
c apropie noul an școlar!
cgăiiri intense pentru viitoarea activitate sportiva
Ț e mai despart doar două săptămâni de ziua în care șco- 
J Iile își vor redeschide porțile. O dată cu reînceperea
' cursurilor va fi reluată și activitatea sportivă din aso- 

liile școlare. Acum, în ajunul acestui important eveniment, 
toate școlile se fac intense pregătiri pentru a se crea ele- 

>r cele mai bune condiții de învățătură și sport. Se revi- 
ește mobilierul claselor, se pun la punct aparatele pentru 
țiile experimentale, într-un cu- 
t, se schimbă aspectul școli-

Sălile de gimnastică, tere- 
ile de sport din curțile șco- 

>r se află și ele în centrul 
nției. 
5e această temă, a pregătiri- 

pe plan sportiv ce se fac în 
>li, am stat de vorbă cu cîți- 
dintre acei care răspund di- 

t de această sarcină atît de 
portantă. Iată răspunsurile

arof. GHEORGHE BAiIZAT — 
,O IEȘTI: „In aproape toate 
>lile din orașul nostru se des- 
:oa'ă o intensă activitate spor- 
ă in riadul elevilor. Cu spri- 
ul elevilor, în perioada de va
ită au fost efectuate ultimele 
ușuri la terenurile de sport de 
școlile medii rtr. 2 și 3. La 

oala medie nr. 2. cu ajutorul 
miletului de părinți și prin 
mea patriotică a elevilor a 
t amenajat un „microstadion" 
mpus din terenuri de handbal, 
lei, baschet și o pistă de 
'etism de 300 m (circulară), 
ate acestea creează cele mai 
ne condiții de desfășurare a 
tizii'^ii sportive, care la a- 
astă școală a devenit tradi- 
>nală, și de unde s-ati ridicat 
ilte elemente talentate. Nu 
■buie omisă nici Școala medie 
. 1, unde conducerea școlii se 
răduiește să asigure condiții 
•time pentru activitatea sporti-

Aici există o frumoasă bază 
ortivă care, la începutul anu- 
i se va prezenta în cele mai 
•ne condiții".
prof. ADRIAN MARIAN — 
XL AȚI: „La noi in școală, la 
nedie 4“, pregătirile pentru 
>ul an școlar sint pe încheiate, 
mdițiile de practicare a spor
tul sînt tot mai bune. Elevii 
v avea la dispoziție terenuri 
■ handbal chiar in curtea școlii, 
r cele trei săli de sport. în ca

se pot practica gimnastica, 
ischetul și atletismul, au fost 
ele reparate, dotate cu aparate 

h pentru gimnastică mai ales, 
ină la începerea cursurilor ne 
răduim să rezolvăm toate pro- 
'emele legate de viitoarea noas- 
ă activitate sportivă pentru ca 
evil să înceapă în cele mai 
me condiții activitatea".

La Constanța

avanpremiera luptătorilor pentru Tokio
Joi, la orele 18, în sala spor

irilor din Constanța se vor a- 
«ia în jurul saltelei cei mai 
mi luptători din țările balcani- 
■, participant la cea de a 
IIl-a ediție a acestui impor- 
nt concurs internațional. Spec- 
torii din localitate vor fi fără 
doială martorii unor dispute 
isionante, vor urmări evoluția 
tui număr mare de medaliați 
impiei și mondiali. Nu greșim 
i nimic afirmînd că această 
alcaniadă va fi cea mai „tare" 
in cele organizate pînă în pre- 
:nt, deoarece la Constanță se 
a face ultima verificare a spor- 
vilor care vor reprezenta țările 

rh. Tăpălagă (Steaua) încearcă 
acțiune pe braț in medul cu 

R. Piesa (C.S.M. Cluj).

prof. EUGEN PETERFI — 
PETROȘENI: „La ora actuală 
curtea școlii a fost transformată 
într-o veritabilă bază sportivă. 
In interiorul ei au fost amena-

CONSTANTIN ALEXE 
TI BERI U STAMA

(Continuare în pag. a 3-a)

Ca și in anul școlar precedent, sala de gimnastică a grupului 
școlar profesional „23 August'1 din Capitală este gata pentru 

orele de educație fizică.
In fotografie — o imagine de la o oră de colectiv sportiv des

fășurată la acest grup școlar.
Foto: T. Roibu

Mîine, la „Dinamo^

Inccpc turneul internațional de polo
în cel mai important meci, Romînia întiinește R. D. G.

De mîine pînă duminică, ele
gantul bazin din Parcul sportiv 
Dinamo va găzdui unul din cele 
mai importante turnee interna
ționale de polo desfășurate anul 
acesta pe continentul european. 
La startul competiției vor fi 
prezente selecționatele Ungariei, 
U.R.S.S., R.D. Germane, Bul
gariei i Romîniei, 
prezentativa de 
noastre.

Dintre aceste 
mai valoroase și, totodată, cele 
mai apropiate ca posibilități, 
sînt ale Ungariei, Uniunii So
vietice (nelipsite pe podiumul

pretum și re- 
tineret a țării

formații, cele

respective la Jocurile Olimpice 
de la Tokio.

Iată loturile țărilor partici
pante din care vor fi alcătuite 
echipele: R. S. F. IUGOSLA
VIA — „clasice" — B. Marinko, 
S. Dora, M. Vidakovic, M. Ne- 
medi, M. Nenadic, Z. Tanasic, 
B. Pavicevic, M. Citacovic; „li
bere" — K. Mihailovic, I. Mus
tafa, M. Alisevschi, R. Tefikov, 
A. Ristev, A. Demiri, 1. Abduli, 
I. Rizvani, I. Kecev, K. Naumov- 
ski, R. Takov. GRECIA — „cla
sice" — V. Ganotis, O. Moschi- 
dis, N. Lazaru, A. Moisidis, D. 
Savas, O. Pavlidis, V. Popou- 
lias, G. Armpilias; „libere" — 
M. Descouldis, D. Petroulias, T. 
Antoniou, T. Aravidis, G. Ola- 
basoglu, S. Gionie, P. Kokinos, 
S. Ioanidis, S. Papadopoulos, D. 
Georgopoulos. TURCIA — „cla
sice" — Esenceli, Sevink, Ka- 
banli, Civelek, Ogan, Ayik, To- 
pkan, Yagci, Erdem; „libere" — 
Mete, Besergil, Ayvaz, Acar, U- 
car, Ylmaz, Aksu, Selekan. R.P. 
BULGARIA — „clasice" — T. 
Petrov, V. Penev, H. Coțev, G. 
Ghiurov, K. Pctcov, V. Țințarov, 
St. Petrov, R. Casabov; „libe
re" — B. Baev, S. Malov, 
Cervencov, D. Marinov, M. 
liev, T. Aladjicov, V. Costov, 
Mustafov. R. P. ROMI N A 
„clasice" — D. Pîrvulescu, 
Cernea, M. Bolocan, S. Popescu, 
V. Bularca, I. Țăranu, Gh. Po- 
povici, N. Martinescu, G. Me- 

' zinca, C. Bușoiu; „libere" — Gh. 
Tăpălagă, N. Cristea, P. Poale- 
lungi, I. Chiriia, I. Radu, St. 
Tampa, I. Popescu, A. Balog, 
Fr. Boia, St. Stingu.
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HANDBALUL ROMINESC NU SE DEZMINTE
Dudapcsta: comentarii, declarații
iinala „Cupei Dunării"

★

premianților la Jocurile Olim
pice, campionatul european și chiar în 1964. Astfel, Romînia a 
la alte mari competiții) și Ro- dispus de U.R.S.S. la București,

Ieri dimineață, poloiștii, bulgari și romîni au făcut un reușit an
trenament comun. In fotografie, o spectaculoasă fază din 

cursul antrenamentului.
Foto : St. Petrică

niîniei, ale cărei rezultate ob
ținute în acest an sînt remar
cabile. Echilibrul dintre aceste 
reprezentative reiese și din re-

Anghel Șoptereanu (la 200 m bras) 
și Vladimir Moraru (la 1500 m liber)

performerii ultimului concurs
o nouă ediție — a IV-a — a 

campionatelor internaționale de 
înot ale R.P. Romîne a luat sfîr- 
șit duminică seara la ștrandul 
Tineretului, o dată cu consuma
rea ultimei probe : 4 x 100 m
mixt masculin. Se poate spune 
acum, cînd bilanțul a fost în
cheiat, că am asistat la cea mai 
reușită ediție, atît din punct de 
vedere tehnic cît și organizato
ric. Corectînd un număr de 18 
recorduri republicane (8 de seni
ori, 6 de juniori, 4 de copii), îno
tătorii noștri fruntași au demon
strat o ascensiune de formă, în- 
trecînd și ceea ce realizaseră în 
concursurile anterioare, întrece
rile cu C.K.D. Praga și cele din 
cadrul Spartachiadei republicane.

de laEcouri

seară, la 
Budapesta

„Kissta- 
au ră-

Duminica 
dion" din 
sunat îndelungi aplauze la a- 
dresa handbaliștilor romîni. A- 
plauze pe deplin meritate pentru 
frumoasa lor comportare în 
„Cupa Dunării" și în special în 
finala cu prima echipă a R. S. 
Cehoslovace. Jocul excelent prac
ticat de reprezentativa B a R.P. 
Romîne de-a lungul întregului 
turneu, victoriile clare obținute și 
cucerirea Cupei au'constituit pri
lej de vie satisfacție pentru pa- 
sionații handbalului și, în gene
ral, pentru iubitorii de sport din 
țara noastră. Valoarea victoriei 
este conturată de valoarea echi
pelor participante și în primul 

zu'ltatele înregistrate între ele

U.R.S.S. a învins Ungaria la 
Moscova, iar Ungaria a între- 

(Continuare in pag. a 3-a)

Parcurgînd chiar în fugă lista 
participantelor și rezultatele ob
ținute, vom vedea cît de bine
venite sînt concursurile impor
tante pentru înotătorii noștri. In
tr-adevăr, marea majoritate a re
cordurilor absolute au căzut la 
confruntarea înotătorilor noștri 
cu valoroșii lor parteneri de în
trecere, la capătul unor curse 
decise la finiș. Iată de pildă, 
Șoptereanu a dus o luptă strîn- 
să cu Ocenasek șl Bosekert, Vla
dimir Moraru cu Lantos (la 400 
m) și cu Ossig (la 800 și 1500 
m liber); la fel Nicoleta Bărbu- 
lescu și Ingrid Ungur au fost 
serios solicitate de Gertrude 
Lindner și — respectiv — Eva 
Szentesy, realizînd astfel recor
duri, ca să nu mai vorbim de 

rînd de a celor cehoslovacă (a 
3-a clasată la ultimul campionat 
mondial), iugoslavă (a 6-a) și 
maghiară (a 8-a).

In prima lor evoluție într-o 
competiție internațională im
portantă după cucerirea cam
pionatului mondial, handbaliștii 
noștri nu și-au dezmințit faima 
de care se bucură în lume. Și au 
realizat acest lucru cu o repre
zentativă secundă, din care fă
ceau parte doar cîțiva jucători din 
primii 7 ai echipei A : în rest, 
echipa a cuprins handbaliști ti
neri și chiar debutanți. Faptul că 
fiecare din ei a corespuns și că 
în ansamblu au format un tot omo
gen, mcadrîndu-se în disciplina 
și stilul de joc proprii handbalu
lui nostru, confirmă justețea po
liticii federației în domeniul ri
dicării și promovării tinerelor 
cadre. In același timp, constituie 
o dovadă că handbalul românesc 
dispune de rezerve numeroase și 
valoroase, care — pregătite cu 
aceeași seriozitate ca și pînă a- 
cum, tratate cu toată încrederea 
și promovate cu mult curaj — 
îmbogățesc și lărgesc lotul pri
mei reprezentative. Alături de 
jucătorii noștri de bază (Mozer, 
Ivănescit, Nodea. Hnat,. Redl. 
Oțelea, Cosfache II etc.) se ri
dică și se impun elemente ca 
Gruia^ Samungi, Goran sau Ma
rinescu, care pot acoperi necesi
tățile de lot pentru viitoarele e- 
dîțiî ale campionatului mondial.

(Continuare in pag. a 7-a)

Joi, la Sofia
Rapid—Levski
Seria jocurilor internaționale 

din această lună ale fotbaliști
lor romîni începe joi 3 sep
tembrie la Sofia. După cum am 
mai anunțat, echipa bucureș- 
teană Rapid are programat la 
această dată întîlnirea retur cu 
Levski din cadrul „Cupei Bal
canice”. Pentru acest joc, for
mația rapidistă care pleacă as
tăzi Ia amiază pe calea aerului 
în capitala R. P. Bulgaria va 
deplasa (următorul lot : Urzicea- 
nu. Andrei, Lupeseu, Motroc, 
C. Dan, Greavu, Dinu, Georges
cu, Năsturescu, Dumitriu, Iones
co, Codreanu. .Tamaischi, Kraus 
Oblemenco, Macri. Echipa este 
însoțită de antrenorii Valentin 
Stănescu și Victor Stănculescu.

„duelul" purtat de echipele Ro
mâniei și Ungariei în ștafeta fe
minină de 4x 100 m mixt, „duel" 
care a dus la îmbunătățirea re
cordului cu 7,2 sec !

Vom stărui în rîndurile care 
urinează asupra performanțelor 
pline de perspectivă realizate de 
Anghel Șoptereanu și Vladimir 
Moraru în probele clasice de 200 
in bras și — respectiv — 1500 
m liber. Primul a reușit sîmbătă 
să coboare pentru prima oară 
sub 2:40,0 corectînd cu 2/10 sec. 
recordul (2:39,5) pe care-1 deți
nea Adrian Oanță din anul 1958.

Șoptereanu nu are ceea ce se 
cheamă vechime în natație. A

(Continuare In pag. a 3-a)

G CRUDU Șl I. DINU 

PE LOCUL I LA TURNEUL 
DE BOX DE~ LA SOFIA

SOFIA (prin telefon de la 
corespondentul nostru). Sîm
bătă și duminică s-a dispu
tat la Sofia un turneu inter
național de box dotat cu 
„Cupa Strandjata". La aceas
tă ediție au participat cite 4 
boxeri din Romînia și Unga
ria și 24 din țara gazdă. Din
tre boxerii romîni, comportări 
bune au avut Constantin 
Crudu, Ion Dinu, și Dumitru 
Davidescu. Primii doi au o- 
cupat locul 1 la categoria 
pană, și, respectiv, ușoară, 
iar Davidescu s-a clasat pe 
locul secund, în finală pier- 
zind de puțin in fața vice- 
campionului european Ștefan 
Panaiotov. Cel de-al patru
lea boxer romîn prezent la a- 
cest turneu, M. Mariuțaa, a 
decepționat, pierzând conse
cutiv la Burmov (prin des
calificare) și Djonev (la 
puncte).

TOMA HRISTOV

TENISMENI ROMÎNI

EVOLUEAZĂ IN
~R. S. F. IUGOSLAVIA?

