
gan, Sasu, Vaida, Rozsnay, Pop, Sete, 
Pînzătu, Cacoveătiu, Halagian, Șt. 
Czako, P. Cosma, Pîrîu.

ȘT1RI...
Contiwuîndu-și preigătirilț, evhip’ct« 

noastre de fotbal dfc toate categoriile 
au susținmt în cursul săptămînii o se
rie de întîhuri ami’eate. Iată rezriltas 
telfe :

Locomotiva 'C.F.R. Fetești 
tacătl (R.P. Bulgaria)

Jiul Petrila -—- 
(0—0).

C.S.M. Reșița
(0—0).

Mineruț Deva 
ra 2—0 (0—0).

A.S. Cugit — 
Cluj) 2—0 (1—0).

Dinamo Bacău — Flamura roșie 
Teaaei 14—0 (7—0).

Laminorul Brăila — Fructexport 
Focșani 3—1 (0—1).

Clujana — A. S. Aiud 6—1 (0—1).
Ind. Sîrmei C. Turzii — Murepil 

Tg. Mureș 5—1 (4—0).

Tttr-
3—1 (0—0).

Minerul Lupe tir 4—®

Știința Timișoara

— Metalul Huncdoa-

Clujana (fost C.S.M.

INS TA N TA NEE

Biletele 
le mîine 
București—Crișul), se găsesc de vîn- 
sare la casele obișnuite. Cele pentru 
meciul de baschet, de ntîine, Romînia 
— Polonia, se vînd la oasele din etr. 
!. Vidu și la agenția Pronosport din 
Cel. Victoriei 2.

se prezintă cu lo-

Cu toată opoziția apărătorilor Cernea și Penu. un nou gol este înscris in 
poarta lui Butnarii. (Fază din jocul Dinamo București — Flacăra roșie 7-0).

N-A VEȚI UN BILET ÎN PLUS? succesul de „cnsă“ și multe pe 
teren !

Primul med al echipei Știința 
Craiova in categoria A este aștep
tat cu emoție <le... craioveni. Dis
cuțiile asupra șanselor echipei in 
meciul de duminică cu Steaua stau 
în centrul atenției spectatorilor 
locali. Dar, marea problemă a era- 
iovenilor la această oră constă în 
obținerea unui bilet de intrare la 
stadion, căci din toate colțurile 
regiunii și-au anunțat sosirea... ol
tenii. După cum ne-a informat co
respondentul nostru Șt. Gurgui, su
porterii din Calafat, Caracal, Co
rabia, Tg. Jiu și Turnu-Severin 
au solicitat pînă ieri cîteva mii de 
bilete pentru meciul eu Steaua. 
Așadar, atit de cunoscutul refren 
din marile centre fotbalistice „n-a- 
veți un bilet in plus ?“ a poposit 
după mulți ani și pe aceste melea
guri. Să sperăm că fotbaliștii cra
ioveni prin comportarea lor in 
categoria A vor înregistra pe lingă

MOTIVE SERIOASE

Ieri dimineață, pe bulevardul 
Magheru, m-a oprit un trecător. 
Era V. Mărdărescu, antrenorul for
mației Dintimo Pitești.

— Sînt îngrijorat ■— mi-a spus. 
De ce ?

— Joc cu 
lipsesc cinci 
ieți.

— Cine. ?
•— Naghi,

Farul la el acasă și-mi 
din cei mai buni hă-

lo-

echipei Gloria din categoria I a cam
pionatului orășenesc și a cîștigat eu 
5—1 (3—1). Autorii golurilor: Al.
Constantinescu 2, D. Popescu, Mafteu
ță și Stoicescu, respectiv Ion Iancu. E- 
chipa va pleca azi pe calea aerului la 
Baia Mare, undeva alinia, probabil,for
mația : Cosma (Mindru) — Ivănescu, 
1. Constantinescu, Știrbei, I. Popescu — 
D. Popescu (Ghiță), Mafteuță—Stoices
cu, Mateianu, Al. Constantinescu, Ba
boe. (R. Dinu — eoresp.).

• ȘTIINȚA CRAIOVA, ca și publi
cul craiovcan, așteaptă cu nerăbdare 
debutul în categoria A. Studenții s-au 
pregătit CU atenție și au susținut joi 
un ultim antrenament în compania e- 
chipei Industria locală pe care au în
vins-o cu 8—0. Au marcat: Eftimie 4, 
Sfirlogea 2, Plugaru și Ganga. Anire- 
nwul Ofe/eanu nu s-a fixat încă asupra 
formației care va fi alcătuită din urmă
torul lot: Vasilescu, Papuc — portari, 
Grierii. Lungan, Deliu, M. Marcel, Du
mitrescu, Tetea, Stănescu, Plugaru, Sfir
logea, Eftimie, Ganga, Stanciu. (Șt. 
G urgui —eoresp.).

• CRIȘUL ORADEA s-a pregătit 
pentru nou] campionat, sub conducerea 
antrenorilor Ladislau Zilahi și prof. Iosif 
Buda. Sîmbătă echipa pleacă spre Bucu
rești, unde duminică în meciul cu Di
namo va alinia formația : Duca — AL 
Georgescu, Solomon, Pojoni, Sacaci 11

Lhtmian, Vlad — Szucs, Bacoș, To
mes, Mănescu. (Iiie Ghișa — eoresp. 
reg-)-

• DINAMO PITEȘTI a promovat in 
formație o serie de juniori talentat: 
printre care Dodu, Olteanu, Ene. 
Pentru partida cu Farul antreno
rii n-au hotărît încă formația. (Al. 
Momete si 1. Udrescu — eoresp.).

• FARUL CONSTANȚA a întrecut 
cu 5—2 (4—0) formația A.S. Hidro
tehnica. In lotul constănțean șî-a fă
cut reintrarea și jucătorul Pleșa, care 
a reluat antrenamentele după o lungă 
perioadă de întrerupere determinată

de boală. Pentru duminică, prof. 
Petre Cămăruță, cel care a asigurat 
pregătirile echipei în vederea noului 
campionat, va alinia echipa : Ghibă- 
nescu — Cosim. Stancu, Tilvescu, 
Buzea — Zamfir, Neacșu — Tăiase, 
Balint, Biikdssi (Tuf an), Ologu. (G. 
Ruscanu—eoresp. reg.).
• „U.T. ARAD este hotărîtă ca în 

acest campionat să depună toate efor
turile pentru a înregistra rezultate cit 
mai bune. Dorința fiecăruia este de a 
nu mai cunoaște emoțiile retrogra
dării", a declarat antrenorul C. Braun, 
Formația pentru meciul de la Brașov 
cu Steagul roșu va fi alcătuită din ur
mătorul lot: Weichelt, 1. Vasile — 
portari, Pecican, Bacoș, Mețoas, 
Nearnțu, Comisar, Flcruț, Donciu. Chi
na, Țirlea, Selymesi, Pantea, Axente. 
(Șt. lacob-coresp.).

Barbu, Constantin 
nescu, Stoenescu și Badea.
- Și ?...

Cum ți-am spus sînt îngri
jorat...

N-am mai lungit discuția. Antre
norul V. Mărdărescu are motive 
serioase, O ultimă întrebare insă 
conducerii clubului :

— Cum se explică aceasta după 
verioada de vacanță ?

1

NUMEROȘI ARBITRI ROMWI 
PESTE

Bwcurîndu-se de frumoase aprecieri 
peste hotare, o serie de arbitri romîni 
au fost delegați să conducă meciuri 
internaționale în prima etapă a com
petițiilor europene : „Cupa campioni
lor europeni", „Cupa Cupelor", „Cupa 
orașelor tîrguri" etc. Astfel, la 9 sep
tembrie a. c. o brigadă de arbitri ro- 
mtoi avînd la centru pe N. Mihăilescu 
va conduce jocul Gyor—Chemie Leip
zig din cadrul „Cupei campionilor eu
ropeni". La aceeași dată, Mihai Popa 
va arbitra la Atena jocul dintre cîști- 
găioarea „Cupei Greciei" și Dinamo

VOR
HOTARE

CONDUCE JOCURI

Returul acestei partide, pro- 
pentru 16 septembrie, va fi 

condus de N. Sotir. In aceeași zi, Ste- 
lian Mataizer va arbitra meciul Spar
tak Brno—Ferencvaros Budapesta în 
„Cupa orașelor tîrguri", iar V. Pădu- 
reanu va conduce întîlnirea dintre Voi
vod in a Novi Sad și Lokomotiv Plov
div care se va desfășura tot în „Cupa 
orașelor tîrguri". In sfîrșit, la 13 sep
tembrie, brigada Andrei Rădulescu, Al. 
Pîrvu și V. Dumitrescu va arbitra, la 
Varșovia, meciul R.P. Polonă—R.S. 
Cehoslovacă.

Zagreb, 
gramat

R.P. Polonă—R.S.

..suporterii... ^.sz telespectatorii
Desene de Mircea Ivtîncscia



^CICLISM

Se încheie semifinalele juniorii in intrcctrc
întrecerile șahistelor care-și dis

pută dreptul de a participa la fi
nala campionatului republican se 
apropie de sfîrșit. Una dintre semi
finale — cea de la Galați — s-a și 
încheiat, iar la ^București și Brașov 
aseară s-a disputat ultima rundă, 
partidele întrerupte continuing azi 
dimineață.

în semifinala de la București, 
înaintea ultimei runde, numai două 
din cele patru locuri care asigură 
calificarea își aveau stabilite deți
nătoarele. Elisabeta 
și Elena Rădăcină 
orice emoții ; în 
următoarele două 
ment concurau cu 
tiv egale nu mai 
concurente: Domnița Sutiman, Ve- 
turia Simu, Victoria Vidrașcu și 
Aura Teodorescu.

Iată, de altfel, care era situația 
primelor locuri înaintea rundei a 
13-a. ultima : Polihroniade 10 punc
te. Rădăcină 91/?. Sutiman 8, Simu, 
Vidrașcu și Teodorescu 7*/2, Filipes- 
cu 7 (a terminat concursul), Kari
bian și Steroiu 6. în ultima rundă, 
Elisabeta Polihroniade joacă împo
triva Domniței Sutiman, Aura Teo-

Polihroniade 
erau scutite de 
schimb, pentru 
locuri în clasa- 
șanse aproxima- 
putin de patru

dorescu cu Elena Rădăcină, iar Vic
toria Vidrașcu cu Zări Karibian.

S-au încheiat întrecerile în semi
finala de la Galați. Aici și-au fă
cut loc mai multe surprize. Astfel, 
victoria în turneu a fost obținută 
de tînăra șahistă gălățeancă Emilia 
Chiș, iar locul doi a revenit ieșencei 
Marieta Ionescu. Eliminate (la „Son- 
neborn" !) sînt Tereza Urzică și 
Eleonora Gogîlea. Fapt curios, Ma
ria Pogorevici și Ecaterina Stolnicu 
au „Sonneborn" egal!

Clasamentul semifinalei de la Ga
lați este următorul: 1. Emilia Di- 
ma-Chiș (Siderurgistul Galați) 81/2 
p. 2—3. Marieta Ionescu (C.S.M.S. 
Iași) și Rodica Manolescu (Spartac 
București) 8 p. 4.—7. Maria Pogo
revici (Petrolul Ploiești), Ecaterina 
Stolnicu (Crișul Oradea), Tereza 
Urzică (Sănătatea Vatra Dornei) și 
Eleonora Gogîlea (Știința Buc.) 
7'/2 p. 8. Vera Zsigmond (Filmul 
Buc.) 4 p., 9. Voichița Ghișa (Ști
ința Gal.) 3 p. 10. Constanța Chiper 
(Progresul PI.) 2’/2, 11. Anca Geor
gescu (Feroviarul Craiova) l*/2 P- 
12. Maria Lungu (Sănătatea Tg. Jiu) 
V2 p.

Simbătă și duminică se desfășoară! '1X2X1X21 
la Brăila două finale de campionat na
țional pentru cicliștii juniori. Prima 
întrecere — de simbătă — va desem
na echipa campioană de contra-timp. 
întrecerea se desfășoară pe distanța de x o , ..40 km. Duminică, juniorii se vor pre-< ° data .cu *“cePeT,1 no,‘ e<hțu /

J . . ^campionatului de iotbai categoria A,
zenta la startul campionatului ^^P^’^co-ncursurile Pronosport revin la me- 
blican de semifond (50 km). jciuri de mare atractivitate disputate

__  Z de echipele țării noastre.
J Concursul Pronosport de rnîine pro- 

>>Vgramează primele întâlniri oficiale ale 
Jcampionatului nostru și 5 meciuri din 
% cadrul campionatului categoriei A al 

(prin telefon de la J Rep«blicii Socialiste Federative Iugo- 
nostru regional C. \s a^ia.

Pentru documentarea dv.
” ’ acest program :

I. Dinamo Buc.—Crișul
II. Rapid—CJy.M.S. Iași

Petrolul—Știința Cluj 
Farul—'Dinamo Pitești 
Steagul roșu—U.T.A. 
Minerul B.M—Progresul 
Știința Craiova—Steaua 
Zelezniciar—Steaua roșie 
Haiduk Split—Sarajevo 
Radnioiki Niș—Zagreb 
O.T'.K. Beograd—-Vardar 
Treșnevka Zagreb—Partizan 

R.S.F.I.

continuare publicăm programul

„Turul regiunii Brașov

PRONOEXPRES
NU LIPSIȚI DE LA CONCURSUL PRONOSPORT DE MlINE

BRAȘOV, ' 
corespondentul 
GRUIA). Miercuri a luat sfîrșit _ 
rul cicliet al regiunii Brașov". învin
gătorul competiției este cielistul Ion 
Cosma din lotul republican. Etapa a 
II-a, desfășurată marți pe ruta Sighi
șoara — Sibiu (98 km), a fost cîști- 
gată de Gh. Bădără (lotul R.P.R.) 
cu timpul de 2h 24:47. în ultima zi 
de concurs, alergătorii au străbătut 
traseul Sibiu — Brașov (141 km). La J VIII, 
sprintul final a învins M. RîndașuX IX. 
(Voința Ploiești) cu timpul de 3hX X. 
33:54. Clasamentul final : 1. Ion Cos-\ XI. 
ma (lotul R.P.R.) 8h 58:42; 2. Gh.( XII. 
Bădară (lotul R.P.R.) 8h 58:55 ; 3. 
N. Ciumele (Dinamo) 8h 59:12.

repetăm

III.
IV.
V. 

VI. 
VII.

Cat. 
Cat. 
Cat. 
Cat. 
Cat. 
Cat. 
Cat.

A 
A 
A 
A 
A
A 
A

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

abonament PRONOEXPRE.S și bilete
lor abonament la LOTO-CENTRAL 
care va asigură prezența automată Ia 
toate concursurile și tragerii# lunii 
viitoare.

NU UITAȚI atractivul concurs 
SPORTEXPRES trimestrul III. Atri
buind # importantă suită de premii: 
între care nu mai puțin de 30 auto
turisme, 90 excursii în U.R.S.S. 
petrecerea revelionului la unul 
marile restaurante ale Moscovei), 
tociolete, scutere și numeroase
premii constînd din obiecte valoroase, 
el va face ca lista cîștigătorilor 
premii mari să se îmbogățească 
noi mume.