Duminică seara au părăsit 
Capitala, plecînd in R.S.F. 
Iugoslavia, jucătorii de te
nis Petre Mărmureanu și 
llie Năstase. Sportivii romîni 
vor lua parte la patru con
cursuri internaționale : 2—6 
septembrie la Zagreb, 7—16 
lâ LUbliăna, 12—15 lă Opa- 
tija și 17—20 la Split.

250 DE TRĂGĂTORI LA

FJNALELE CAMPIONA

TULUI REPUBLICAN

începînd de duminică moder
nul poligon din pădurea Tunari 
va găzdui ediția 1964 a finale
lor campionatului republican 
de tir. Pe listele de partici- 
panți figurează aproape 250 de 
sportivi reprezeniînd cluburi șj 
asociații sportive din Capitală 
și din diferite orașe ale ță«ii. 
Vor fi prezenți la întreceri cei 
mai valoroși trăgători ai noș
tri, printre care N. Rotaxu, T. 
Cogut, T. Ciulu, I. Olârescu, 
Margareta Enochs, Jaquelino 
Zvonevscbi, Ana Goreti, Ioana 
Soare — la armă liberă cali
bru redus, I. Tripșa, M. Dumi- 
triu, St. Petrescu, M. Roșea, V. 
Atanasiu — la pistol viteză, I. 
Pieptea, B. Neagu, T. JegHn- 
schl, Al. Claus — la pistol pre
cizie, G. Enache, I. Dumrtrescw, 
St. Popovici, D. Danciu, A. lo- 
n&scu — la taleio, L. Giușcâ, 
G. Maghiar, N. Fia mar ap ol — 
la pistol calibru mare, V. Enea, 
C. Antonescu, L. Qiistescu — 
la armă calibru more etc.

Concursurile vor începe du
minică 6 septembrie și vor dura 
cinci zile.

CENTRU DE INIȚIERE ÎN

RUGBI PENTRU COPII

De curând, pe lingă asocia
ția sportivă Vulcan din Ca
pitală, a luat ființă un centru 
de inițiere în rugbi fientru 
copii. în cadrul acestui centru 
condus de antrenorul D. Țe- 
nescu, elevi între 10—12 ani 
din raioanele V. 1. Lenin și 
Tudor Vladiiuirescu învață di
ferite elemente din tehnica 
sportului cu balonul oval 
(placajul, pasa etc.).

Pînă aoum centrul acti
vează cu un număr de aproa
pe 20 de viitori rugbiști, din 
rîndul cărora se remarcă 
Paul Hudescti, Ion Muscala 
și Vasile Georgescu.

Activitatea centrului se des
fășoară pe stadionul „Turda" 
aparținînd asociației sportive 
organizatoare.



SPORTIVII DE LA „STEAUA ROȘIE"
La marginea Bacăului, nu departe 

de locul unde bătrîna Bistriță își var
să in Șiret apele, se înalță una din 
marile întreprinderi ale orașului, fa
brica de hîrtie și celuloză „STEAUA 
ROȘIE". Intr-una din zilele trecute 
.ne-am îndreptat pașii spre acest im
portant obiectiv industrial. Pe secre
tarul asociației sportive Steaua roșie, 
inginerul (polisportiv) Liviu Dobră- 
năuteanu. l-am întîlnit în sectorul 
„mecanic" unde își desfășoară acti
vitatea profesională. De la el am aflat 
multe lucruri interesante despre acti
vitatea sportivă ce se desfășoară aci. 
'Asociația sportivă Steaua roșie numă
ră 1 800 membri UCFS care desfă
șoară o rodnică activitate sportivă în 
9 secții, dintre care 5 sînt afiliate la 
federațiile de specialitate (baschet, 
tir, volei, handbal și fotbal). Sportivii 
fabricii au la dispoziție o bază mate
rială corespunzătoare. Complexul spor
tiv construit . în cartierul fabricii asi
gură tuturor muncitorilor condiții 
optime de participare la antrenamente 
și întreceri sportive. Cu prilejul des
fășurării Spartachiadei republicane 
au participat la întreceri peste 
<1 700 de tineri și tinere, cu 
200 mai mulți decît își propusese con
siliul asociației sportive. A fi sportiv 
este o mîndrie pentru fiecare tînăr și 
tînără din fabrică. Cu oricine ai dis
cuta vei auzi numai cuvinte de laudă 
fa adresa sportivilor care se stră
duiesc și reușesc în marea lor majo
ritate să fie primii în muncă și pe 
terenurile de sport. Cine nu-1 cunoaște 
la „Steaua roșie" pe talentatul dese
nator tehnic și maestru al sportului 
la tir Mihai Grosaru, care în cinstea 
celei de a XX-a aniversări a elibe
rării patriei a îndeplinit norma 
olimpică ?

----------------  —,---r--- ----
Din viața organizației noastre

0 asociație sportivă tinără 
cu rezultate remarcabile

Tînăra asociație sportivă Tranzisto
rul, de pe lîngă Fabrica de piese de ra
dio și tranzistori de la Băneasa, a o- 
cupat locul 1 în cadrul clubului sportiv 

jTaional Gloria în ceea ce privește mo- 
•bilizarea tineretului la întrecerile Spar- 
jiachiadei republicane. Pentru a cunoaș- 
;ie realizările și metodele de muncă ale 
iconsiiiului asociației, am stat de vor- 
jbă cu tov. PETRE ȘERBĂNESCU, di
rectorul adjunct al întreprinderii, pre
ședintele consiliului acestei asociații 
’sportive.

i — Am dori să împărtășiți cititorilor 
ziarului nostru cîteva din realizările 
asociației, metodele de muncă pe care 
le-ați folosit.

— In primul rînd, trebuie să mul
țumesc asociației sportive Electronica 
care ne-a ajutai foarte mult, mai ales 
la început (o bună bucată de vreme 
consiliul acestei asociații de pe Ungă 
Wabrica de aparate de radio și televi
zoare a condus întreaga activitate spor
tivă din cele două asociații). In pre
zent mergem — cum se spune — pe 
picioarele noastre. In asociația Tran
zistorul numărul membrilor UCFS re
prezintă acum aproape 90 la sută din 
numărul salariaților. O altă realizare 
a noastră o constituie faptul că am a- 
filiat la federațiile de specialitate șapte 
secții pe ramură de sport. In centrul 
preocupărilor noastre a stat în acest 
an mobilizarea și pregătirea partici- 
panților la întrecerile primei Sparta- 
chiade republicane.

— în fabrica dv. majoritatea salaria- 
tilor sînt tineri. Dorim să aflăm ce a 
făcut consiliul asociației pentru angre
narea lor într-o activitate sportivă con
tinuă ?

— Un bun prilej de a atrage tinere
tul în practicarea organizată a spoitu
lui l-au constituit chiar întrecerile din 
cadrul Spartachiadei republicane. 1000 
de tineri și tinere din fabrica noastră au
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Printre steagurile de fruntași în 
întrecerea socialistă, ce împodobesc 
bancurile de lucru ale lăcătușilor, se 
află și cel decernat fotbalistului Vd- 
silică Lefter, care poartă tricoul cu 
nr. 1 al echipei sale clasată pe pri
mul loc în campionatul orășenesc. 
Același steag purpuriu se află și pe 
mașina maistrei Elena Burcă, clasată 
pe locul doi în campionatul orășenesc 
de șah. Șî pentru că sportivii nu-șî 
dezic tradiția niciodată steagul frun
tașilor în întrecerea socialistă e pre
zent și în biroul inginerului Costică 
Filip, unul dintre foștii jucători talen- 
tați ai echipei de fotbal. Exemple ase
mănătoare întîlnești la tot pasul la

concurat la diferite probe în prima eta
pă a competiției. După terminarea fazei 
pe asociație am organizat concursuri 
pentru trecerea normelor Insignei de 
polisportiv. Avem în prezent 121 de pur
tători ai insignei, iar în ultimele două 
luni și-at trecut majoritatea probelor 
al ți 120. In aceeași perioadă s-au orga
nizat întreceri de volei și șah pe secții 
de producție în cadrul campionatului a- 
sociației. De altfel, este bine să cu
noașteți și faptul că asociația noastră 
are patru echipe de volei care activea
ză în campionatul orășenesc și de cali
ficare. Acum ne pregătim pentru cea 
de a II-a ediție a „Cupei Tranzisto
rul" la care participă patru asociații 
sportive din raion. In cinstea măreței 
sărbători a Eliberării, ne-am îndeplinit 
angajamentele pe întregul an. Ne-am 
propus in continuare ca încă o sută de 
tineri și tinere să devină purtători ai 
Insignei de polisportiv. In mare parte 
și acest angajament a fost realizat.

— La panoul de onoare am făcut 
cunoștință cu fruntașii în producție din 
fabrica dv. Se străduiesc sportivii să fie 
exemple și ia locul de muncă ?

— La această întrebare pot să răs
pund și în calitate de director adjunct 
al fabricii. Sînt mulțumit de sportivii 
noștri nu numai prin prisma rezultate
lor de pe terenurile de sport, ci și a 
celor pe care le realizează în proce
sul de producție. Exemple demne de ur
mat sini M. Badea (tir), Natalia Tur- 
sugian (volei), N. Savopol și D. Por- 
cescu (volei), Paula Ptrvu (gimnas
tică), V. Dorojan (șah) și alții.

Am părăsit noua și moderna Fabrică 
de piese de radio și tranzistori de la 
Băneasa, recentă realizare a regimului 
nostru, bucurîndu-ne că harnicul consi
liu al acestei asociații sportive 
străduiește ca și activitatea sportivă 
țină pasul cu importantele succese 
producție obținute de colectivul 
aici.

se 
să 
în 
de

Interviu luat de
V. GODESCU

„Steaua roșie". Inginerul Liviu Do- 
brănăuțeanu. secretarul consiliului 
asociației sportive, este campion re
gional la șah pe anul 1964, inginerul 
Ovidiu Oprea — campion regional la 
tir, luliu llieș la atletism etc.

La toate succesele importante obținu
te de colectivul de muncitori, ingineri 
și tehnicieni ai fabricii „Steaua roșie" 
— depășirea planului producției glo
bale, economii la prețul de cost și alte
le — își aduc din plin o entuziastă 
contribuție și sportivii fabricii.

IL1E IANCU 
VASILE COSMA 

corespondenți

Atletismul se bucură de multă popularitate în rîndurile tineretului din co
munele și satele raionului Lehliu (regiunea București). In asociațiile spor
tive din Dor Mărunt, Lehliu Sat, Gurbănești, Fundulea, Lehliu Gară, Bră- 
nești, Sălcioara etc., se desfășoară o vie activitate atletică. Tinerii de aici 
participă în număr mare la campionatul raional de atletism și sînt nelip
siți de la startul probelor atletice ce au loc cu ocazia „duminicilor cultu
ral-sportive". Atleți ca Ion Măcărescu, Lucia Bogdan, Rodica Gheorghe sînt 
nume binecunoscute pe plan regional, ei au ocupat locuri fruntașe în între

cerile etapei regionale a Spartachiadei republicane.

In fotografie, un aspect de la un concurs de atletism desfășurat nu de mult 
pe terenul sportiv din Lehliu. Dumitru Vătau

Din materialele primite
REI FAPTE
la „Concursul pentru cca mai buna corespondență"

T
In duminica aceea, Marioara se pre

gătea să plece pe terenul de sport. 
In bătătură o opri însă taică-său.

— Te duci la căminul cultural la 
conferință ? Bine! Să nu te prind însă, 
cumva la terenul de sport, îi zise cu 
o voce poruncitoare Vasile Măngescu.

— Iți fac astăzi această plăcere, dar 
să știi că m-atn hotărit să plec la 
școala de instructori sportivi de la 
Curtea de Argeș.

— Te-oi duce să-ți pierzi timpul fără 
rost. N-ai treabă destulă acasă ? Să 
nu te mai aud de cursul de. instruc
tori că dai de naiba cu mine!

Pe terenul de sport din satul Corbi, 
din raionul Curtea de Argeș, întrece
rile erau in toi. Marioara Măngescu 
■— bună atletă și voleibalistă — era 
așteptată de profesorul Gheorghe Că- 
tană, președintele asociației sportive 
din sat. Acesta, văzind că Marioara 
nu mai vine, s-a dus la ea acasă.

— Măi, nea Vasile! De ce nu lași 
fala să facă sport? Să știi, are 
calități pe care mulți ar dori să le 
aibă. Dacă o trimitem la școală, la 
raion, o să vezi 
fata dumitale...

Vasile Măngescu 
înduplecat. Numai 
profesorul supărat, 
să-i mai dea nici 

iasă dince-o să

însă ne- 
a plecat

a rămas 
după ce 
spunîndu-i că n-o 
bună ziua, colecti

vistul Vasile Măngescu s-a mai îm
bunat, spunîndu-i nevesti-si că dacă 
Marioara ține cu toi dinadinsul să 
plece la Curtea de Argeș, o să-i dea 
voie. Numai că fata este încă mică 
și alergînd, sărind, s-ar putea lovi. Au
zise el pe undeva chestia asta. Și o 
folosea ca un ultim argument, mai 
mult pentru sine.

Vești de la corespondent
Harnicii noștri colaboratori, cores

pondenții voluntari, ne trimit zilnic 
vești din activitatea sportivă ce se des
fășoară în diferite orașe sau raioane, 
lată citeva spicuiri din ultimele scri
sori sosite la redacție.

215 „DUMINICI SPORTIVE"

în raionul Tîrnăveni a devenit tra
dițională organizarea „duminicilor 
sportive", în cadrul cărora se înttlnesc, 
fie ca spectatori, fie ca participanți, 
mii de tineri și vîrstnici. Anul acesta 
au avut loc, pînă în prezent, 215 
asemenea manifestații la care au par
ticipat peste 22 000 de oameni ai mun
cii. Din rîndul celor mai reușite „du
minici sportive" amintim pe cele găz-

— Tu ce zici, Florico?
— De, știu eu!... Copila 

seamănă (ie, ambițioasă joc 1 
săm, că altjel, e vai și-amar 
Numai plînsete...

— Și au lăsat-o...

asta iți
S-o Ia

de noi I

★

Lenuța Mirică, din comuna Sălă- 
truc, raionul Curtea de Argeș, munci
toare la Fabrica de confecții din 
Curtea de Argeș, pe lingă faptul că 
este o bună sportivă, ea este și o ta
lentată artistă amatoare. La Pitești a 
incintat publicul cu cîntecele ei popu
lare. reușind să se califice în faza re
publicană a celui de-al Vll-lea Con
curs al formațiilor artistice de amatori 
de la orașe și sate.

Mai greu i-a fost însă Lenuței cînd 
a trebuit să aleagă între cele două 
pasiuni. Tovarășii ei ar fi vrut s-o 
vadă și la „finala artistică" de la Bucu
rești, dar și elevă vrednică la școala 
de instructori sportivi de la Curtea de 
Argeș. Ei erau siguri că așa cum le-a 
incintat auzul în sala de festivități, Le
nuța Mirică va ști să îndrume cu 
pricepere pe tovarășele ei pe terenurile 
de volei, de handbal etc.

Repede a hotărit Lenuța că și asta 
e calea ei. Așa a ajuns ea să meargă 
și la școala de instructori de la Curtea 
de Argeș și să constate că e greu dar 
nu imposibil, dacă ai multă voință, 
să prinzi doi iepuri dinir-o dală.

★

Utemista Ecaterina Chtriloiu, din co
muna Albești, raionul Curtea de Ar

geș, sosise de citeoa zile acasă, venind 
de la școala medie tehnică horticolă 

duite de comunele Cetatea de Ba 
Cănești, Sînmiclăuș, Mica, Cncerc 
Cernești, Jidvei, Suiplac etc.

Ion Hasași

NOI INSTRUCTORI SPORTIVI

50 de tineri au urmat cursul de 
sfruetori inițiat de consiliul raio 
UCFS Saionta. Cursanții au aud 
timp de 7 zile, o serie de lecții rt 
ritoare la organizarea campionate 
pe asociație, „duminicilor sporth, 
etc. Referatele au fost prezentate 
profesori de educație fizică, antren 
și alți specialiști.

llie Ghiș;

BUNI GOSPODARI

Dornice de a asigura membri 
UCFS condiții cît mai bune de pirat 
care a sporturilor preferate, consili 
asociațiilor Foresta Stîlpeni și Avîn 
Rucăr din raionul Cîmpulung Mus 
și-au reamenajat terenurile de spe 
Astfel, terenul de volei și stadionul < 
Stîlpeni au fost renovate fiind gt 
pentru găzduirea diferitelor competi 
De asemenea, tinerii din cadrul a; 
ciației Avîntul Rucăr 
terenurile de sport.

.și-au reamena

Viorel Popescu

PESTE 1500 DE 
AI INSIGNEI DE

PURTĂTORI 
POLISPORTIV

Amatorii de sport din raionul Fiii; 
participă cu entuziasm la concursur 
pentru trecerea probelor Insignei 
polisportiv. Aproape 900 de tineri și- 
îndeplinit, cu ocazia întrecerilor Sp; 
tachiadei republicane, toate norme' 
astfel că numărul purtătorilor insigr 
a ajuns la peste 1500. Întrecerile pe 
tru cucerirea insignei continuă în î 
treg raionul.

N. Cîrstocea

NOUTĂȚI DIN ORAȘUL GHERLf

• Recent a fost dată în folosință 
arenă de popice situată în parcul or 
șului. Cu prilejul inaugurării arenei 
avut loc un meci între echipa loca 
Voinja și formația Rapid din Cit 
Au învins oaspeții.

• Cu sprijinul consiliului asocia4' 
sportive Someșul din Gherla a luat i 
ință o echipă feminină de volei. Pei 
tru ca jucătoarele de volei să se pr 
gătească temeinic, s-a amenajat pr 
muncă voluntară un frumos teren.

din Curtea de Argeș. Era fericită c 
a absolvit cu succes școala și că 
devenit tehniciană. Și la fel de buci 
roasă că se va recrea în vacanță. Di 
cînd a auzit că o fată din comun 
este invitată să se înscrie la o școal 
de instructori sportivi, Ecaterina Ch 
riloiu a rugat organizația de tineri 
și consiliul asociației sportive s-o tr 
mită și pe ea.

— De-abia ai venit de la o școal 
și vrei să pleci la alta I

— Îmi place foarte mult sportul; 
in afară de asta sper să lucrez r 
G.A.C.-ul nostru și vreau să pun și e 
umărul la dezvoltarea activității spot 
iive din comună.

Așa a ajuns Ecaterina Chiriloiu di 
nou elevă...

★

Trei fapte petrecute în sate și co 
mune despărțite prin zeci de kilometr. 
După cum am văzut, este vorba d 
trei fete care nu se cunoșteau pini 
mai deunăzi, dar s-au îniilnit la Curte, 
de Argeș, la cursul de instructori vo 
luniari organizat de consiliul raiona 
UCFS, minate de aceeași dorință. Tre 
fete care iubesc sportul, au făcut totu 
pentru a desluși secretul unei pase pre 
cise în fața plasei de volei, 
unei sărituri sau aruncări 
lungi, „puterea" de a atrage 
nul de sport cit mai mulți i 
tinere. Este unul din semnele ;
lor noastre noi: nestăvilita pasiune i 
tineretului pentru sport.

, iairu 
cit ma 
pe iere 
tineri ș. 
vremuri

EMANOIL STERESCU 
profesor de educație fizică la Centru? 

școlar forestier Curtea de Argeș



j
Așteptăm și mai mult de la Lazar Baroga
Spectatorii care 

au urmărit sîmbă- 
tă după-amiază în
trecerile de haltere 
din sala uzinelor 
„Vulcan", au avut o
mare satisfacție. Au 
fost martorii celor 
mai bune perfor
manțe la haltere 
din țara noastră la 
categoria s e m i- 
grea-; 455 kg în-
concurs și 465 kg 
în afară de con
curs. ■ Autorul lor 
este un sportiv cu
noscut: maestrul
sportului Lazăr Ba

roga, în vîrstă dc 27 ani, student în anul IV la I.C.F.
Nicicînd nu l-am văzut pe Baroga concurînd cu atit calm, 

într-o dispoziție atîtdebună ca sîmbătă. Procentajul încercă
rilor reușite este excepțional: din cele 10 ridicări el nu a ratat 
decît o singură dată (130 kg. la smuls). Iată acum fil
mul desfășurării întrecerii care i-a adus performanțe atît 
de valoroase: la „împins", el a început cu 140 kg pe care 
le-a ridicat cu multă ușurință, la fel ca și 145 kg., și apoi 
150 kg. Ultimul rezultat constituie un nou record al țării 
(v. r. 147,5 kg.). La „smuls", Baroga a intrat în con
curs la 125 kg. După ce a ridicat această bară, a ratat 
130 kg. — atingînd podiumul cu genunchiul — dar a

LAZĂR BAROGA

roga, în vîrstă de 27 ani, student în

treia încercare a fost reușită. Apoi, campionul nostru mai 
face, două tentative încununate de succes : ridică 135 kg. 
(record republican — v. r. 132,5 kg.) și, -cu o uimitoare 
ușurință, duce bara de 140 kg. deasupra capului 1 Un re
zultat excelent. Cu numai 6 kg. mai puțin decît recordul 
lumii 1 „Ce păcat că acest rezultat nu a fost obținut la a 
treia încercare" — își spun în gînd cei prezenți în sală... 
La „aruncat" Baroga a intrat la 170 kg. Le ridică ca pe 
o... pană. Apoi, 175 kg.! Vocea crainicului anunță: „în
cercare reușită — record egalat". Ar fi urmat a treia în
cercare la 180 kg. — pe care sîntem convinși că le-ar fi 
ridicat — dar, un accident la mină îl determină să re
nunțe. Astfel, Lazăr Baroga a totalizat 455 kg. în concurs 
și cu 10 kg mai mult în afară de concurs. Norma olimpică 
a fost îndeplinită.

Ce reprezintă aceste performanțe pe plan mondial ? O 
listă a celor mai bune performanțe mondiale din toate tim
purile la categoria semigrea este edificatoare: I. 485 kg. 
record mondial (Louis Martin — Anglia), 2. 489 kg (V. 
Lyach — URSS), 3. 475 kg (I. Palinski — Polonia). 4. 
472,5 kg. (A. Vorobiov — U.R.S.S.)-, 5. 470 kg. (W. 
March — S.U.A.), 6. 462,5 (P. Tacev — Bulgaria), 7. 
469 kg. (I. Nemesani — Ungaria.), 8. 457,5 kg. (J. Flo
res — Antile) etc. La ora actuală însă, dintre aceștia 
Vorobiov nu mai activează, iar Lyach, Tacev și March au 
obtinut rezultate cu mult mai slabe.

Rezultatele lui L. Baroga vor trebui să-l mobilizeze și 
mai mult în obținerea unor performanțe superioare. El 
ne-a arătat sîmbăfă că este capabil să obțină succese fru
moase. fată, de ce, pînă la J. O. el va trebui să muncească 
temeinic pentru a realiza în Țara soarelui răsare un re
zultat și mai bun

ION OCHSENFF.LD

Se apropie noul an școlar!
(Urmare din pag. I)

două te- 
volei. In 
punct și

fate de elevi și profesori cite 
renuri de baschet, handbal și 
același timp a fost pusă la 
sala de gimnastică. Au jost procurate 
aparate- nai, in special, pentru dezvol
tarea forței. S-au procurat, de aseme
nea, materiale sportive (treninguri, tri
couri etc.) care vor sta la dispoziția 
elevilor".

prof. I. GAVRILUȚ — ONEȘTI : 
„Dezvoltarea pe care a ■ cunoscut-o 
sportul intr-un oraș nou ca Onești ul. 
cum era și firesc, a cuprins și masele 
de elevi de aici. în cele două școli 
medii ea și la grupul școlar petrol- 
c hi mie, in orele libere sportul este la... 
ordinea zilei. Pentru, ca această, activi
tate să. se desfășoare l'a nivelul cerin- 

■ țetor, conducerile școlilor respective, 
profesorii — ajutați de elevi — au 
trecut la amenajarea de terenuri spor
tive. La cele existente se adaugă din

începe turneul internațional
(Urmare din pag, 1)

cut echipa țării noastre în turneul de 
1 Budapesta.

Tn întrecerile de lă Dinamo aceste 
selecționate vor folosi următoa-relfe' lo
turi : UNGARIA : Ambrus, Szatmari, 'I 
Pinter I, Katona, Kondrak III, Koncz, 
Galla, Szivos II, Toth, Gero; U1R.S.S.: 
Subert, Ageev, ' Grișih, Kuznețpv I, 
Popov, Bortkievics, KuznețOv II,' Se- 
mi-onov, Poskariov, Osipov: ROMI- 
N1A : Ștefănescu, Zahan, Kroner, Grin- 
țeseu, Sabo, Mărculescu, Firoiu, Culi- 
neac, Novac.

Cu mult interes este așteptată evo
luția reprezentativei R.D. Germane al 
cărei progres a fost tot mai evident în 
ultimii ani (la campionatul european 
de la Leipzig, de pildă, a ocupat locul 
IV). R.D.G. a deplasat cea mai bunii 
selectiona-tă : Kluge. Volis, Ballerstedt, 
Wittig, Schulze, Schlenkrich, Holme, 
Mader, Schmidt, Thiele Și Haffler. Cit 
privește echipa Bulgariei,- ea a făcut* 
un impresionant salt calitativ și în mo
mentul de față- se află în plină ascen
siune.

Desigur, avînd de înfruntat adver
sari a-tif de valoroși.,’echipa olimpică 
a țării noastre v-a trebui să punâ în va
loare toate calitățile ei pentru a obți
ne rezultate bune. Această exigenta 
verificare va trebui să scoată în evi
dență roadele muncii intense depuse 
iu ultima vreme de colectivul care ne- 
va reprezenta. Așteptăm, de asemenea, 
cu nerăbdare evoluția selecționatei de 
tineret, a cărei componență valoroasă 
ne indică posibilitatea unor rezultate 
frumoase.

Tn etapa inaugurată de mîine,'bazi
nul Dinamo va găzdui în*, ordine- me
ciurile : Romlnia (tineret) — Ungaria 
(ora 16), U.R.S.S.—Bulgaria .(ora 17), 
Romînia — R.D. Germana (ora 18). 
Jacurile vor fi conduse de' afbitrîi in
ternaționali Bauwens (Belgia'),’ Dirn- 
weber (Austria) și Manguiilof (Spa-

■ oia)- . ■ o. .

toamna acestui an terenuri noi pentru 
practicarea handbalului, voleiului, bas-- 
chetului și sectoare pentru atletism 
(sărituri). Nu încape îndoială că elevii 
din localitate au toate condițiile să se 
afirme in activitatea sportivă".

★
în ce privește școlile din orașul 

București, desigur că și aici s-au făcut 
pregătiri, s-au rea menajat terenurile 
de sport. Noi am ales doar cîi^ua... La 
ȘCOALA DE S ANI NR. 111. raionul 
N. Bălcescu, de pildă, sini în curs de 
finisare terențirile de volei, handbal si. 
baschet; la ȘCOALA MEDIE NR. 10. 
raionul 1 Mai sînt in curs ultimele a- 
meitajăti la terenurile de baschet st 
polei; la ȘCOALA MEDIE NR. 22. 
raioniil V. I. Lenin am găsit un ade
vărat șantier. Se fac reparații generale 
și. după cum m-ct informat tou. direct t ...... ......... ...... . ....... .
tor Iliescu, și- sala de gimnastică că rămas pină lâ prima oră de curs, con- 
și curtea iăteăiaară, 'cu terenurile de ' " . .. . .
sport au; fost cuprinse în proiect. Așa
dar, și pentru sport, condițiile de lucru 
vor fi in acest an dintre cete mai bune.

Lucrări frumoase am găsit si la 
GRUPUL -ȘCOLAR PROFESIONAL Acol’ unde'spațiul termite 
AL UZWELOR „23 AUGUST": Pete- P'U 1 permite’ '
renul de sport l-am găsit pe prof. Felix 
Pascal împreună cu elevii care lucrau 
la reamertajarea unui teren de volei. 
După cum ne-a informat acest harnic 
activist sportiv, terenul ta care se lu
cra nu era decît începutul acestei acti- ■ . ■ •
vități de reamenajare^ Riindcă fi vor- activitatea sportivă.

urma alte terenuri pentru handbal, vo
tci, fotbal redus. Conducerea școlii se 
bucură de sprijinul uzinei pe lingă ca
re funcționează școala, al elevilor și cu 
siguranță că la începerea anului de in- 
vățămlnt, totul va fi gata pentru des
fășurarea unei activități sportive inten
se la această școală care ne-a obișnuit 
cu rezultate sportive valoroase.

m dat cîteva exemple de școli 
unde se fac pregătiri pentru noul 
an școlar, unde activitatea de

reamenajare a terenurilor de sport se 
desfășoară din plin. Fără îndoială că 
lista ar putea fi continuată. Exemplele 
folosite trebuie să fie însă un imbold 
care au datoria să asigure elevilor 
pentru toate școlile din tara noastră, 
cele mai bune condiții nu numai pen
tru învățătură ci și pentru activitatea 
sportivă. In săptămînile care au mai

m IVI liric» viu uv CUI O, LU11" 
ducerile școlilor, profesorii de educa
ție fizică trebuie sa treacă la măsuri 
concrete pentru revizuirea echipamen
tului Sportiv, 'pentru'ca fiecare curte 
de școală să devină un mic stadion.