Unul din acestea poate fi cel al
Procurați-vă bilete SPORTEXPRES 

trimestrul III pentru a nu lipsi de la 
acest important concurs.

PRONOSPORT

(Cu 
din 
mo- 
alte

de 
cu

dv.

în < ’ . 7 . r „____
concursului PRONOSPORT nr. 36, eta
pa din 6 septembrie, care 
următoarele partide :

U.TA.—Dinamo Buc. 
Progresul—Petrolul 
Dinamo Pitești—Rapid 
C.S.M.S. Iași—St. roșu 
Știința Cluj—Farul 
Crișul—Știința Craiova 
Steaua—Minerul B.M. 
C.F.R. Roș.—Sid. Gal. 
Laminorul Br.— Dinamo

Premiile concursului Pronosport nr. 
34 din 23 august 1964.

Categoria
Categoria

1.082 lei.
Categoria

109 Iei.

ou prinde

Cat. A
Cat. A
Cat. A
Cat. A
Cat. A
Cat. A
Cat. A
Cat. B

I 1,5 variante a 21.283 lei 
a II-a 35,4 variante a

Programul campionatului republican feminin a IIl-a 524,8 vartfv -< a

SERIA I

Etapa I — 6 septembrie

Știința București—Confecția București 
Știința Cluj — C.S.M. Sibiu
S.S.E. Ploiești — Tractorul Brașov 
S.S.E. Timișoara — Știința Timișoara 
Mureșut Tg. Mureș — Rapid București

Etapa a II-a — 13 septembrie
Confecția București — Știința Cluj 
Tractorul Brașov — Știința București 
Știința Timișoara — S.S.E. Ploiești 
Rapid București — S.S.E. Timișoara 
Mureșul Tg. Mureș — C.S.M. Sibiu

Etapa a Ill-a — 20 septembrie
Știinta Cluj — Tractorul Brașov 
Știința București — Știința Timișoara 
S.S.E. Ploiești — Rapid București 
S.S.E. Timișoara — Mureșul Tg. M. 
C.S.M. Sibiu —-Confecția București

Etapa a )V-a — 27 septembrie
Știinta Timișoara — Știința Cluj 
Rapid București — Știința București 
Mureșul Tg. Mureș — S.S.E. Ploiești 
S.S.E. Timișoara — C.S.M. Sibiu 
Tractorul Brașov — Confecția București

Etapa a V-a — 4 octombrie
Știinta Cluj — Rapid Bucurași 
Știința București — Mureșul Tg. Mureș 
S.S.E. Ploiești — S.S.E. Timișoara 
Confecția Buc. — Știința Timișoara 
G.S.M. Sibiu — Tractorul Brașov

Etapa a Vl-a — 11 octombrie
Mureșul Tg. Mureș — Știința Cluj 
S.S.E. Timișoara — Știința București 
S.S.E. Ploiești — C.S.M. Sibiu
Rapid București — Confecția București 
Știința Timișoara — Tractorul Brașov

Etapa a VII-a — 18 octombrie

Știința București — S.S.E. Ploiești 
Tractorul Brașov — Rapid București 
Confecția Buc. — Mureșul Tg. Mureș 
C.S.M. Sibiu — Știința Timișoara

Etapa a VTII-a — 25 octombrie
S.S.E. Ploiești — Știința Cluj 
Știința București — C.S.M. Sibiu 
Confecția Buc. — S.S.E. Timișoara 
Mureșul Tg. Mureș — Tractorul Brașov 
Știința Timișoara — Rapid București

Etapa a IX-a — 1 noiembrie
Știința Clu| — Știința București 
S.S.E. Ploiești — Confecția București 
S.S.E. Timișoara — Tractorul Brașov 
Mureșul Tg. Mureș — Șt. Timișoara 
Rapid București — C.S.M. Sibiu

I. 
II.

III.
IV.
V. 

• VI.Voința Sighișoara — Rulmentul Brașov J yj£ 
Electromag. Buc. — S.S.E. PetroșeniS vili.'

/ IX.Elapa a V-a — 4 octombrie r
Record Mediaș — Știința Galați 
Favorit Oradea — Voința Odorhei 
Progresul Buc. — Voința Sighișoara 1 
S.S.E. Petroșeni — Construe. Timiș. 
Rulmentul Brașov — Electromag. Buc.Ctru

LOTO-CENTRAL

SERIA A ll-A

Etapa l — 6 septembrie
Record Mediaș — Rulmentul 
Favorit Oradea — S.S.E. Petroșeni 
Progr. Buc. — Electromagnetica Buc. 
Voința Sighișoara — Constr. Timiș.
Voința Odorhei — Știința Galați

Etapa a II-a — 13 septembrie
S.S.E. Petroșeni — Record Mediaș 
Electromag. Buc. — Favorit Oradea 
Constructorul Timiș. — Progr. Buc. 
Știința Galați — Voința Sighișoara 
Voința Odorhei — Rulmentul Brașov

Etapa a 111-a — 20 septembrie
Record Mediaș — Electromag. Buo. 
Favorit Oradea —Construe. Timiș. 
Progresul Buc. — Știința Galați
Voința Sighișoara — Voința Odorhei 
Rulmentul Brașov — S.S.E. Petroșeni

Etapa a IV-a — 27 septembrie

Brașov

Știința Cluj — S.S.E. Timișoara

Constructorul Timiș. — Record Mediaș 
Știința Galati — Favorit Oradea 
Voința Odorhei — Progresul Buo.

In trecere pe șoseaua 
București — Constanța 
vizitați unitățile de ali
mentație publică ale co
operației de consum din 
Hîrșova și de la 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 nescăresc și vestite
le vinuri superioare de 
regiune: Murfatlar, Os
trov, Nazarcea, Niculițel.

Bacău 
Cat. B 

------ —o. Cat. B 
C.S.M. Sibiu—C.S.M. Reș. Cat. B 
C.F.R. Tim.—Jiul Petrila Cat. B 

Depuneți din vreme buletinele 
concursul PRONOEXPRES 

I miercuri, 2 septembrie 1964.
Etapa a Vl-a — 11 octombne X ABONAMENTELE

Voința Odorhei — Record Medias S LUNII SEPTEMBRIE
Voința Sighișoara - Favorit Oradea S Nnmai cîleva 2ile mai aveți la 
Progresul Buc. Rulmentul Brașov! poziție pentru procurarea buletinelor 
Știința Galați — S.S.E. Petroșeni J H H
Electromag. Buc. — Construe. Timiș. V---------------------------------- --------------------

Etapa a Vll-a — 18 octombrie 
Record Mediaș — Voința Sighișoara 
Favorit Oradea — Progresul Buc. 
Electromag. Buc. — Știința Galați 
S.S.E. Petroșeni — Voința Odorhei 
Construe. Timiș. — Rulmentul Brașov

X. 
XI. 

XII.

Unirea R.V.—Met. Tîrg.

La tragerea Lolo-cenfral din 28 au
gust 1964 au fost extrase din urnă ur
mătoarele numere :

63 40 7 5 28 52 33 39 17 90
pen- 

de

dis-

Premii suplimentare: 31 64 24
Fond de premii: 742.249 Iei.
Tragerea următoare va avea loo vi

neri 4 septembrie la Lugoj.

Rubrica redactată de Loto-Prono- 
sport.

• ••

„Cupa orașului București

•A*.

•A* •a®

• ••
• ••

*
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Etapa a VIII-a — 25 octombrie 
Progresul Buc. — Record Mediaș 
Rulmentul Brașov — Favorit Oradea 
Voința Sighișoara — S.S.E. Petroșeni 
Voința Odorhei — Electromag. Buc. 
Știința Galați — Constructorul Timiș.