... .să fie a- 
menajat un teren de volei, sau hand
bal, sectoare pentru atletism, porticuri 
de gimnastică, unde elevii să-și pe
treacă în mod recreativ și instructiv 
timpul lor liber, să participe intens la

Recenzii

în Editura Uniunii de Cultură 
Fizică și Sport au apărut, în ul
timul timp, două cărți pe care ori
ce iubitor al sportului le va citi cu 
interes, răsfoind apoi din nou, din 
cind in cînd, paginile lor.

Este vorba de lucrarea de migală 
statistică „O JUMĂTATE DE SE
COL DE ATLETISM? (noi am scris 
titlul corect, nu cum apare pe co
perta cărții), alcătuită de Romeo 
Vilara, cu ajutorul unui colectiv, 
și de volumul ,.DO(JA DECENII 
DE AV1NT SPORTIV", ai cărui 
autori sînt Dan Gîrleșteanu, Hris- 
ta-che Naum și Radu Urzieeanu.

Se spune că în atletism 
tele sînt de prisos, că in. 
sport nu există decît un 
limbaj, clar, edificator, de
testat, cel al cifrelor. Și cine iu
bește atletismul iubește și cifrele 
lui, vrea să le cunoască, iar pe cele 
mai importante chiar să le me
moreze. Și lucrarea „O JUMĂTATE 
DE SECOL DE ATLETISM" este 
un dar prețios pentru ei, oferin- 
du-le un vast material documentar 
privind atit atletismul nostru 
și cel mondial, de-a lungul 
jumătăți de secol. Avem, în 
în acest volum fără cuvinte, 
torie completă a atletismului, 
venită în orice împrejurare.

Cealaltă lucrare ..DOUA 
CENȚI DE AVINT 
împletind cifrele cu
constituie o trecere în revistă

cuvin- 
acest 

singur 
necon-

ci t 
unei 
fapt, 
o is- 
bine-

DE-
SPORTIV", 

comentariul, 
a

succeselor obținute mișcarea
noastră de cultură fizică și sport 
în cei 20 de ani de la Eliberare. 
Aceste succese le-am trăit cu toții,

x-R>-
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le-am aplaudat cu entuziasm, 
fiecare, la vremea lor, și nu poate 
fi nimic mai plăcut decît să ne 
reîntîlnim cu toate în cadrul 
volum care ne stă oricînd la 
poziție.

Lucrarea, cu capitolele sale 
vind atit dezvoltarea sportului de 
masă cit și marele salt calitativ ăl 
sportului de performanță, repre
zintă un elocvent bilanț al dru
mului parcurs de sportul rominesc, 
sub conducerea și îndrumarea per
manentă a partidului. Citești aceste 
pagini și inima ți se umple de 
mindrie dî nd u-ți seama de uriașa 
distanță care există între Romînia 
sportivă de azi și cea din trecut. 
Numeroase cifre comparative au, 
de altfel, darul să sublinieze acest 
lucru, să ne facă să apreciem și 
mai mult aceste succese.

Fiecărui sport i se acordă aten
ția cuvenită. Amatorii de statistică 
găsesc toate datele care îi inte
resează, iar cei care vor să-'i cu
noască mai bine pe marii noștri 
campioni, cei care ne-au adus atitea 
satisfacții în ultimii ani, se vor 
bucura, desigur, citind numeroa
sele „portrete" prezente in carte.

Un bogat material fotografic — 
aproape 100 de ilustrații — între
gește conținutul acestei lucrări de 
sinteză a evoluției sportului romi
nesc într-o perioadă de mare. în
florire.

O carte pe care o vom intîlni 
— fără îndoială —• în biblioteca 
oricărui iubitor al sportului ■

unui
dis

pri-

I V.

O KATAȚiE
(Urmare din pâ<j. 1)

început înotul cu pătru >ani în urmă* 
la vîrsta de 12 ani. Un an mai tîrziu 
„mergea" 1:35,0 pe 100 m și 3:25,0 pe 
200 m. Apoi el a evoluat astfel: în 
1962 - 1:19,0 (100 m) și 2:57,0 (200 
rw) ;. în 1963 Ț:T5,7\ (100 m) șî
2:44,3 ( 200 m). Anul acesta, pînă să 
intre în posesia recordului de seniori 
a obținut urtnătoazek „cronometra"; 
2:46,7 (Roma — concursul celor 7 co
line) — 2:46,7 (Tg. Mureș — ..con- elevul său progresează conform... pla-

cursul republican pentru selecționate de 
regiuni) — 2:43,3 (București — întîl- 
nirea cu C. K. D. Praga) — 2:40,4 

. (București — finalele Spartachiadei 
republicane) — 2:39,3 (București — 
campionatele internaționale ale R. P. 
Romîne).

Unde se va opri Șoptereanu ? Antre
norul Gheorghe Difneca ne spunea că

Start în proba de 15Q0 ttt liber, In care VI. Moraru a realizat un valoros
■ record-(13;1<1,3). *.-. , ... ■

nificării și-l vede capabil — pentru 
1965 — de rezultate în jurul lui 2:35,0 
— 2:36,0 pe 200 m. Are calități fizice 
impresionante (80 kg, 1,88 m), un stil 
(combinație clasico-japoneză) adaptat 
la particularitățile morfologice va tre
bui să mai smulgă o secundă-două pe 
suta de metri pentru a putea străluci și 
mai mult la 200 m. Să „întoarcă" adi
că la 33,0 pe 50 m și la 1:15,0 pe 
100 m.

Sîinbătă, timpii intermediari au ară
tat astfel:

34,3 — 34,3
42,0 — 1:16,3
43,0 — 1:59,3
40,0 — 2:39,3

Iată evoluția recordului republican 
în proba de 200 m bras.

timp standard
F. Heitz ll.Vt.1957 
A. Oanță

Oanță
Oanță
Oanță
Oanță
Șoptereanu 29.VIII.1964.

A. 
A. 
A.
A.
A.

15. VI. 1957
6.VII.1957
5. VII. 1959

13. VII. 1958
24. VIII. 195a

Moraru este mat „bătrîii* 
înoată din 1958, cînd abia

Vladimir 
în natație. 
împlinise 11 ani. Primul „cronometru" 
la craul: 55 sec. pe 50 m... Trei ani 
mai tîrziu, în ultimul an la „copii", 
Moraru parcurge 400 tu liber în 5:26,1

și 1500 m liber în 23:20,9. Tn 1962 • 
5:12,0 la 400 m liber și 20:51,0 la 1500 
m liber; in 1963 : 5:04,0 la 400 m li
ber și 20:04,0 la 1500 m liber. Așadar, 
progres substanțial de la 1962 la anul 
1963, numai viteza rămîne aceeași r 
1:04,0 la 100 m liber. Anul acesta, VI. 
Moraru progresează la 100 m (pe,care 
o parcurge în 59,6 sec) și „saltul" sa 
va reflecta și în celelalte probe : 4:40,4 
la 400 m, 9:56,1 Ia 800 m și.— în 
sfîrșit — 18:44,3 la 1500 m — nou re
cord de seniori și juniori cat. I. Timpi 
intermediari (care dau a medie da 
1:15,0 — 1:16,0 pe 100 m) ni-1 ar.ață pe 
VI. Moraru foarte constant în păstra
rea ritmului. Obiectivul pentru inul 
1965 : 57,0 la 100 m liber și — firesc 
— timpi aproape de 18 minute po 
1500 m.

Evoluția recordului republican la 
1500 m liber.

C. Meder 10.VII.1955 
Ionescu 7.VIII.1957 
Ionescu 28.IX.1957 
Ionescu 17.V.1950 
Rujinski 13. VII.1950 
Ionescu 
Moraru 
Moraru
Moraru

St. 
st. 
St. 
N.
Șt. 
VI. 
VI. 
VI.

27.VII.1958
29. VI.1964
22.VIlf.1964
30. VIII.1964.
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Jocurile Balcanice de atletism

SOFIA-TOKIO, VIA... BUCUREȘTI! Observatorii federali
' La ora aceasta, cei mai buni atleți din țările balcanice 
iau parte la ultimele antrenamente dinaintea startului pe 
care-1 vor lua pe stadionul Republicii din București, cu 
ocazia celei de a Xll-a ediții a Jocurilor Balcanice.

Un telefon la Sofia ne-a pus în temă cu pregătirile pe 
care ia efectuează sportivii bulgari, cîștigători — la fete 
și băieți — ai întrecerilor desfășurate anul trecut în R.P. 
Bulgaria. După cum ne-a informat interlocutorul nostru 
Marko Petrunov, atleții bulgari s-au antrenat, în acest an, 
ca nicicînd altă dată. Jocurile Olimpice au însemnat, pen
tru cei mai multi dintre ei, un obiectiv foarte tentant și 
de aceea fiecare sportiv și-a sporit eforturile și exigența. 
Rezultatele de valoare internațională, sumedenia de recor
duri republicane sînt o dovadă a seriozității cu care at
leții bulgari privesc J.O. Și cum pentru toți. drumul spre 
Tokio trece prin... București, este lesne de înțeles atenția 
pe care ei o acordă acum participării la întrecerile de pe 
stadionul Republicii.

Recent, în cadrul unui concurs desfășurat la Sofia, fosta 
campioană balcanică Veselina Kolarova, una dintre cele 
mai vechi atlete ale lotului bulgar, a obținut un nou record 
pe 100 m cu 11,8 sec. Sprinterii bulgari (pregătiți de An
gliei Gavrilov, cîștigătorul medaliei de aur la 100 m la 
Festivalul de la București), dovedesc o formă remarcabilă.

încă un pas spre CALITATE!
• STEAUA — SINGURA ECHIPA NEIN- 

CU CITE 20 DE PUNCTE • ECHILI-
• SCORURI STR1NSE, ÎNTRECERI ECHILIBRATE SI... SURPRIZE 
VINSĂ, DAR DINAMO CONDUCE IN CONTINUARE • TREI ECHIPE

BRU VALORIC Șl ALTE... EXPLICAȚII

Fiorescu (Progresul) tși lansează ^spectaculos — coechipierii am luna de 
treisjerturi.

Eiapa de duminică a campionatului 
republican nu a produs — este drept 
— modificări structurale în clasament, 
dar a apropiat și a egalizat valorile 
într-o măsură care sporește în mod 
evident interesul pentru această com- 

' petiție. ■ Fruntașii au cucerit, așa cum 
ne așteptam, victoria, Dinamo, Steaua 

; și Grivița Roșie continuând să fie des
părțite de o diferență mică de puncte. 
O sarcină mai ușoară a avut echipa 

; Steaua, care a jucat în București. Mi
litarii au cucerit cele trei puncte în 
fața bîrlădenitor, dar evoluția lor nu 
a satisfăcut decât o repriză. Scorul 
steins (8-3) reflectă nu numai buna 
pregătire a Rulmentului, ci și unele 
lipsuri în jocul militarilor. Să remar
căm, totuși, că în ciuda acestui declin 
de formă, Steaua este singura echipă 
neînvinsă pînă acum în această pa
sionantă .ediție a campionatului repu
blican.

Dinamo și Grivița Roșie au jucat în 
deplasare, la Cluj și respectiv lași, 
câștigând —■ de asemenea — la scoruri 
strînse. Știința Cluj și C.S.M.S. au o- 
ferit o replică valoroasă formațiilor 
bucureștene și aceasta subliniază se
riozitatea pregătirilor efectuate în pe
rioada de vacanță competițională.

Lista rezultatelor surpriză ale eta
pei de duminică o deschide formația 
Progresul (locul IV), care a cedat 
două puncite în fața metalurgiștilor, ho- 
tărîți să evite zona retrogradării. Cu 
victoria de duminică, Gloria își con
solidează poziția în clasament, dar 
încă insuficient pentru a scăpa de... 
emoții. Rezultate surprinzătoare pot fi 
considerate și victoria echipei Ancora 
Galați realizată în compania studen
ților timișoreni, care acum cîteva zile 
realizaseră meci egal cu Steaua (!), 
precum și victoria studenților din Pe- 
iroșeni în fața echipei Constructorul.

In urma rezultatelor de duminică 
plutonul fruntaș a rămas neschimbat. 
In schimb, la „subsol" întrecerea a de
venit mult mai echilibrată.Trei echipe: 
Știința Timișoara, Ancora Galați și 
Știința Petroșeni, ocupă ultimele locuri, 
avînd fiecare cite 20 de puncte. O si
tuație mai bună pare să aibă studen
ții din Peitroșeni, care au numai 12 
meciuri jucate (urmează să dispute 
restanța cu Grivița. Roșie), așa că, în 
Câi mai rău caz, vor totaliza 21 p.

■43F » *
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Foto: T. Chioreanu
Jocurile de duminică au primit cali

ficative superioare celor desfășurate 
în etapa trecută. Este un nou pas spre 
calitate. Dar, încă timid, lipsit de vi
goare. Spunem acest lucru pentru că 
s-a observat că majoritatea echipelor 
au repus pe primul plan lupta pentru 
victorie în dauna calității, a spectacu
lozității. Și doar s-a verificat de atî- 
tea ori că aceste două obiective se pot

să ne stimuleze!
dintre cei mai buni 

Poloniei ne este din

Victoriile trebuie
Așadar, bilanțul întâlnirilor 

baschetbaliști ai Rominiei și 
nou favorabil. După cum se știe, în partidele des
fășurate săptămîna trecută în Capitală, jucătorii 
noștri au înregistrat două prețioase victorii, în timp 
ce oaspeții au câștigat o singură dată. Victoriile 
sînt deosebit de valoroase și ele bucură pe toți 
iubitorii baschetului din țara noastră. Și aceasta 
cu atît mai mult cu cît Polonia a prezentat de 
astă dată o echipă bine pusă la punct, incontesta
bil în progres fată de evoluțiile de la campionatul 
european din 1963, unde a ocupat locul doi. Pentru 
a scoate în evidență și mai hine valoarea victoriilor 
noastre în fața echipei poloneze, care se află înain
tea J. O. de la Tokio, este suficient să vă redăm 
una din aprecierile antrenorului federal Aurel Pre- 
descu asupra echipei oaspe : „Jocul polonezilor a 
fost și de data aceasta simplu și eficace, iar pre
cizia aruncărilor la coș (in special de la semidis- 
tarifă) dovedită de majoritatea jucătorilor — im
presionantă. Dacă ar fi avut această armă impor
tantă la Wroclaw, Polonia ar fi cîștigat campio
natul european !“.

De aici se poate vedea că munca sirguincio-așă 
a colectivului baschetbaliștilor noștri fruntași în
cepe să-și arate roadele. Ultimele rezultate, ca de 
altfel și jocul prestat de reprezentanții noștri, do
vedesc că echipa Romîniei începe să urce din nou 
treptele piramidei, spre vârfurile ierarhiei euro
pene.