Etapa a IX-a — 1 noiembrie 
Record Mediaș — Favorit Oradea 
S.S.E. Petroșeni — Progresul Buc. 
Electromag. Buc. — Voința Sighișoara 
Voința Odorhei — Constructorul Timiș. 
Știința Galați — Rulmentul Brașov

Duminică începe turul al III-lea al 
„Cupei orașului București", competiție 
organizată în scopul de a sprijini pre
gătirile echipelor bucureștene în vede
rea campionatului. In primele jocuri 
se întîlnesc doar echipe feminine (de 
l-a ora 9, pe terenul Progresul): Rapid- 
Electromagnetica și Progresul—Con
fecția. Competiția va continua luni, 
marți, miercuri și joi, pe același teren, 
de. la ora 16.30.

Turiști! Rețineți o informație utilă

y>

$
//

Pe șoseaua București - Brașov, la km 102 cooperația de 
consum deschide :

„BRASERIA BREAZA" unitate nouă, modern amenajată, 
deservită de

Zilnic se 
pește, pui la 
turi alese.

personal cu calificare superioara.
pot servi specialități de grătar, preparate de 
frigare, produse de cofetărie-patiserie, bău-

PfNIRU A VA ASIGURA 
REZULTATE CIT MAI 
BUNE IN SPORT. 
lOtOSib cu încredere 

f INCÂITAMINÎEA Șl AR
TICOLELE Ot MâROCHINÂRlE SPORTIVA, 

'ufurtiude ăt,
I.P.M. ..Sport'REGHIN, 
cate vă fuute fa ditfUrzMe 
LARGI îl VARIATE SORTIMENTE

«IMURILE

Din cuprins :

Seara orchestră de muzică ușoară - dans. «
Rețineți deci BRASERIA BREAZA, șoseaua București - $ 

Brașov, km 102.

Un bogat material ilustrativ de la == 
demonstrația sportivilor și de la = 
spectacolul cultural-sportiv. =
Imagini inedite de la finalele Spar- — 

tachiadei republicane <
Campionatele mondiale de ciclism — 
Faceți cunoștință cu Moser 
Vasile Burlacu: o autentică spe
ranță —
FOTBAL =

~ — Portret: Vasile Zavoda
" — Bâtrînul și mingea — urmare — —

viața lui Milton Santos
— — La start, fotbalul ! (de vorbă cu^
=: Florea Tănăsescu — secretar ga-—
— neral al F.R, Fotbal), —«

= © Magazin sportiv
= • Fotooronica evenimentelor sportive =

din tară și de peste hotare,
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La inaugurarea campionatului

O GIMNASTĂ TALENTATĂ
La Bacău se vorbește 

din ih Ce mai mult
gimnastică. Aceasta 

pentru eă munca pasio
nantă dusa de soții Mari, 
na și MiTcea Bibere în
cepe să dea roade. Una 
din cele mai harnice Și 
talentate gimnaste ale a- 
©estor antrenori este, fără 
îndoială, Maria Andrioaie, 
pe care o vedeți zîmbind 
în fotografia alăturata. 
Zîm-betul ei exprimă sa
tisfacție. bucuria succe
sului realizat.

Intr-adevăr, clasîndu- 
se pe locul 2 la cam
pionatele republicane ale 
juniorilor; desfășurate în 
decembrie trecut la Bra
șov. Maria Andrioaie a- 
nunta și alte viitoare su? 
cese de prestigiu. Iar a. 
cestea nu s-au lăsat mult 
așteptate': LA FINALELE 
SPARTACHIADEI RE
PUBLICANE GIMNASTA 
EACÂOANĂ S-A CLASAT 
PE LOCUL I LA CATE 
GORIA SENIOARE I.

Victoria aceasta absolu: 
meritată. ;vine să răsplă. 
tească o vtnunCă migăloa • 
săi- Pentru comportarea 
sa în sală de sport și in 
activitatea școlară Maria 
Andrioaie a fost distinsă 
ia sfârșitul Spartachiadel 
republicane cu „DIPLO
MA DE ONOARE A C.C 
AL U.T.M.“. I

Echipei Dinamo Bucu
rești

Celor din Stefan cei Mare
Le fac iarăși o urare :
Să „domnească*1 — puși pe 

fapte —
Ca Stefan, ani...47!

Lui Ion lonescu (Ra
pid) asistent la I.C.F.

Cam atîtea îți urez : 
în meci astfel să driblezi 
Ca fundașii-n jur prezenți
Să r amină... asistenți !

Echipei Farul Cons
tanța

Țineți minte așadar
Ca să fie Farul... far
Să se „vadă" prin urmare
Din Iași pînă-n Baia

Mure 1

Echipei Petrolul

Vrea să aibă rolul
De mult așteptat ?
Să fie Petrolul
Și-n joc,., rafinat.

Echipei Știința Cluj

Noi avem pretenții
Tot ca și-n alți ani
Să vedem studenții 
în fotbal... decani.

Echipei Crișul

Prin regiune curg, se 
spune,

Crișurile cunoscute 
însă, sper, al vostru minte
Vine de la Crișul...iute.

Echipei Minerul Baia 
Mare

— Dovediți, în continuare 
(Le-a spus, cică.

gMduș)
Că pe toți la Baia M'-re 
li așteaptă cite... un duș.

Echipei Știința Craiova

De olteni azi cetățenii 
Multe glume au scornit. 
Dar în „A" cu craiovenii, 
Sper cu nu e... de glumit.

Echipei Steaua

Noi nu dorim să batem 
șaua

Ci spunem sincer, ca 
urare,

Că așteptăm să string ă 
Steaua

Succesele cu... Caru-Mare,

Echipei Steagul roșu

Frînă prinsă în butoane 
Poți s-o vezi la camioane. 
Dar, așteaptă spectatorii
Să n-o pună la... victorii.

Echipei Dinamo Pitești

Cu cei de pe „Ștefan cel 
Mare**

Voi sînteți frați și ca 
atare

Să știți și voi că nu s? 
poate

Să te... îndepărtezi de-un 
frate !

Echipa Progresul Bucu
rești. va juca fără Ca- 
ricaș. care este acum 
antrenor la Știința 
București

în acest nou campionat 
Mîndru-i desigur bucuros 
Că de-acuma a scăpat
De-un ...atacant periculos !

Echipei C.S.M.S. lași

Hai, aveți acum curajul
Ca să inversați... gramaju1: 
Satisfacții multe-n fine
Și emoții... mai puține !

(Epigrame de: JACK 
BERĂRIE!, V. D. POPA, 
I. CHIVU ȘI RADU POP)

Cupidon : Ce-or fi avi nd bărbații azi ? Nici unul 
nu reacționează la săgețile mele III

0 inițiativă frumoasă

Cu bicicletele pe meleagurile țării
Un grup de 20 de elevi 

de la școala de 8 ani din 
comuna Mictălau (raionul 
Sf. Gheorghe) au efec
tuat, însoțiți de profesorii 
Anton Balaș, directorul 
școlii și F. Alcatiii, o ex-

UMOR
■

Spartachiada republicană

fowal pc apa
O ploaie torențială, care 

a ținut aproai» o oră, a 
inundat pur și simplu ie-, 
renul de fotbal 
urmau să joace 
chipe franceze, 
arbitrul n-a foțst 
ca meciul să se

pe care 
două e- 

Totuși, 
de acord 

<.« n.tcu! Sa amine, ci 
a fluierat chemî.n.d echipele 
la centru și procedînd a- 
poi la tradiționala arun
care cu banul.

Căpitanul echipei care 
cîștigase tragerea la sorți 
privi dezolat îur împrejur 
și apoi 
mina, 
partea 
dreapta.

— Care a 
că ai ales 
dreapta, cînd 
și în dreapta 
apă? îl întrebă zîmbind ar
bitrul.

— Am vrut cel puțin să 
profităm de... curent 1

cursie în circuit pe bici
clete pe traseul Brașov— 
Făgăraș .— Sibiu — Va
lea Oftului — Craiova — 
Tr. Severin — Por [He de 
Fier — Caransebeș—Hu
nedoara —• Alba lulia, — 
Cluj — T g. Mwe? — Sf. 
Gheorghe.

Din diferitele puncte a- 
le acestui traseu, partiei- 
panții la excursie ău tri
mis scrisori părinților, pro
fesorilor și colegilor lor. 
în care le-au descris fru
musețile orașeior și așe
zărilor prin care au trecut.

In toamnă, în primele 
zile ale noului an școlar, 
pa rticipa nții la această 
frumoasă excursie pe bici
clete. vor prezenta cercu
lui de pionieri ai școlii un 
jurnal de călătorie.

ș I
• Șos^aufl Ștefan cel 

Mare. In drotul stadionu
lui, un ștm# de sportivi 
din regiunea Suceava.

— IncoțroV. băieți?
— In parcul Dinamo.
— Aveți meci ?
— Nu. Merjeni să-i vi- 

dent fd .Șei șepti magni
fici !“

— Păi, joacă diminea
ța?

— Da, cu Dacăul.
— Cine, frate?
— Campionii noștri 

mondiali la ; handbal în ■ 
7: Redl, Ivănescu, Mo
ser, Hnat, Costache 
.Costache 11, ț Nica...

« Sala ■' Flo>____

Culese la „finale
Păuneseu. O ultimă pirue
tă și sala izbucnește, în 
apiauze puternice. 9,45 la 
sol l Alerg spre cea mai 
tinără gimnastă a Sparta- 
ckiadei.

— Ciți ani ai?
— 9 ani. Sirtț în clasa 

a 111-a B.
— Ce iți place 

mult ?
— înghețata.
— Sportul nu ?

• Atletul Gane,
colectivist din Segarcea, 
alerga in fiecare zi mii 
de metri prin curiea In
stitutului Agronomic, unde 
era găzduit.

—■ Vă pregatifi pentru 
concurs? — l-a întrebat 
cu admirație paznicul.

— Nu, pentru acasă! 
. — a răspuns iinărul co

lectivist. Sini afitea lu
cruri de văzut pe loturile 
experimentale ale Institu
tului !...

culese de
V. TOFAN i

— Vecine, na orei un bilet la meci? Tăsică nu se 
simțe prea bine și nu poate mergeți!

Desene de S. Novac

i.

GH. BRIOTĂ
corespondent

• Sala Fto reasca. 
covorul mare din mij-

Mareelaloc evoluează
, %

Pe

făcu semn cu 
ară tind că alege 
de teren din

fost motivul 
terenul din 
și în sțînga 

este tot atita

Așii...
knock-out-ului

Știți care este boxerul 
de categorie grea care 
are cel 
averaj ? Fostul campioh 
mondial la toate catego
riile Rocky ' Marciano., 
care s-a retras din riqg 
neînvins: 43 de victorii 
prin K.O. din 40 de me
ciuri susținute. Urmează 
Joe Louis cu 54 (74) și 
Floyd Patterson 31 (41).

mai bun K.O....

DE TOATE

p. vladoianu . ș! 
IOAN CIOAGA, CRAIO. 
VA. — lata rezultatele 
înregistrate, de-a lungul 
anilor, în meciurile die 
campionat Steaua—Rapid 4 
47—48 : 0—1, 0—2 ; 45 -49:
2—5, 1—1, ; 50 : 1—0 4—2 ;
51; 2—1, 0—1; 52: ' Rapid
a jucat în „B“; 53 : 1—o 
1—1 ; 54 : 3—2, 3—0; 55
Rapid a jucat din nou în 
„B“; 56: 1—1, 4—2; 57-58:
1—3. 0—0; 58—59: 3—2, 4-0;

60—61;

PARTICIPANT LA 5 
OLIMPIADE l

La Tokio. John Ljitn- 
gren, în etate de 45 de 
ani, multiplu campion al 
Suediei la proba de marș, 
realizează o performanță 
cu totul ieșită din comun: 
a 5-a participare la Jocu
rile Olimpice I Fina a- 
cum el a reprezentat Sue
dia, la marș, la Olimpia
dele de la Londra (1948), 
Helsinki (1952), Melbour
ne (1956) și 
(1960). La ultima 
piadă de la Roma, 
cucerit medalia de 
la 50 km marș.

Trebuie de precizat însă 
că în tot acest timp echi
pa a jucat neîntrerupt în 
prima divizie, obținind re
zultate satisfăcătoare.' Alt
fel...

(Roma 
Olim- 
el a 
argint

DE NECREZUT...

Un adevărat... record 
este a-cela stabilit dg echi
pa <ie fotbal V.F.B. Stut
tgart, care în 18 ani a 
schimbat doar 2 antrenori.

O METODA BUNA

Clubul englez Chelms
ford a găsit o metodă ori
ginală pentru a atrage ti
nerele perechi, cu copii, la 
meciurile de fotbal. In a- 
propierea terenului de fot
bal, a fost amenajată o 
grădiniță, unde pot fi lă- 
sați copiii pînă la 7 ani. 
Ei* sînt supravegtieați și 
au la dispoziție tot felul 
de jucării.

Rezultatul ? S-a obser
vat o creștere simțitoare a 
numărului de părinți care 
vin la meciuri cu... căru
ciorul de copii.

61—62: 1-2 l-ț 
62—63: 2—6: 63—64:
4-r3, i . Bilanțul este 
deci favorabil echipei 
Steaua, care a învis de 12 
ori. în timp ce Rapidul a 
totalizat în acest timp 10 
victorii. Celelalte 6 me
ciuri s-au terminat la ega
litate. Am citit și P.S.-U> 
dv.: „Aș vrea să rețineți 
că cei care vă întreabă' 
sînt doi suporteri ai fe
roviarilor**. Dacă mi_ați 
fi spus-o de la început, 
poate că aș fi făcut ceva 
pentru dv. Aș fi spus că 
n-am la îndemână palma
resul întâlnirilor Ra.pid--r) 
Steaua și aș fi căutat un

alt palmares ai 
care să vă facă 
plăcere !

BARBU 
COMUNA 
1) înainte 
Dinamo 
Datcu a jucat la Dinam® 
Obor. — 2) Fotbaliștii noș
tri au participat pentru 
prima oară la J.O. în 
1952. Turneul de fotbal n-a 
avut atunci preliminarii. 
Jucînd cu Ungaria — la 
vremea aceea cea mai 
puternică reprezentativă 
din Europa — am pierdut 
la mare luptă 
Partida a avut loc 
ku, in Finlaiida.

ION PARTENIE, 
$OV. — Ca și ia 
individuale, și la 
echipe se acordă — 
limpiadă _ _* 
dalie (de aur. argint, sau 
bronz, după cum e cazul). 
Este adevărat că jucătorii 
primesc și ei medalii per
sonale, dar acestea nu 
contează în clasamentul 
pe medalii.

D. I. SÎRBU șl B. MĂ. 
RĂȘESCU, CRAIOVA. — 
1) De cîte ori a fost cam
pion al țării boxerul F.l. 
Patrașcu ? Nu este nici un 
pericol să mă încurc la 
socoteală, fiindcă n-a fost 
campion nieâodată. "" 
desigur, timpul 
încă pierdut ! . 
să campion 
în 1962 — 2) ~
tare va avea 
iova în „A"'? 
mai bine să 
la... sursă. Răspunsul meu,

Rapidului, 
mai multă

D. NICULAE, 
TALAPAR. 
de a veni 

București,
la 

llie

cu 2—1. 
la Tur.