Fără îndoială că un prim pas a fost făcut. Dar, 
fără a ne lăsa furați de entuziasmul victoriilor, să 
privim cu luciditate asupra întregii evoluții a bas- 
chelbaliștilor noștri, care a lăsat să se întrevadă 
și cîteva lipsuri importante. Așa cum am mai pre
cizat și în alte rînduri, apărarea continuă să fie 
(ana din armele noastre de bază. Sistemul adoptat

Ștafeta de 4 x 100 m alcătuită din Bîcivarov, Vălov, Gluk- 
cev și Traikov a parcurs distanța de 400 m în 40,0 sec. - . .
Un alt record a înregistrat, la lungime, campionul balca- / a(’ clt|i m
nic Raicio Țonev cu 7,87 m. \ W°r noștri

In acest sezon noi recorduri de valoare au fost obținute r federali :
la aruncarea discului: 56,52 m Virginia Mihailova și 57,03 
m Gheorghi Damianov; la ciocan -— 63,66 m Vasil Kru- 
mov, la prăjină — 4,85 m Dimiter Hlebarov, la înălțime 
--- 2,12 m. Evgheni Iordanov, la lungime fete — 6,29 m 
Diana lorgova, la greutate fete — 16,16 m lvanka Hris- 
tova etc.

Tn general, se poate spune că echipele Bulgariei se pre
zintă la o valoare mult mai ridicată decît la ediția tre
cută a Jocurilor Balcanice, la Sofia. De altfel, rezultatul 
de egalitate (104—104 p) înregistrat în întîlnirea cu Iu
goslavia, la Liubliana, vorbește de la sine. In aceeași com
petiție echipa feminină a Iugoslaviei a obținut victoria cu 
65—50 p, dar în răgazul de timp care a trecut de atunci 
(începutul lunii august) atletele bulgare au eliminat o se
rie din slăbiciunile echipei, astfel că ele vor alcătui la 
București o formație redutabilă, mai ales că mai au încă 
destule zile de intense pregătiri. Ceea ce, evident, sporește 
interesul pentru întrecerile la care vom asista în zilele de 
11—13 septembrie.

îmbina armonios, avînd ca rezultat 
dezvoltarea rugbiului I

Firește, trebuie apreciat echilibrul 
valoric care s-a realizat în ultima vre
me între echipele bucureștene și cele 
din provincie. Dar, în orice caz nu a- 
ceasta este singura explicație a scoru
rilor strânse, a victoriilor la limită 
(și duminica au fost două : la Peiro- 
șeni și Galati), a surprizelor înregis
trate. Se constată că majoritatea echi
pelor caută să-și asigure avantajul în 
prima repriză și .apoi preferă practi
carea unui joc de strictă apărare, că 
alte formații — încă insuficient pre
gătite — slăbesc nepermis de mult rit
mul de joc, că altele mizează fotul pe 
partidele programate „acasă". Semna
larea acestor cîteva deficiente se im
pune și considerăm că antrenorii noș
tri vor lua măsurile necesare pentru 
ca viitoarele etape șă marcheze mai 
evident progresul calitativ pe care 
toate echipele 
lizeze.

au posibilitatea să-l rea-

DAN G1RLEȘTEANU

1. Dinamo 13 11 1 1 206: 43 36
2. Steaua 13 9 4 0 157: 47 35
3. Grivița R. 12 10 1 1 187: 60 33
4. Progresul 13 5 5 3 71: 60 28
5. C.S.M.S. lași 13 5 2 6 79: 79 25
6. Contructorul 13 5 1 7 88:101 24
7. Rulm. Birlad 13 4 3 6 60: 69 24
8. Știința Cluj 13 1 4 1 8 59:147 22
9. Gloria 13 2 4 7 75:130 21

10. Știința Tim. 13 3 1 9 58:146 20
11. Ancora Galați 13 3'1 9 58:204 20
12. Știința Peir. 12 3 2 7 43: 55 20

de Antrenorii noștri, menit să suplinească dezavan
tajul taliei inferioare a jucătorilor romîni, se do
vedește inspirat. Aplicarea sa nu se face însă în
totdeauna eu chibzuință. Fiind vorba de un sistem 
colectiv, se cere din partea jucătorilor noștri un 
plus de efort atît la marcajul pivoților, cît și la 
schimbul de jucători din partea avansată a zonei. 
Or, tocmai aceste elemente au lipsit apărării noas
tre în prima partidă eu Polonia. De asemenea, este 
necesară mai multă atenție la închiderea pătrun
derilor adverse, ca și Ia marcajul jucătorilor înalți, 
atunci cînd aceștia nu acționează direct sub panou.

Atacul echipei noastre continuă însă să dea cel 
mai mult de l’ureă antrenorilor. S-a văzut clar că 
atunci cînd se lansează repede contraatacul, cînd 
circulația jucătorilor și a mingii este intensă, se 
realizează nm numai faze spectaculoase, dar și 
eficace. Din păcate însă, întreruperile de ritm sînt 
destul de frecvente în jocul naționalei noastre și 
minutele în șir de acțiuni statice diminuează cu 
regularitate randamentul formației. Se impun mai 
multe eforturi și din partea pivoților, care au avut 
comportări inegale chiar pe parcursul aceleiași în
tâlniri. Cît privește colaborarea directă dintre ei, 
aceasta continuă să fie încă o problemă nerezolvată 
în jocul echipei noastre.

Am lăsat în mod special la urmă capitolul arun
cărilor la coș și al urmăritului la panou. în ge
nerai, procentajele înregistrate (în medie 49% la 
aruncări din acțiune și 71 % la aruncări libere) 
sînt mulțumitoare. Dar pentru o echipă care tinde 
spre un nivel superior (să liuăm exemplul polone
zilor) procentajele nu sînt suficiente.

în încheiere, cîteva cuvinte despre jucători. 
Aesieuici cu o excepțională vitalitate a fost omni
prezent în toate acțiunile echipei. El a fost de 
departe cel mai bun jucător al formației. îl ur-

Mihai Nedef încearcă să-l depășească pe Cze 
chowski în drumul său spre coșul advers. F 
din meciul Rominia — Polonia (77—73) desjc 

:, ral duminică in Capitală.
Foto: T. Roib

mează în ordine C. Popescu și Spiridon, utili, 
în apărare, cît și în atac. Nedef și Albu au ju 
ficat selcționarea ; ei ara fost însă inegali de la 
joc la altul, la fel, ca și Novacek și Demian. E 
luțiile lui Popovici, Cernea, Savu și Giurgiu 
fost influențate de timiditatea care încă își 1 
pune amprenta în jocul lor.

A. VASIL) L

Prima etapă a campionatului a adus cu ea — așa cum era firesc — nei 
mărate aspecte, privind pregătirea echi pelor, arbitrajele, interesul cu care 
fost așteptată cea de 47-a ediție a campionatului de fotbal. De aceea, după 

numărul de ieri al ziarului relatările redactorilor și coresponde 
de Ia jocurile inaugurale,

COVACI, antrenor, obser- 
Știința Craiova —

ȘTEFAN 
vator la meciul 
Steaua : „In primul rînd trebuie să re
marc faptul că publicul craiovean a tre
cut cu bine examenul primului meci. 
El a fost zgomotos dar foarte obiectiv, 
a încurajat echipa locală, dar i-a a- 
plaudat ’ 1 timpul jocului și la sfîrșit pe 
fotbaliștii de la Steaua. Jocul ri~a fost 
de factura superioară, dar ardoarea cu 
care s-a disputat și ambianța în care 
s-a desfășurat au suplinit deficiențele. 
A existat pe de o parte o echipă — 
Steaua — cu un joc mai organizat, 
cu jucători valoroși, iar pe de alta o 
formație tînără, ambițioasă, dar care 
nu are încă nici sudura și nici experien
ța necesară categoriei A. Echipa locală 
nu este pregătită din punct de vedere 
fizic, dar mai ales tehnico-tactic. Cu o 
muncă asiduă, atacul va putea da un 
randament superior, lucru pe care l-a 
lăsat să se întrevadă în anumite mo
mente de joc. Fundașii laterali, Gele- 
riu și Deliu, trebuie să-și îmbunătă
țească mult jocul pentru a corespunde 
categoriei A și să elimine duritățile. 
Trebuie remarcată extrema dreaptă 
Ganga. Steaua a prezentat mai multă 
siguranță ca de obicei în apărare, cu 
toate că linia celor patru fundași nu 
este perfect organizată tactic (apără
torii nu știu să se acopere unul pe 
altul, joacă izolat, nu colaborează), 
înaintarea a demonstrat însă un joc 
modern, în viteză, cu dese schimbări 
de locuri. Față de perioada mare de 
dominare, bucureștenii au dovedit însă 
o oarecare insuficiență în ceea 
vește trasul la poartă".

Dr. ROMULUS BALABAN, 
vator la meciul Steagul roșu — 
„Jocul a satisfăcut prin: buna 
tire fizică a ambelor echipe, unele faze 
de calitate, sportivitatea cu care s-a 
jucat. Echipa mai bună a fost Steagul 
roșu, care, cel puțin în repriza a doua, 
a atacat susținut, a combinat rapid și 
subtil, clătinînd apărarea adversă, cam 
precipitată și lipsită de personalitate. 
O vină serioasă are portarul arădean 
Ion Vasile, care a primit goluri para- 
bile. Mă refer la primele două goluri 
care au fost înscrise din unghiuri difi
cile, goluri pe care Ion Vasile le putea 
evita dacă își crea un plasament co
respunzător. U.T.A. a jucat defectuos 
mai ales în atac: Acțiunile echipei oas- 
pe au purtat amprenta improvizației, 
au fost lipsite de orice eficacitate. Și 
acum o chestiune care nu ține de me
ciul propriu-zis: înaintea jocului, la 
stația de radioamplificare a stadionu
lui, s-a citit o alocuțiune cu privire 
la inaugurarea campionatului. Ea a fost 
însă citită atît de prost, îneît nu s-a 
înțeles nimic".

BASIL MARIAN, antrenor federal, 
observator la jocul Petrolul — Știința 
Cluj: „In general, meci de nivel sa- 

ce pri-

obser- 
U.T.A.: 
pregă-

vă redăm azi, părerile observatorii

tisfăcător, în care Știința Cluj și-a 
o contribuție mai mare. In schim 
trolul n-a avut prospețime, iar ț 
tirea n-a fost corespunzătoare în 
mite momente ale jocului — 
deficiențe din punct de vede: 
pregătirii fizice. Majoritatea exec 
tehnice (pase, preluări, trasul la 
tă) ale ploieșlenilor au fost g 
Deficiențe la fel de mari și în ce 
privește tactica. Tn schimb, Ș 
Cluj a realizat o partidă cura 
bună, pe linia ultimelor comporți 
practicat un fotbal plăcut și pe a 
spectaculos, bazat pe ofensivă".

Prof. GHEORGHE OLA, ant 
observator la partidele din Buci 
„Ambele meciuri au fost influența 
căldura toridă. Din această cauz 
special la meciul Rapid — C.S. 
ritmul de joc a fost greoi și jocu 
avut continuitate pentru că au e 
perioade de întrerupere a ritmul 
fiecare formație. Rapid a început 
slab și a jucat din ce în ce mai 
spre final. C.S.M.S. s-a comp&rtzt 
i ivers: mai bine în primele 45 di 
mite și mai slab în ultimele, mai 
din punct de vedere tactic. Cee

MECIUR
ȘTIINTA TIMIȘOARAC. S 

REȘIȚA 1-0 (1-0). Partida, avîm 
caracter de verificare în vederea < 
pionatului categoriei B, s-a des fă: 
la un nivel modest. A marcat M. 1 
în min. 20. (Al. Gros— coresp. r

MINERUL LUPENI — PÂNDI 
TG. JIU 2-0 (1-0). Cele două g 
au fost înscrise de Cărare (min. 
și Țurean (min. 63). (I. Ciortea — 
resp.).

MUREȘUL TG. MUREȘ — CU 
CA TIRNAVENI 3-0 (0-0). Pârtie 
calitate mediocră disputată în lim 
sportivității. Au înscris : Alecu ( 
61), Siko (min. 75), Țarăîungă ( 
83). (A. Sabo — coresp.).

ȘTIINȚA GALAȚI — FL. RC 
TECUCI 5-0 (1-0). Studenjii și-au 
rificat din nou gradul de pregătire 
tr-un meci la care au asistat ț 
2 000 de spectatori. Jocul a fost 
mos, în special în repriza a două, 
s-au creat multe faze spectaculc 

' Stăpânind mijlocul terenului și as



Un meci teribil de lent:
Dinamo — Crișul

cuvîntul

— Doarme'ntruna de cînd 
de la meci.

— Ah /... a fost la Dinamo—Crișul.

a venit

alizat bine în repriza I (interca- 
fundașilor în linia ofensivă), ie- 
au exagerat în cea de a doua, 
care i-a costat la capitolul go- 

rimite.
doilea joc al cuplajului, Dinamo— 
, a fost echilibrat. Ca și fero- 
dinamoviștii au început mai slab 
terminat mai bine. Atacul însă 

vut finalitate. Desigur și pentru 
că Pîrcălab, Frățilă și Nunweil- 

i s-au comportat sub nivelul lor. 
ra ce privește Crișul trebuie spus 
itbaliștii din Oradea au jucat 
icător: apărarea a acționat în 
organizat, atacul a construit acți- 
•umoase, a avut ocazii de gol, 
alia mică a înaintașilor și faptul 
sînt incisivi i-a făcut să nu fina- 
Și nu vor reuși acest lucru — 

părerea mea -— pînă cînd antre- 
nu vor schimba ceva în maniera 

a liniei ofensive".
1. NICOLAE PETRESCU, antre- 
bservator la meciul Farul — Di- 
Pitești: „Jocul a avut numai

1 nivelul unei partide de catego- 
Aceasta înseamnă că antrenorii 

folosit judicios perioada de pre- 
, Și este păcat pentru că stadio- 

fost plin, ceea ce înseamnă că 
nstanța fotbalul place și publicul 
rebui să fie dezamăgit. Un lucru 
sânt de remarcat: Farul a jucat 
adevărat numai după ce a mar- 
■-nul gol. De ce? Ar trebui ca 

lorii echipei să studieze această 
une și să ia măsurile care se

MICALE
□ circulație rapidă a balonului, 
nii au cîștigat pe merit. (S. Cons- 
îscu — coresp. reg.).

•CTROMOTOR TIMIȘOARA — 
iRESUL TIMIȘOARA 2-1 (1-1). 
ia echipei din categoria C a fost 
ată prin golurile înscrise de Au- 
Chinchișan. Pentru Progresul a 

t Lamping. (Șt. Marton — co-

)A OCNA MUREȘ — MINERUL 
4-1 (2-1). Meciul, de un nivel 
mediocru s-a încheiat cu victo- 

eritată a echipei locale. Au în- 
Mureșan (min. 1), Rațiu (min.

ișu (min. 65 și 75) pentru Soda, 
(min. II) pentru Minerul. (Gh.

1 și E. Tîrnăveanu — coresp.).

ANȚA SIGHIȘOARA — RAPID 
IUREȘ 8-1 (5-1). Echipa învln- 
e a arătat o pregătire bună și 
linat tot timpul. Au marcat: Tirv 
urlete, Ianoși, Forțea, Tenjea 
Faianța, Incze pentru Rapid, 

irjan — coresp).

4INORUL BRĂILA — POIANA 
INA 3-0 (2-0). Golurile au fost 
ie de Cazacu (min. 16 și 82) și
Vasile (min. 11). (N. Costin —

JJEANA — AR1EȘUL TURDA 
-0). Cei peste *<40 de spectatori 
ii au asistat la un meci de sla- 
:tură tehnică. Au marcat î Pop 
uțiu pentru Clujeana, loja pen- 
ieșui. (O. Guțu —■ coresp.).

B

După prima

DOI CONTRA PATRU SAU ȘASE, așa ar putea fi intitulată imaginea de 
mai sus, surprinsă de fotoreporterul nostru. Pătrunderi de genul acesta ale 
înaintașilor rapidiști au putut fi savurate de public, „un-doi-urile** 
inițiate de Dumitriu cu Dinu sau Codreanu, făcînd deseori „mat**

a C.S.M.S.-ului.supranumerică

excelent 
apărarea

PLĂCUTE Șl... NEPLĂCUTE

• La Ploiești, am avui din nou o- 
cazia să vedem cit de spectaculoasă 
și de eficace este in același timp par
ticiparea fundașilor laterali la acțiu
nile de atac in sistemul 4--2—4. In 
mod special ne-a demonstrat acest 
lucru fundașul dreapta al echipei 
Știința Cluj, Marca — unul dintre cei 
mai buni jucători ai noștri pe acest 
post — care a... speriat pur și simplu 
apărarea ploieșteană ori de cite ori 
lua locul extremei și înainta spre 
poartă și, mai ales, cî'id se pregătea 
să tragă.

Și Pahonțu, uneori, a făcut acest 
lucru, care a contribuit la spectaculo
zitatea primei reprize a 
trolul — Știința Cluj, 
randamentului acțiunilor

• Dar iată și două 
plăcute din același meci, 
tehnic, dar care n-au trecut neobser
vate. Ele sînt legate de disciplină și 
contează destul de mult în formarea 
unei impresii despre un meci sau 
altul.

Ne vom referi, în principal, la ati
tudinea antrenorilor. Firește, ei „par
ticipă" la, un meci, într-un fel. 
mult decît jucătorii, conștienți de răs
punderile pe care le au și mai ales 
de cele care, li se... atribuie după o 
înfrîngere. Există însă anumite legi, 
scrise sau nescrise,. în legătură cu

meciului Pe- 
la creșterea 
ofensive.

aspecte ne- 
nu de ordin

maî

Pregătirile echipelor bucureștene

de categorie B

Formațiile bucureștene de categorie 
B. Metalul și Știința, și-au continuat 
pregătirile în vederea începerii noului 
campionat. Astfel, ambele echipe, au ■ 
evoluat duminică dimineața în pro
gram cuplat pe terenul Timpuri Noi, 
mtîlnind formațiile Flacăra roșie I și 
II. In primul joc Știința București a 
întîlnit pe Flacăra roșie II, de care 
a dispus cu scorul de 5-2 (4-1) prin 
punctele înscrise de Ciornoavă, Ene (2) 
și Păiș (2). Pentru Flacăra roșie II 
au înscris Tîrțanu și Marinescu. In 
cel de al doilea joc, Metalul a întîlnit 
Flacăra roșie I cu care a terminat 
la egalitate 1-1 (1-1). Golurile au fosi 
marcate de Buzatu centru Metalul și 
Anescu pentru Flacăra roșie I. Toate 
cele patru formații aii promovat dm 
rindurile juniorilor o serie de jucători 
care au dat satisfacție. (C. D.).

SIT
Oricit de mic ar părea față de imensa-i popularitate, balonul rotund 

e I>e toate meridianele globului — o pasiune a tuturor. Tocmai de 
?ea, duminică după-amiază, la începerea noului campionat, emoțiile ii . 
pineaii' deopotrivă pe fotbaliști, arbitri, pe spectatorii din tribune ca 
pe cei din jurul... aparatelor de radio. Acesteia din urmă le-a fost 

'.ervată o plăcută surpriză. în afara faptului c,- au fost „spectatori" 
■ ireL meciuri desfășurate simultan (București. Craiova și Baia Mare) 
jultătorii posturilor noastre de radio au fost pur si simplu ineîntați de 
nentariul cursiv, documentat și spiritual al celor ' trei ' „cavaleri ai mi- 
fonului". Luînd primul cuvîntul, Ion Ghițtilescti le-a transmis tuturor , 
lultătorilor un călduros „Bun găsit!". Apoi, după ce a prezentat 
luatul campionat și meciurile primei etape, a predat „ștafeta" lui 

Soare- Acesta, de la Craiova, ne-a făcut să fim aproape de 
lăcărații suporteri ai Științei. Informmdu-ne despre „exodul" oltenilor 
■e stadion (început încă de la ora 8 dimineața...), crainicul a făcut 

amplu și interesant comentariu al primei părți a meciului. De la
Mare, crainicul Aristide Buhoiți, i-a completat pe colegii săi făcirțd 

descriere poetică a orașului minerilor in prima zi de îneci în categoria 
după o așteptare de... 24 de ani. Apoi, cei trei și-au începui propriu-zis 
'.nsmisiile, descriind Cu multă vervă întimplările de pe teren. De aceea, 
un la început de campionat, le spunem și noi cu toată bucuria „Bun 
sit l" crainicilor radiodifuziunii noastre I

ceea ce pot face și ceea ce 
permis antrenorilor să facă 
unui meci de fotbal. Și dacă aceste 

cunoscute, de ce gesticu- 
antrenorul Șepci și mai 
pătrunde pe teren pentru 
unui jucător al său acci- 
acest drept este rezervat 

ar-

nu le este 
în timpul

atar^ condiții, organizatorii au avut — 
fără îndoială — de rezolvat probleme 
serioase privind repartizarea biletelor 
și, probabil, s-au făcut eforturi pen
tru soluționarea judicioasă a acestei 
chestiuni.

Totuși, nu ne putem declara mul
țumiți de modul cum a fost organi
zată întîlnirea de duminică și în nici 
un caz nu se poate continua pe a- 
ceastă linie. S-au difuzat un număr 
prea mare de bilete, peste capacitatea 
stadionului, din care cauză mulți spec
tatori au vizionat în condiții impro
prii partida, iar la porțile stadionu
lui au rămas pe dinafară numeroși 
spectatori cu bilete cumpărate. Pare 
paradoxal, dar trebuie să arătăm că 
în asemenea împrejurări au intrat în 
stadion un mare număr de spectatori 
fără bilete (!). Remarcăm — de ase
menea — ca meciul a început și s-a 
desfășurat avînd în incinta terenului 
foarte mulți ...spectatori.

Ridicăm aceste probleme în speranța 
că viitoarele meciuri —- dacă se vor 
bucura de același interes — vor cu
noaște o organizare mai bună (c. m.)-.

— Am venit!... Putem începe comen
tariile primei etape...

Desene de AAircea lvănesctl

„legi" sînt 
lează atîta 
ales de ce 
a da ajutor 
dentat, cînd 
numai medicului și numai cînd 
bitrul îi reclamă prezența pe teren ?

• Numerotarea jucătorilor este o 
necesitate șl o obligativitate in același 
timp. Această măsură, aplicată de ani 
de zile pe tot globul, vine in ajutorul 
arbitrilor și mai ales al spectatorilor, 
care pot identifica astfel mai ușor pe 
un jucător sau altul.

Dar, nu o dată, s-a putut observa 
că numerotarea nu se respectă, că ju
cătorii poartă tricouri cu alte numere 
decît acelea care corespund posturi
lor pe care le ocupă. Duminică, la 
Ploiești, ca să luăm exemplul cel mai 
recent, Știința Cluj și-a permis — a- 
cesia este termenul exact — să ți
pară pe teren cu o numerotare fante
zistă, in care Neșu, unul din fundașii 
centrali, avea numărul... 12, iar Ivan- 
suc, aripa dreaptă, numărul... 14. In 
ceea ce îl privește pe lvansuc nu este 
prima oară cind îmbracă tricoul cu 
numărul 14, care, in paranteză fie spus, 
nici nu-i poartă... noroc, judecind după 

: evoluțiile lui din ultimele meciuri-
Dar și Federația romînă de fotbal 

își poate spune -r Și trebuie să-și spu
nă — cuvîntul în această privință.

JACK BERAR1U

MAI MULTĂ ATENTIE 
LA ORGANIZARE

Niciodată încă un eveniment sportit' 
n-a polarizat atenția iubitorilor de 
șporț din regiunea Oltenia, ca întîl- 
nirea dintre Știința Craiova fi Steaua, 
din prima etapă a campionatului de 
fotbal. Stadionul orașului devenise in
suficient pentru marele număr al ce
lor dornici să vizioneze partida. In

LI S A SERVIT
O BOGATA PORȚIE DE 26GOLURI

pop ROMuiiw. 
'-.CONOUCATORU. JOCULUI 
L'RAPID-CSMS A SUNAT 
^ÎNCEPUTUL NOII EDITH A 

CAMPIONATULUI SI AL 
F ARBITRAJE LOR BUNE

^Ihyuueu, c s m S - iași, a
DESCHIS' POARTA GOLURILOR

AmlcTuJ 8M 7
A DE BUT AT CU 
succes In primul
ȘUT'AL DIVIZIEI A 

PRIN TREI SUTURI BiNt 
PLASATE IN POARTA 

PROGRESULUI

buletin olimpic Pregătiri pentru Tokio 
in R. D. Germană, Iugoslavia și Ungaria

La ora actuală, în toate țările ale căror echipe reprezentative s-au cali
ficat pentru turneul olimpic de la Tokio se desfășoară intense pregătiri.

Numele țărilor calificate sînt cunoscute. De asemenea, se cunoaște pro
gramul jocurilor, ca și sistemul de desfășurare a întregului turneu final. 
In rindurile de mai jos vom informa 
citorva loturi: reprezentative.

pe cititorii noștri asupra pregătirilor

FOTBALIȘTII DIN R.D.G. SPERĂ 
ÎNTR-O MEDALIE

Calificarea reprezentativei R.D. Ger
mane pentru Tokio a produs multă sa
tisfacție în cercurile sportive și în rin
durile amatorilor de fotbal din R. D. 
Germană, iar-comportarea bună a „o- 
limpicilor" — în special în partidele 
cu echipa U.R.S.S. — a creat o atmos
feră de optimism în ce privește evo
luția fotbaliștilor din R.D.G. la Tokio.

Lotul de jucători (cu o vîrstă medie 
de 22,8 ani) — din rîndul cărora se 
remarcă marea , speranță Hans Kle- 
minger — urmează un program rigu
ros de pregătire sub conducerea unui 
colectiv de trei antrenori- Cei 28 de 
jucători se antrenează de trei ori pe 
săptăm-înă pe stadionul „Walter Ul- 
bricht", unde au loc-fie ședințe de pre
gătire fizică, fie meciuri de antrena
ment.

Citeva date statistice. Din 1952, re
prezentativa R.D.G. a susținut 56 de 
meciuri, din care a cîștigat 18, a pier
dut 27 .și a terminat la egalitate 11. 
Golaveraj: 93:'1O2. Golgeterul națio
nalei : SchrBter, care în 39 de jocuri

a marcat 13 goluri. Tn ultimele opt în- 
tflniri, echipa olimpică a cîștigat 6, 
iar două le-a terminat la egalitate.

PENTRU TOKIO — SE ÎNTRERUPE 
CAMPIONATUL IUGOSLAV

Zilele acestea, lotul olimpic iugo
slav a susținut un nou meci de verifi
care, în compania formației belgrăde- 
ne Dorgiol (9-2). Această întîlnire a 
făcut parte di-nt-r-un program general 
de pregătire pentru Tokio. Deținătorii 
titlului olimpic sînt hotărîți să-l păs
treze. Lotul și mai ales valoarea celor 
caire îl compun dau această speranță.

Fotbaliștii iugoslavi sînt urmăriți în 
jocurile de campionat, aflat în curs 
de desfășurare. Campionatul însă se 
va întrerupe după etapa de la 13 sep
tembrie, pentru a face loc ultimelor 
pregătiri ale lotului olimpic; el va fi 
reluat în noiembrie (anu-1 acesta cam
pionatul a început mai devreme tocmai 
pentru că s-a avut în vedere partici
parea echipei la turneul olimpie). Du.pă 
clapa de campionat de Ia 13 septem-

brie se va da formă definitivă lotului 
olimpic, care în perioada 15—27 sep
tembrie va fi cantonat la centrul spor
tiv Koșutniak. Aici el va susține și trei 
jocuri de antrenament.

în ultimul meci de verificare a fost 
folosită următoarea formație : 
novici (Scoriei) ■— Fazlagici-

Ștoia- 
____  ,_____ , ____ o .... Vuio- 
vici — Dakici (Radovici), Ciop, Mila-* 
dinovici — Samargici (Tacaci), Pav- 
li-ci, Osim, Smailovici (Kobeșciak), 
Gaici. In afara acestor jucători,:, din 
lot mai fac parte: Zambata, Belin, 
Skrbici, Z. Cebinaț, Vasovici, Giurko- 
vici.

„OLIMPICII" MAGHIARI LA LUCRU

Aceeași atenție se acordă lotului o- 
limpic și în Ungaria. Jucătorii sînt: su
puși unui program de antrenament al
cătuit cu multă grijă. Periodic ei se 
întrunesc la centrul sportiv de la Tata, 
unde fac antrenamente comune și sus
țin jocuri de omogenizare și verifica
re. Recent, lotul a evoluat la Linz, în 
compania echipei clubului din prima 
ligă L.A.S.K. Fotbaliștii maghiari- au 
cîștigat cu 4-0 (2-0), după un joc în 
care au lăsat o bună impresie. Lotul 
cuprinde pe următorii jucători: Gelei, 
Szentmihaly — Novak, Kaposzta, 
Ihasz, Orban, Marosi, Palotai, A. Nagy, 
J. Nagy, G. Nagy, Nogradi, Szepesi, 
Orosz, Varga, Bene, Komora, Duna! 
11, Farkas, Katona și Korsos.



SEHIMÂ

$-au încheiat semifinalele feminine...
Ultima zi a semifinalei de la Bucu; 

rești a campionatului republican fe-’ 
mi tin a prilejuit o „sosire" foarte 
strînsă ; pentru două din locurile care 
asigurau calificarea nu mai puțin de 
patru jucătoare au obținut un număr 
egal de puncte. A fost nevoie de apli
carea punctajului Sonneborn pentru de
partajarea egalelor, dintre care men
ționăm că Aura Teodorescu a reușit 
s-o învingă în ultima rundă pe Elena 
Rădăcină.