BRA- 
probele 
cele pe 
la O- 

o singură nie-

Dăr, 
nu -este 

A fost în- 
balcanic : 

Ce compor- 
Stiința Cra- 
Cred că era 
vă interesați

oricît ar fi el de favora
bil, n_o poate ajuta să ră- 
mîie mai mult timp în ca
tegoria A. Jocul ei — da !

V. VASILIU, 
DELENI. — “ 
tor. ineirusiv cel care 
escec^tat lovitura, de 
11 metri, are dreptul

- reia mingea respinsă 
portar. Dacă însă mingea 
a lovit bara și a revenit 
în teren, jucătorul care a - 
executat lovitura nu poa
te să reia balonul. Dacă 
o face și marchează, golul 
este anulat și jucătorul 
respectiv sancționat cu 
lovitură liberă indirectă.

TEODOR SPAHIU, S3 
BIU. — 1) Creiniceanu, de 
la Steaua, are 24 de ani- 
Este căsătorit și are două 
fetițe. Să vedem însă ce 
va aduce, viitorul : poat*» 
și un... fotbalist ■! — 2) Bo
xerul C. Niculescu este o_ 
riginar din.* Sibiu. Chiar 
n-ați știut? A cucerit de 
două ori campionatul țării 
la categoria semimijlocie : 
în 1963 și 1964.

VASILE ROGOJAN, BAIA 
MARE. — In căzui CÎnd 
Ia sfrrșitul campionatului 
categoriei A ia fotbal, două 
sau mai multe echipe au 
același număr de puncte 
și aceiași golaveraj, inter
vine ca criterii de depar
tajare numărul generai de 
victorii reportate în cam
pionat de op: echipă sau 
alta. Existăși în conti
nuare, dacăse ajunge 
nici în feluj* acesta la un 
rezultat, criterii de depar_ 
tajare pentru echipele a-

COMUNA 
Oricare jucă- 

a 
la 
să 
de

flate în lupta pentru tit
lu sau pentru evitarea 
retrogradării. Dar ele 
sînt... rezerve în dosare, 
Si este greu de presupus 
că vor trebui să intre in... 
acțiune pentru a stabili e- 
ehipa eampioană sau pe a- 
celea care retrogradează. 
Sînt suficiente celelalte 
criterii !

TOMA V. DANCIU, CO
MUNA BONTEȘTI. — 1 ! 
13 metri la triplu sallT 
Nici gînd ! La... cvadru
plu — poate ! Recordul 
mondial Ia proba de tri
plu salt este 17.03 și a- 
parține atletului polonez 
Smidt. Este singurul spor
tiv care a 
sească sau 

celor

reușit să depâ- 
șâ atingă 

metri.

acum. Mai depar-puțin
te, vom vedea !. — 2) Papp 
a renunțat la... renunțarea 
sa de a mai boxa și își 
Va relua, se pare. lunga lui 
cursa pentru cucerirea tit
lului mondial la categoria 
mijlocie.

ION POSTAȘU 
Desent de N, CI.AUDIU



Reprezentativa secundă 
cu o victorie: 15-13

BUDAPESTA, 28 (prin telefon). — 
După partidele inaugurale de joi: Un
garia — Bulgaria 21-10 (10-4) și Iugo
slavia—Ungaria B 21-17 (8-9), „Cupa 
Dunării “a continuat vineri, cînd repre
zentativa noastră secundă a debutat în 
competiție.

Deși ’întîlnea un adversar redutabil, 
care avea în formație numeroși interna
ționali participanți la ultimul campio
nat mondial, echipa noastră — cu cîți- 
va debutanți în rîndurile sale — a re
ușit să obțină o victorie meritată cu 
15-13 (9-6) după un joc bun atît în 
apărare, cît și în atac. începutul parti
dei îtisă i-a dat emoții : iugoslavii au 
condus cu 2-0, 3-1, 3-2 și 5-2. Trep-

Succese ale tinerilor noștri 
voleibaliști

La Plovdiv echipa feminină de tine
ret a R. P. Romîne a învins cu 3—0 
(10, 12, 13) pe Locomotiv Sofia, iar 
în orașul Razlog echipa masculină de 
tineret a întrecut cu 3—0 (6. 7, 13) for
mația locală Pirin. Aceste victorii ale 
echipelor romîne.ști au fost obținute în 
cadrul, unor turnee internaționale la 
care participă echipe reprezentative și 
formații de club din R. P. Bulgaria.

Pregătiri olimpice pe toate meridianele
FLACĂRA OLIMPICĂ ÎN DRUM SPRE 

TOKIO

TEHERAN (Agerpres). —- Avionul 
•pecia! japonez, care duce la Tokio 
flacăra olimpică a sosit joi la Tehe
ran. Pe aeroportul Mehrahad au fost 
prezent! membri ai comitetului olim
pic iranian și 250 <le sportivi, printre 
care mai multi campioni olimpici de 
lupte. O ștafetă formată din atleți 
a purtat torta olimpică pe străzile 
capitalei iraniene. Vineri, flacăra jocn- 
rilor s-a oprit in orașul Lahore (In
dia).

In fotografie : aspect de la solemni
tatea aprinderii flăcării olimpice, în 
localitatea Olimpia (Grecia).

TOMMY KONO NU VA PARTICIPA 
LA ÎNTRECERILE DE LA TOKIO

Cunoscutul halterofil american Tom
my Kono, care a stabilit 26 de re
corduri mondiale în cursul carierei 
sale, participînd la 3 olimpiade, nu a 
obținut selecția în echipa S.U.A. pen
tru Jocurile de la Tokio. El a fost des
calificat, deoarece a ratat toate cele 
3 încercări la stilul aruncat — cate
goria mijlocie. Titularul acestei catego
rii va fi tînărul Joe Puleo, care a ob
ținut rezultatul de 407,5 kg. O altă 
surpriză s-a înregistrat la categoria 
grea, unde „atletul halterofil" Gary 
Gubner, celebru aruncător de greutate, 
s-a clasat pe locul doi cu 502,5 kg, 
în urma veteranului Norbert Sche- 
manski, care a totalizat 519,500 kg. 
vchetnanski, campion olimpic în 1952, 
are-.40 de ani și participă pentru a 4-a 
oară la Jocurile Olimpice.

La categoria semigrea pe locul întîi 
s-a clasat Harry Cleveland cu un to
tal de 434,5. kg.

LOTUL VOLEIBALIȘTILOR 
SOVIETICI '

Echipa masculină de volei a 
U.R.S.S. a intrat în ultima etapă a 
pregătirilor pentru Jocurile Olimpice de 
la Tokio, între 1-7 septembrie, volei
baliștii sovietici vor participa la ma
rele turneu internațional de la Paris, 
iar de la 10 la 20 septembrie vor sus
ține 9 meciuri, la Moscova, cu echi
pele R. P. Polone, R. D. Germane și 
cu 5 formații sovietice. Apoi, lotul o- 
limpic va pleca la Habarovsk pentru 
aclimatizare. Din lot fac parte urmă
torii jucători: Iuri Cesnokov, Vitali 
Kovalenko, Nikolai Burobin, Iuri Po- 
îarkov, Ivan Bugaenkov, Dmitri 
Voskoboinikov, Iuri Vengerovski, Edu
ard Sibiriakov, Gheorghi Mondzo- 
levski, Janbek Suranbaev, Stanislav 
Lugaîle, Evgheni Iakovlev, Valeri Ka- 
*3CÎahin. Cel mai înalt component al

a Rommiei a debutat cclci flc a Xlll-a ediții a Balcaniadei
(9-6) cu Iugoslavia

tat însă, jucătorii romîni au început să 
acționeze calm și sigur, realizînd faze 
spectaculos finalizate. Și scorul s-a 
schimbat mereu in favoarea lor: 5-5, 
7-5, 10-6, 11-7, îl-8. 14-8. 15-10. Din 
acest moment, iugoslavii au forțat jo- : 
cui și rezultatul, dar nu au reușit de- i 
cît să reducă din handicap: 15-13, 
într-un final pasionant, în care echipa I 
noastră s-a apărat organizat, dar și a | 
atacat periculos. Am aliniat formația : I 
Redl, Bogolea — lacob 4, Gruia 5, Ni- | 
ca 2, Oțelea 1, Nodea. Samungi 3, ' 
Goran, Marinescu. Pentru iugoslavi au 
marcat: Horvat 3, Karadga 2, Igiako- j 
viei 3, Sarenkapa, Plavșici, Giuraneț și | 
Uremovici 2. Arbitru: Fiilop (Ungaria). I 
Sîmbătă echipa noastră joacă cu Un- i 
garia B.

Tot azi s-a jucat meciul Cehoslovacia | 
— Ungaria A: 28-15 (11-4).

CAMPIONATELE DE ATLETISM Alt D. R. S. S.
KIEV 28 (Agerpres). — Peste 800 

de atleți și atlete participă pe stadio
nul din Kiev la campionatele unio
nale. In prima zi de întreceri s-au 
înregistrat cîteva rezultate valoroase, 
dintre care se detașează noul record 
mondial stabilit de Elvira Ozolina la 
aruncarea suliței — 61,38 m, timpul 
realizat de Bolotnikov la 10 000 m ■— 
28:39,6 și săritura Tatianei Șcelkanova 
Ia lungime — 6.67 m.

Iată primii doi clasați la fiecare 
probă : MASCULIN : disc: 1, Truse-

DESEMNAREA DELEGAȚIEI 
BELGIENE

echipei este E. Sibiriakov — 1,97 m 
și cel mai scund — B. Kalaciahin 
1,76 m.
ECHIPELE PARTICIPANTE LA TUR

NEUL DE HOCHEI PE IARBĂ
Comitetul de organizare a Olimpia

dei de la Tokio a comunicat că echipa 
din Hong Kong va înlocui selecționata 
R. P. Polone, care s-a retras din tur
neul de hochei pe iarbă. La acest tur
neu, care începe la 11 octombrie vor 
lua parte 16 echipe împărțite în două 
grupe: grupa A: Pakistan, Anglia, 
Kenya, Australia, Japonia, Noua Ze- 
elandă, R.A.U., Hong Kong. Grupa B: 
India, Spania, Germania, Olanda, Bel
gia, Malaya,. Rhodezia de nord și Ca
nada.

PĂRERI DESPRE TURNEUL OLIMPIC 
DE FOTBAL

După alcătuirea grupelor echipelor 
finaliste ale turneului olimpic de fot
bal, o serie de personalități au făcut 
declarații interesante: ’ STANLEY
ROUS (Anglia — președintele 
F.I.F.A.) : „Actuala ediție a J. O. în
trunește echipe cu mult mai valoroase 
decît alte Olimpiade. Componenta gru
pelor este echitabilă. Oricare din cele 
16 finaliste poate spera Ia o medalie". 
DR. S. ICHIDA (Japonia — președin
tele Comisiei de organizare a turneu
lui) : „In Japonia cele mai populare 
jocuri sînt voleiul și judo. Turneul o- 
iimpic de fotbal va fi un minunat pri
lej pentru popularizarea acestui sport 
în țara noastră. Jocurile vor avea Ioc 
Ia Tokio, Yokohama și Osaka unde 
fotbalul își va cîștiga, desigur, noi sim
patizanta. PROFESOR ANDREJEVICI,

Pînă la cea de a XIII-a ediție a Bal
caniadei de lupte clasice și libere, care 
se va desfășura între 3—6 septembrie 
la Constanța, au mai rămas numai cî
teva zile. Sala sporturilor din orașul 
gazdă a îmbrăcat haină de sărbătoare 
încă de pe acum. Pe străzile străve
chiului Tomis au apărut afișe mari, 
viu colorate, prin care se anunță im
portantul eveniment sportiv la care vor 
fi prezenți luptători din R.P. Bulgaria, 
R.S.F. Iugoslavia, Grecia, Turcia și 
R.P. Romînă. Prestigiul cucerit de a- 
ceste întreceri este reliefat și de aten
ția de care ele se bucură din partea 
Federației internaționale. Astfel la Bal
caniada de la Constanța, forul inter
național a delegat ca arbitru șef de sal
tea pe Per Stromback (Suedia), membru 
în biroul F.I.L.A., președintele federa
ției suedeze de lupte. Vor mai fi pre-

nev 59,00 m ; 2. Kompaneeț 56,77 m ; 
10 000 m: 1. Bolotnikov 28:39,6; 2. 
Dutov 28:40,3 ; 20 km marș : 1. Go- 
lubnici lli 30:54.8 ; 2. Agapov Ih
31:59,8. In serii, la 100 m plat, Ozo- 
lin a realizat 10.3. FEMININ : greu
tate : Tamara Press 17,98 tn ; 2. Zî- 
bina 17,50 ni ; lungime ■ 1. Șcelkano
va 6,67 m; 2. Ciiuiko 6,28 m ; sulifă:
1. Ozolina 61.38 m — nou record 
mondial (vechiul record 59,78 m) ;
2. Gorceakova 55,03 m ; ștafeta 
4x100 rn : Dinamo 45,9. Campionatele 
continuă pînă duminică.

Comitetul olimpic belgian a hotărît 
ca Belgia să fie reprezentată la Jocu
rile de la Tokio de o delegație de 80 
de sportivi și sportive. Aceștia vor par
ticipa ia atletism, canotaj academic, 
caiac-panoe, scrimă, gimnastică, lupte 
clasice, haltere, hochei pe iarbă, polo 
pe apă, înot, iahting și ciclism. Din 
echipa ciclistă pentru probele de șosea 
fac parte cunoscuții rutieri: A. Godo- 
froot, W. Plankaert, R. Swerts, J. 
Merckx. Tn echipa de atletism au fost 
selecționați, printre alții, campionul eu
ropean la 3 000 m obstacole, Gaston 
Roelants, maratonistul Aurele Vanden- 
driessche, fondiștii Alonsius și Clerckx.

FOTBAL PE GLOB
Iugoslavia — (membru al Comisiei de 
organizare a turneului olimpic de fot
bal) : „După părerea mea, echipele cu 
cele mai mari șanse pentru cucerirea 
medaliei de aur sînt Italia, Romînia și 
Ungaria".

HELEN1O HERRERA ESTE OPTIMIST

Helenio Herrera, cunoscutul antrenor 
al echipei Internazionale din Milan», 
cîștigătoarea ultimei ediții a „Cupei 
campionilor europeni", a urmărit ulti
mele meciuri ale formației Indepen- 
diente din Buenos Aires, care a cucerit 
„Cupa campionilor Americii de Sud". 
Tn legătură cu apropiatele întîîniri 
pentru „Cupa intercontinentală" dintre 
Internazionale și Independiente, Hele
nio Herrera a declarat: „Formația ar- 
gentineană este excelentă, dar nu in
vincibilă. Meciul nostru de Ia Buenos 
Aires va fi greu, dar în jocul revanșă 

zenți V. Emre (Turcia), vicepreședinte 
în ' biroul F.I.L.A., Bazil Fikio- 
ris (Grecia), membru în biroul F.l.L.A. 
și 1. Corneanu (R.P. Romînă), mem
bru în biroul aceluiași for internațional. 
De asemenea, vor mai funcționa ca 
arbitri neutri Iosef Bock (R.F. Germa
nă), Ivo Reissauw (Belgia) și cite 
doi arbitri de fiecare țară participan
tă, excepție făcînd gazdele care vor da 
un număr de 5 arbitri (I. Staicu și V. 
Bați, arbitri internaționali, V. Popovici, 
I. Bătrîn și D. Hîtru).