Clasamentul semifinalei bucureștene 
arată astfel: 1. Elisabeta Polihroniade 
■(Spartac) 10‘/2 p.; 2. Elena Rădăcină 
i(Constructorul) 9*/2 p.î 3-6. Aura Teo
dorescu (Filmul), Domnița Sutiman 
'(Spartac), Veturia Simu (Spartac), 
Victoria Vidrașcu (Știința) 8*/2 p.; 7-8. 
Sanda Filipescu (Electronica) și Virgi
nia Steroiu (Constructorul) 7 p.; 9. 
Zări Karibian (Progresul) 6 p.; 10. Vi
orica Cuznețov (Voința Arad) 4 p.; 
11-13. Hilda Petri (Progresul Ploiești),

Ana Apostolescu (I.P.C.H.) și Veturia 
Topan (Dinamo Cluj) 3‘/2 p.; 14. Ana 
Mastac (Farul Constanța) 2*/2 p.

Și la Brașov ultimele partide au a- 
dus modificări importante în clasamen
tul semifinalei. Iată clasamentul : 1.
Maria Desmireanu (Progresul Bucu
rești) 10‘/2 p.; 2. Gertrude Bramstarck 
(Știința Buc.) 10 p.; 3-4. Heidrun
Brantsch (Știința Buc.) și Suzana Ma- 
kai (Crișul Oradea) 91/, p.; 5-6. Pia 
Brînzeu (Știința Timișoara) și Viorica 
Tolgy (Chimistul Baia Mare) 8'/2 p.; 
7. Cecilia Manoliu (Filmul Buc.) 61/. 
p; 8-9. Adela Gesticone (Progresul Tg. 
Mureș) și Rita Barbu (Filmul Buc.) 6 p; 
10. Sofia Pentek II (Mureșul Deva) 5 
p.; 11. Ananița Lupu (Voința Brașov) 
4 p.; 12. Elena Blaga (Cauciucul Ora
dea) 3‘/2 p.; 13. Eleonora Fekete (Vo
ința Tg. Mureș) 2 p. ; 14. Rozalia Blau 
(Steagul roșu Brașov) l‘/2 p.

Primele patru clasate din fiecare 
grupă s-au calificat pentru finala cam
pionatului

• • • șl încep ccic masculine
Mîine este zi de „start" în patru tur

nee semifinale care trebuie să desem
neze pe competitorii la titlul de cam
pion de șah al țării, pe anul în curs. 
Sub rezerva unor modificări de ultimă 
oră, componența grupelor este urmă
toarea :

BUCUREȘTI. Grupa I1 P. Voicu- 
lescu, V. Georgescu, P. Seimeanu, Em. 
Reicher, A. Marcovici, V. Vaisman, N. 
Andrițoiu, C. Bozdoghină, P. Macri, 
Ș. Neamțtt, Ș. Teodorescu, R. Alexan- 
drescu, P. Andronache, I. Buzu, N. 
Boicu, B. Varzarî; Grupa II: G. Ale- 
xandrescu, C. Botez, M. Radulescu, M. 
Pavlov, Gh. Gavrila I, M. Șuta, L.Țucă, 
Gh. Erdeuș, V. Bondoc, L. Dobroțeanu, 
I. Schlesinger, Al. Ionescu, Gh. Varabi- 
escu, C. Slujitoru, E. Găureanu, E. 
Dancea.

CONSTANTA: C. Partos, Gh. Miti- 
telu, C. Radovici, E. Nacht, P. Duță, 
M. Șuteu, Fr. Tocăniță, E. Ungurea.iu, 
M. Stănculescu, L. Radulescu, V. Bu- 
larda, V. Stepan, P. Carp, I. Bucătaru, 
P. Nastase, Gh. Martin.

CLUJ: O. Pușcașu, A. Gunsberger, 
I. Szabo, M. Nacu, L. Horvath, I. Ha- 
lic, G. Simon, A. Buza, Z. Nagy I, 
S. Ardeleanu, K. Klein, Gh. Melau, 
M. Rozvan, I. Folbert, I. Lazăr.

Se califică patru jucători din fiecare 
grupă.

Intre 1-8 septembrie

SCRIMERII ÎSI VOR
CAMPIONII PE

începînd de azi, scrimerii noștri frun
tași participă la ultima etapă a fina
lelor campionatelor republicane, asaltu
rile manșei a doua (la echipe) și a 
treia (ia individuale) urmînd să de
semneze campionii țării pe anul 1964.

Care vor fi sportivii ce vor îmbrăca 
tricourile de campioni ?

La floretă masculină, la titlu aspiră 
— cu șanse foarte apropiate —- nu mai 
puțin de șase scrimeri : Ionel Drîmbă 
(cel mai favorizat de punctajul acu
mulat după etapele din aprilie și iu
lie), Tunase Mureșanti, Ștefan Hatt- 
kler, luliu Falb, Iosif Zilahi și Atila
Csipter. Cu atîția pretendenți la titlu « 
este ușor de imaginat cît de dîrze vor f 
fi asalturile din această ultimă 
a finalelor I

Floretistele vor participa și ele 
„bătălie" susținută pentru titlu, 
primul plan se situează desigur 
Orban-Szabo și Maria Vicol; dar Ana' 
Derșidan, Ileana Ghiulai și Ecaterina 
lencic — trăgătoare mai tinere care 
s-au afirmat din plin în acest sezon — 
pot furniza multe surprize... i

Pînă și spadă există încerti-

DESEMNA
1964

tudine. Constantin Stelian, de ani 
zile campion... absolut al țării, are 
înfruntat multi trăgători care au cres
cut vizibil în ultima vreme (Dan lo- 
nescu, Dumitru Popescu și Alexandru 
Mironov ).

Nici sabia nu este lipsită de pro
bleme. Pretendertți direcți —. lenei 
Drîmbă și Dumitru Mustață. In discu
ție însă pot intra și Hariton Bădescu 
precum și frații Ladislau și Zoltan Ro
hani.

O noutate a finalelor o constituie

etapă

la c 
Pe 

OZga

AC TI VITA TEA LA ZI
Ultimele îutreceri din cad na! „Cupei 

raioanelor* și ale etapei finale a 
pei de vară* 
luptă 
taru, 
liberă 
și A.

Disputa dintre cluburile Steaua și 
Olimpia pentru cucerirea „Cupei de

,Cu- 
s-au caracterizat printr-o 

strînsă. S-au evidențiat N. Ro- 
T. Cogut, P. Șandor, la armă 
calibru redus și juniorii N. Vlad 
Gered Ia pistol viteză.

de 
de

De la Școala■I-

cu program, de
medie nr. 35
educație fizică

. Școala medie nr. 35 cu program 
jtppcial de educație fizică primește în
scrieri pentru clasele V—XI la secre
tariatul școlii din Calea Dorobanților 
nr 163.

înscrierile se pot face începînd de

azi, 1 septembrie, și pînă la 8 septem
brie inclusiv.

Relații suplimentare pot fi obținute 
telefonic la numărul 11 09 43, dimi
neața între orele 8—14

xară“ s-a soldat cu victoria 
lor militari cu scorul de 
Întîlnirea dintre Știința 
contînd pentru locul III, s-a 
cu rezultatul 
studenților.

întrecerea 
cbeiat ciu 
bruarie cu 18 p, urmat de raioanele 
Tudor Vladimirescu 25 p, Lenin 35 
p, 1 Mai 38 p și 23 August 48 p.

Rezultatele tehnice individuale : 
arma liberă 60 focuri culcat se
nioare : 1. Ana Goreti (Olimpia) 577 
p, 2. Ana Capela (Olimpia) 575 p. 
3. Aurelia Schafer (Știința) 574 p ; 
seniori: 1. N. Rotaru (Steaua) 592 p, 
2. T. Cogut (C.S.M.S. Iași) 590 p, 3.i 
V. Enea (Steaua) 585 p. Armă liberă 
trei poziții, seniori ;■ 1. ■ N. Rotanui
395—378—356=1129 p, 2. P. Șandor 
(Steaua) 390—375—361—1126 ’ p. : 3. 
T. Cogut 394—371—355=1120 p. 4. 
Gh. Vasilescu (Olimpia) 391—f

de 114—101 în

sportivi-, 
129—94. 
Dinamo, 
încheiat 
favoarea

dintre raioane s-a în- 
victoria raionului 16 Fe-

1X2X1X21'- PRONOEXPRES
1 premiu de 100000 ici ia Pronociprcs

■ Pentru a veni în 
pantHor posesori- de 
PREȘ, LOTO PRONOSPORT 
zează la 18 septembrie 1964 
gere intermediară la care se

I autoturism „FIAT 600“ și
■ cursii cu motonava „Carpați" 

nare cu vizitarea orașelor Belgrad și 
Budapesta,

■ Pentru a participa la această tragere 
intermediară, posesorii . de bilete

. ȘPpRTEXPRES și cei care își vor 
cumpăra, trebuie să completeze pe ver
so talonului, peste textul de reclamă 
tipărit în partea dreaptă a biletului 
SPORTEXPRES, cu cerneală sau pas- 

. tă, citeț:.și cu litere mari de tipar: 
numele, prenumele și adresa completă 

- după care va prezenta gestionarului 
vînzător biletul SPORTEXPRES îm

preună cu talonul nedetașat.
Fiecare bilet cîștigător obține două 

• .excursii.,
Plecarea în excursie va avea Ioc în 

a doua jumătate a lunii octombrie.
Vînzarea biletelor pentru această tra

gere suplimentară se închide la 15 sep
tembrie.

Tragerea din urnă va avea loc în 
ziua de 18 septembrie 1964 la Bucu
rești.

Toate biletele SPORTEXPRES care 
vor .ieși sau nu cîștigătoare la trage
rea, intermediară din 18 septembrie 
a. c. participă în continuare la con
cursul SPORTEXPRES din 30 septem
brie 1964.

avairtajiri partki- Pentru orice informații suplimentare 
bilete SPORTEX- în legătură cu TRAGEREA INTERME- 

. DIARA SPORTEXPRES din 18 sep
tembrie adresati-vă la agențiile LOTO 
PRONOSPORT.

organi- 
o tra- 
acordă: 
250 ex- 
pe Du- PROGRAMUL CONCURSULUI 

NR. 36 DIN 6 SEPT.

U.T.A.—Dinamo București
Progresul—Petrolul
Dinamo Pitești—Rapid

, C.S.M.S. Iași—Steagul roșu 
Știința Cluj—Farul

, Crișul—Știința Craiova
VII. Steaua—Minerul Baia-Mare
VIII. C.F.R. Roșiori—Siderurg. 

Galați
IX. Laminorul Brăila — Dinamo 

Bacău
X. Unirea Rm. Vîlcea—Metalul 

Tg.
XI. C.S.M. Sibiu—C.S.M. Reșița
XII. C.F.R.-Timișoara—Jiul Petrila

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

PRONOSPORT 
1964

Categ. A 
Categ. 
Categ. 
Categ. 
Categ. 
Categ. 
Categ.

Categ.

Categ.

Categ.
Categ. B.
Categ. B.

Pronoexpres
I

din comuna

SPORTUL POPULAR
Pag. a 6-a Nr. 4508

37.341 lei report la concursul
nr. 36 la Categoria

Participantul BARC DUMITRU__ ______  ..
Miniș, raionul Lipova, regiunea Banat, este 
ciștigătorul premiului de categoria I în va
loare de 100.000 lei la concursul Pronoex
pres nr. 35 din 26 august a.c.

Participanții la concursul Pronoexpres 
nr. 36 de miercuri 2 septembrie 1S64 bene- 
ficază de un frumos report: 97.341 lei.

PREMIILE CONCURSULUI PRONOEXPRES
Nr. 35 DIN 26 AUGUST 1964

Categoria I: 1 variantă a 100.000 Iei; Ca
tegoria a II-a: 4 variante ă cîte 16.184 lei; 
Categoria a IlI-a: 37,6 variante a cîte 1.854 
lei; Categoria a IV-a: 264,7, variante a cît® 
338 lei; Categoria a V-a: 1.025,6 variante 
a cîte 87 lei; Categoria a VI-a: 5.034,9 va
riante a cite 24 lei.

Tragerea concursului 
miercuri 2 septembrie 
Reșița.

PRONOEXPRES da 
va avea loc la

Rubrică redactată de

: faptul că prima
: planșe trăgătorii
• vor participa la

le, iar mîine la cele pe echipe. în coi 
i tinuare, în zilele de 3 și 4 septembr 

vor evolua sabrerii. Vor urma floretîșf 
pe 5 și 6 septembrie. Finalele vor 

I încheiate de floretisie care vor ev ol ti 
■. în zilele de 7 și 8 septembrie.

Loc de desfășurare a întrecerilor 
sala Dinamo. Dimineața de la ora 8 a 
loc seriile și semifinalele iar după-; 
miază de la ora 16,30 — linalele.

probă va aduce [ 
de la spadă. Azi,
întrecerile indvidu.

Tn 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 €>it.

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

I Turiști! Rețineți o informație utilă
Gi.. Vasiiesuu (Olimpia) —373—-355pe soseaua București - Brașov, la km 102 cooperația de <
—1119 p. 5. V. Enea 390—367—359= b n z » i • » y

1. Margareta _E-\^ CODSUm deschide: ?

„BRASERIA BREAZA" unitate nouă, modern amenajata, > 
. wt deservită de personal cu calificare superioară. /
1. N. Vlad (Olimpia) ?

-i . p’f Zilnic se pot servi specialități de grătar, preparate de <
aere'Z pește, pui la frigare, produse de cofetărie-patiserie, bău- ;

_i___  r

•>.

1116 p ; 
n ache
2. A.
3. A.
Pistol
574 p. 2. A. Neagu (Dinamo) 567 p,
3. A. Gered (Metalul-)» 567 p. ~ ,2 _. _a 
aruncate din turn : 1. S. Papovici( Di
namo Obor) 95 p, 2. M. Georgescu \ furi alese 
(Steaua) 93 p, 3. D. Danciu (Dinamov
Obor) 92 p. Talere aruncate din janf. vx Seara orchesfrâ de muzică ușoară - dans.
1. Gh. Horescu (Steaua) 179 t, 2. SY h ’ . ..
Popovici 171 t, 3. A. ionescu (O- > J Rețineți deci BRASERIA BREAZA, soseaua București -> 
limpi») 169 t. 17q ‘ L ’ TAOP. GORETI V’Brașov, km 1Q2. $

antrenor S r

; senioare : 1 _ _ _ _
(Steaua) 287—282—25°3=827 p. 

Goreti 292—279—252=823 p,
Capela 286—278—247=811 p. 
viteză : ’

I
M

Loto-PronaspCHL

întreprinderea orășenească
DE INDUSTRIE LOCALĂ

Tg. Mureș -Piața Boiyaia/< - nr.

Execută și livrează pe bază de comenzi pentru 
întreprinderi și Instituții :

— Covoare da tip oriental, executate manual 
cu 40 000 și 110 000 noduri pe mp.

— Fire, tuburi și diferite profile P.V.C. extrudate, 
precum și serpentine de răcire din polietilenă.

— Coșuri tip autoservire din P.V.C.
— Coșuri pentru hîrtie împletite din fir P.C.V.