Corespondenții noștri de peste ho
tare ne-au comunicat amănunte în le
gătură cu pregătirile pe care le-au fă
cut luptătorii care se vor întrece în 
cea de a XIII-a ediție a Balcaniadei. 
Peste tot s-a muncit cu sîrguință pen
tru ca echipele să se prezinte cît mai 
bine pregătite la importanta confrun
tare de la Constanța. Lotul nostru, 
susține astăzi un concurs de selecție

■ în sala Recolta.
Iată campionii celei de a XH-a edi

ții, în ordinea categoriilor: „clasice" ■ 
— C. Turturea (R.P.R.), U. Beșergil 
(T), N. Lazaru (G), B. Martinovic I 
(1), Y. Selekman (T), U. Necdet (T), ! 
G. Ylmaz (T), N. Martinescu (R.P.R.): 
„libere" — K. Mehmet (T), A. Bekir 
(T), Y. Pehlivan (T), A. Mahmut (T), 
K. Kozanidis (G), Fr. Boia (R.P.R.), 
A. Hamit (T), K- Ibrahim (T).

Azi, la Budapesta,

Prima probă din campionatul european 
de călărie pentru juniori

Astăzi se desfășoară, la Budapesta, 
prima probă din cadrul celei de a Vil-a 
ediții a,Campionatului european de că
lărie rezervat juniorilor. Sportul căla-

■ re din țara noastră este pentru prima
■ oară reprezentat la această mare compe

tiție de juniori. Programul campionate-
■ lor cuprinde două probe : întrecerea in- 
, dividuală — care se dispută astăzi, și 
i proba pe echipe (formate din patru că

A IV-a ediție a „Campionatelor internaționale
de înot și sărituri ale R. P. Romîne"
(Urmare din pag. 1)

mințim de Cristina Balaban, Nicoleta 
, Bărbulescu, Ingrid Ungur, Anghel 
: Șoptereanu, Tiberiu Șerban, Emil Voi- 
! cu, Vladimir Moraru ș.a.

Iată de altfel pe cei care ne vor re
prezenta la a IV-a ediție a „Campio
natelor internaționale" : 400 m liber
(m) : VI. Moraru și G. Moraru, 200 
m bras (f) : Maria CIos și Marina 
Marin, 200 m bras (m) : A. Șopte- 

i reanu și G. Malarciuc, 100 m liber 
(f): Ingrid Ungur și Cristina Ursu, 
100 m fluture (m) : Emil Voicu și 
Fr. Fulop, 100 m spate (m) : T. Șer
ban și M. Bota, 400 m mixt (f) : Cris
tina Balaban și Gabriela Tărnăucea- 

de pe stadionul San Siro vom obține 
o victorie clară și totodată... cupa".

ȘTIRI, REZULTATE

• Tn vederea pregătirilor olimpice, 
campionatul R. D. Germane se va în
trerupe la 27 septembrie. El va fi 
reluat la 1 noiembrie.

• în cadrul „Cupei campionilor eu
ropeni", la 2 septembrie la Leipzig e- 
chipa locală Chemie va întîlni cam
pioana Ungariei, Vasas Gyor (primul 
joc).

• La Linz (Austria), echipa olim
pică a Ungariei a învins cu 4—0 for
mația locală L.A.S.K. prin golurile 
marcate de Bene (3) și Varga.

• La Tuia s-au întîlnit echipele de 
tineret ale U.R.S.S. și R.P. Polone. 
Meciul a luat sfîrsit cu rezultatul de 
0—0.

• 5,15 M LA SĂRITURA CU PRĂ
JINĂ • SURPRIZE LA CAMPIONA

TELE DE SCRIMA ALE U.R.S.S.

• IN CADRUL unui concurs atletic 
desfășurat joi seara Ia Leipzig, sporti
vul Manfred Preussger (R.D. Germană), 
a stabilit un nou record european la 
săritura cu prăjina, realizînd perfor
manța de 5,15 m. Vechiul record deținut 
de atletul vest-german Wolfgang Rein
hardt era de 5,1 i m.

• CAMPIONATELE DE SCRIMĂ 
ale U.R.S.S. desfășurate 'a Minsk, 
s-au încheiat cu mari surprize. în pro
bele masculine nici unul dintre campio
nii de anul trecut nu a reușit să-și 
păstreze titlul.

Iată primi trei clasați: floretă femei: 
1. Valentina Rastvorova; 2. Prudskova; 
3. Gorohova; floretă bărbați: 1. Iuri 
Șarov; 2. Iuferov; 3. Polatnikov; spadă: 
1. Grigorii Kriss; 2. Nikancikov; 3. Mod- 
zolevski; sabie: 1. Boris Melnikov; 2. 
Sahvadze; 3. Asatiani.

• CICLIȘTI sovietici și francezi 
s-au întrecut în apropiere de Moscova 
într-o cursă de fond pe distanța de 148 
km. Pe primul Ioc s-a clasat alergătorul 
sovietic Ghenadi Lebedev, cronometrat 
cu timpul de 3h40:07,l. în același timp 
au sosit Melihov, Olizarenko și Viara- 
vas. Din echipa franceză, cel mSi oun 
timp — 3h47:23,8 a fost realizat de 
Robert Cain, clasat pe locul 7.

lăreți) care va avea loc mîine. De ase
menea, tinerii' călăreți își vor disputa 
întîietatea în alte două probe în afara 
campionatului (individual și pe echipe).

La întrecerile campionatului euro
pean, țara noastră va fi reprezentată 
de următorii călăreți : ’Eugen, lonescu, 
Vasile lonescu, Mircea Silea și Gheor- 
ghe Pechiii.

nu, 100 m fluture (f): « Nicoleta
Bărbulescu și Măriuca Rotaru, 400 
m mixt (m): D. Naghi și N. Tat, 400 
m liber (f): Cristina Balaban și Mă
riuca Rotaru, 100 m liber (m): Cornel 
Georgescu și V. Horvat, 100 m bras 
(m): A. Șoptereanu și G. Malarciuc, 
200 m fluture (m): E. Voicu și N. Tat, 
200 m spate (m): T. Șerban și M. 
Bota, 100 m bras (f) : Maria Clos

£♦♦♦♦♦♦♦ '^♦♦♦♦l

♦ PROGRAMUL CAMPIONATELOR*

♦ Sîmbătă ora 16,30: sărituri im- * 
puse și libere de la trambulină; dej

41a ora 19 înot: 400 m liber (m),r 
1200 m bras (f), 200 m bras (m),I
♦ 100 m liber (f), 100 m fluture (m),4 
Ț100 m spate (m), 400 m mixt (f), Y 
1100 m fluture (f), 400 m mixt (m),X 
Ț 4x200 ni liber (m), 4x100 m mixtf

♦ Duminică ora 16,30: sărituri im- ♦ 
X puse și libere de ta platformă; de X
♦ la ora 19 înot; 400 m liber (f), r 
tlOO m liber (m),< 100 m bras (m),x
♦ 200 m fluture (m), 200 m spate X 
T (m), 100 m bras (f), 1500 m libert
♦ (m), 100 m spate (f), 4x100 mx
♦ mixt (m), 4x100 m liber (f). Ț
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și Marina Marin. 1500 m liber (m): 
VI. Moraru și G. Moraru, 100 m spate 
(f): Cristina Balaban și Ingrid Ungur.

La sărituri, Pantelimon Decuseară, 
Ion Ganea, Gh. Baican, Aurel Breja, 
Aurelia Manache și Viorica Chelemen 
vor avea drept rivali pe Kiril Belcev, 
campion de juniori al Bulgariei și 
pe Konstantina Popova, campioană 
de senioare din aceeași țară,
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