— Covor baie împletit din tub P.C.V.
— Mobilier comercial (conform proiectului indicat 

de beneficiar).
— Oglinzi de toaletă, sanitare, fantezii și saline 

(în diferite mărimi)
— Geam vitrină (șibere) pentru mobilă.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE SE PRIMESC 
IN SCRIS SAU TELEFONIC PRIN NUMERELE 
32—11; 30—77.



HANDBAL* TENISofNASĂ

B ULETINUL CAMPION A TUL UI... finalele campionatului de juniori
• EDIȚIA DE ANUL ACESTA SE 
PENTRU FORMAȚIILE DIN SERIA A

După iubitorii rugbiului și ai fot
balului, iată că este și rîndul celor ai 
handbalului să se reîntîlnească cu e- 
chipele fruntașe, pe care — ca de o- 
bicei — le vor însoți în pasionanta 
lor întrecere pentru titlul de campioa
nă republicană. Duminică începe un 
nou campionat, care prin modificarea 
formulei și regruparea echipelor — 
masculine și feminine — în două se- 
rii valorice, după clasamentele ulti
mului campionat, promite o dispută 
dîrză și spectaculoasă.

DUPĂ O NOUĂ FORMULA

Și pentru că am pomenit de formu
lă, este bine s-o reamintim acum în 
preajma începerii campionatului. Pri
mele 5 echipe clasate în cele două serii 
(de cîte 8) ale campionatului trecut 
formează acum prima serie, care ar 
echivala cu categoria A (Dinamo și 
Steaua București, Știința Timișoara, 
Dinamo Brașov, Dinamo Bacău, Vo
ința Sighișoara, Știința Galați, Știința 
Tg. Mureș, Tractorul Brașov și Știința 
Petroșeni ).

Echipele clasate pe locurile 6—8 în 
campionatul 1963—64 plus cele patru 
formații promovate din campionatul 
de calificare alcătuiesc actuala serie a 
II-a (Rapid și Știința București, 
C.S.M. Reșița, Raf. Teleajen, Tehno- 
metal Timișoara, C.S.M.S. Iași, Vo
ința Sibiu, Cauciucul Onești, Știința 
Cluj și Recolta Hălchiu). Tn aceste 
două serii se joacă după sistemul cla
sic.

Primele patru clasate în seria I la 
sfîrșitul campionatului se vor întîlni 
din nou, într-un turneu final, cu jocuri 
tur-retur, după care se va alcătui un 
clasament.

In ce privește sistemul de promo
vare și retrogradare, regulamentul 
campionatului prevede următoarele : 
ultimele 2 clasate în seria I vor re
trograda în seria a II-a și în locul lor

HANDBALUL ROMÎNESC NU SE DEZMINTE
(Urmare din pag. 1)

Și pe acest drum sănătos trebuie mers 
mai departe. Aceasta este principala 
concluzie care se impune pe marginea 
„Cupei Dunării".

ECOURI DE LA BUDAPESTA
Succesul handbaliștilor romîni a fost 

subliniat în mod elogios de cercurile 
sportive din Budapesta. Astfel, comen
tatorul agenției M.T.l. arată că „tină- 
ra echipă romină, cu mulți debutanti in

Pugiliștiî romîni susțin 
noi meciuri internaționale
Iubitorii sportului cu mănuși din 

țara noastră vor trăi, din nou, eăp- 
tămîna viitoare, emoțiile marilor în
treceri. internaționale. Pugiliștiî noș
tri fruntași vor avea de susținut un 
nou și dificil examen în compania 
celor din R. D. Germană. Această 
dublă întîlnire, dintre selecționatele 
A și B ale celor două țări, constituie 
o foarte utilă verificare, aciam în 
preajma J. O. de Ia Tokio.

Antrenorii loturilor noastre, cunos- 
eînd valoarea boxerilor germani, au 
condus cu multă grijă pregătirile re
prezentanților noștri în vederea aces
tor meciuri. Ultimele verificări ale 
boxerilor romîni, eu prilejul confrun
tărilor internaționale la care au par
ticipat, Ie dă dreptul antrenorilor 
noștri să aștepte cu optimism aceste 
examene.

Primele garnituri ale celor două țări 
se vor întîlni la București și Craiova, 
în zilele de 11 și 13 septembrie. Lotul 
A, condus de antrenorul I. Chiriac, 
va cuprinde următorii boxeri : C. 
Ciucă, N. Puiu, N. Gîju, C, Buzuliuc, 
C. Stanef, Af. Cîrciumaru, FI. Pătraș- 
eu, I. Mihalic, C. Niculescu, H. Leov, 
I. Monea, Gh. Negrea și V. Mariuțan. 
La aceleași date, în R. D. Germană, 
selecționatele secunde ale celor două 
țări vor susține de asemenea, două 
meciuri. Antrenorul Ion Popa va con
duce următorul lot : C. Pop, P. Co- 
valiov, C. Crudu, P. Vanea, N. Mol- 
down, I. Dinu, I. Covaci, V. Mirza, 
V. Badea, M. M'ariufan, M. Nicolau 
fi M. Glieorgliioni.

DISPUTĂ DUPĂ O FORMULĂ NOUA • O PREVEDERE OBLIGATORIE 
ll-A • DIN PREGĂTIRILE ECHIPELOR • PROGRAMUL JOCURILOR DIN 

CAPITALĂ

Elena Hedeșiu (Rapid) a pătruns la semicerc și se pregătește să arunce la 
poartă. Fază din partida Rapid — Electromagnetica.

Foto: P, Stan
vor promova primele două clasate în seria 
secundă. Echipele clasate pe locurile 
9—10 în seria a II-a vor retrograda, 
itrmînd să fie promovate cele două 
formații învingătoare în campionatul 
de calificare.

O IMPORTANTĂ PREVEDERE 
REGULAMENTARĂ

Mai trebuie subliniat faptul că re
gulamentul campionatului obligă toate 
echipele participante la jocurile din 
seria a II-a (precum și la cele din 
campionatul de calificare, începînd din 
etapa interregională) ca din lotul ce
lor 11 jucători înscriși pe foaia de ar
bitraj, cel puțin 7 să fie în vîrstă de 
maximum 24 de ani. In felul acesta 
se asigură o activitate competițională 
mai regulată elementelor tinere va
loroase. încălcarea acestei prevederi 

rindurile ei, a produs o adevărată sur
priză, învinglnd destul de categoric e- 
chipa Cehoslovaciei, care era conside
rată favorita turneului". Exceptînd 
primele minute de joc cînd a condus 
Cehoslovacia cu 2—1, se spune mai de
parte în comentariu, romînii au domi
nat jocul, mai ales în repriza a 11-a.

După finala de duminică (televizată 
de postul Budapesta), antrenorul echi
pei cehoslovace, B. Konig, a spus an
trenorilor noștri : „Ați cîștigat pe me
rit. Echipa do. a manifestat o supe
rioritate clară in joc". De remarcat 
că la meci a asistat și președintele 
federației cehoslovace, F. Bocek, venit 
special la Budapesta.

Seara la banchetul oferit în cins
tea participativilor, președintele federa
ției ungare de handbal, B. Somogyi, a 
felicitat echipa romîfiă pentru jocul de 
la meci la meci mai bun. Echipa a- 
ceasta — a spus el— a demonstrat 
că titlul de campioană mondială se 
află in miinile celor care-l merită.

• Lotul handbaliștilor noștri sosește 
în Capitală azi la ora 12,37 cu accele
ratul 302.

Comentariul nostru

în pragul unui important examen
Ar putea părea paradoxală afirma

ția că sportul nostru cm pedale se află 
acum, în ajunul campionatelor mon
diale, în fața examenului maturității 
sale. Fără îndoială, mulți își vor aduce 
aminte că Marin Niculescu a trezit 
admirația cu ani în urmă în lumea ci- 
elistă cîștigind cu iun avans de ne
crezut întrecerea de la Budapesta din 
cadrul J. B. E. C., că tot el a dus 
o luptă titanică cu italianul Locatelli 
în „Turul Poloniei", că — mai recent 
— C. Dumitrescu și-a măsurat de la 
egal Ia egal forțele cu Roger Riviere, 
Rorbach, Fall arini ș.a. în „Turul Eu
ropei" și a ocupat locuri onorabile în 
marile itinerant rutiere dintr-o parte 
sau alta a bătrînului continent. Sînt 
de amintit desigur și performanțele 
lui Moiceanu și ale lui Cosma, rezul
tatul obținut de echipa noastră la 
Jocurile Olimpice de la Roma. Și, ou

este plină de risc; orice contestație 
în această privință găsită întemeiată 
atrage după sine omologarea meciu
lui respectiv cu rezultatul de în
dauna echipei care a comis abaterea.

PREGĂTIRI, PREGĂTIRI...

• La echipele bucureștene domnește 
o activitate febrilă de pregătire. Di
namo, Rapid, Steaua, Știința se an
trenează de zor, dornice să aibă un 
start bun. Antrenamentele obișnuite 
alternează cu jocurile de verificare. 
Echipele feminine au susținut duminică 
partide în cadrul „Cupei orașului 
București".

• Favorit Oradea, echipă feminină 
nou promovată în prima categorie, 
a participat recent la „Cupa Elibe
rării". In finală ea a fost învinsă cu 
7—5 (5—1) de I.T.O. (la băieți între
cerea a fost cîștigată de Voința Ora
dea). (I. Ghișa și I. Boitoș, coresp).

• Cele două echipe ale Voinței Si
ghișoara și-au început de la 15 iulie 
antrenamentele. In ultima perioadă, 
ele au susținut meciuri în cadrul „Cu
pei Eliberării", Loturile de jucători 
și jucătoare au fost împrospătate cu 
elemente tinere ca Gh. Valea și Reich, 
Tereza Gyorfi și Gertrude Manch. (I. 
Turjan, coresp.).

JOCURILE DIN CAPITALA

In prima etapă, duminică, în Bucu
rești sînt programate trei partide, care 
se vor disputa astfel:

Teren Progresul, ora 11 : Progresul 
— Electromagnetica (f).

Stadionul Tineretului, ora 16,30: 
Știința — Recolta Hălchiu (m) ; ora 
17,45: Știința — Confecția Bucu
rești (f).

★
• Intrucît secțiile de handbal Voin

ța Sighișoara și Știința Tg. Mureș sînt 
sancționate cu ridicarea dreptului de 
organizare, meciurile acestor echipe 
masculine se vor disputa în acest se
zon în alte localități. Federația a ho- 
tărît ca Voința să-și dispute jocurile 
la Copșa Mică, iar Știința la Reghin.

toate acestea, epoca despre care vor
beam a fost de fapt aceea de pionie
rat. Nicolae Ion Țapu, Marin Nicu
lescu și ceilalți din generația lor au 
luptat pentru a crea ceea ce se nu
mește într-un sport sau altul „clasa". 
Acum — de fapt se putea și ceva... 
mai înainte — este rîndul actualilor 
cicliști de frunte să concretizeze acea
stă miuncă de ani și ani în perfor
manțe de valoare în arena interna
țională. Pregătirea pentru acestea o 
putem socoti chiar prin rezultatele 
realizate de C. Dumitrescu, G. Moi
ceanu. I. Cosma ș.a. în competițiile 
amintite. Joi, la Albertville, pe șo
seaua ce șerpuiește ia poalele Alpilor, 
dominată de celebrul Mont-Blanc, va 
avea loe într-adevăr examenul matu
rității ciclismului nostru. Campionatul 
mondial de contra-timp la care ne pre- 
zentăm eu o echipă tinără, omogenă

Astăzi și mîine sala Institutului Po
litehnic din București va găzdui în
trecerile finale ale campionatului re
publican de tenis de masă rezervat 
juniorilor. Vor fi desemnați campionii 
țării la cele cinci probe individuale: 
simplu băieți, simplu fete, dublu bă
ieți, dublu fete și dublu mixt. Parti
dele se anunță foarte interesante dacă

In urmărirea mingii de celuloid...
Cu toate că „europenele" de tenis de 

masă au loc abia în ultima săptămînă 
a lui noiembrie, iar „mondialele" toc
mai în aprilie 1965, amatorii sportu
lui cu mingea de celuloid de la noi ca 
și de pretutindeni se interesează de pe 
acum de pregătirile pe care le fac spor
tivii, de diferitele rezultate obținute, 
de numele nou apărute. Această curio
zitate este firească, astfel că în rîndu- 
rile care urmează vom aduce la cunoș
tința cititorilor unele amănunte despre 
preocupările șl rezultatele jucătorilor 
noștri și din alte cîteva țări ale lumii.

• După o scurtă perioadă de odihnă 
activă datorită pe ele o parte necesită
ții refacerii organismului sportivilor, 
iar pe de altă parte, din cauza sesiu
nilor de examene, concediilor de odih
nă sau vacanței școlare, fruntașii teni
sului de masă romînesc și-au relua: 
antrenamentele. In același timp eu 
Maria Alexandru, Ella Constantinescu, 
Eleonora Mihalca, Giurgiucă, Reti, Ne- 
gulescu, Cobtrzan etc., se pregătesc cu 
asiduitate și o serie de elemente mai 
puțin rodate dar cu perspective cum 
sînt Marius Bodea, Doina Zaharia, ju
niorii Gelu Păun, Silviu Dumitriu, Vio
rica Ivan, Lidia Sălăgeanu sau Car
men Crișan. O dată cu încheierea fina
lelor Spartachiadei republicane, jucă
toarele și jucătorii noștri își vor veri
fica stadiul de pregătire și cu ocazia 
celui de al treilea concurs al etapei fi
nale a campionatului individual al ță
rii, la începutul lunii octombrie. Apoi, 
sportivii romîni vor lua parte la prima 
ediție a locurilor Balcanice de la Ate
na, în prima jumătate a lui 
octombrie, concurs care va deschide 
seria foarte bogată a întrecerilor din 
sezonul competițional internațional 1964 
—1965.

• La mii de kilometri depărtare, în 
R.P. Chineză, cu cîtva timp în urmă, 
au fost desemnați noii campioni ai ță
rii. La cele cinci probe au luat parte 
317 concurenți (168 băieți și 149 fete). 
La simplu bărbați, titlul a revenit lui 
Ciuan Tze-tun. Interesant de reținut 
că deși este de patru ani campion al 
lumii, Ciuan Tze-tun a reușit abia acum 
să se claseze primul în țara sa. In 
finală el l-a învins cu 3—1 pe Ciu Lan-

In fotografie: o parte din circuitul de la Albertville pe care joi se va des
fășura campionatul mondial de contra-timp pe echipe (100 km).

și creditată cu performanțe bune, 
trebuie să confirme sau să... infirme 
speranțele cu care îi însoțim pe Ion 
Cosma. Gh. Bădără. C. Ciocan și 
Emil Knsu în Franța.

Judecind după rezultatele realizate 
pînă acum, cicliștii conduși de Nicolae 
Voicu au realizat pe clasica distanță 
de 100 km un timp care constituie a 
treia performanță mondială a anului. 
Francezii — gazdele întrecerii, so
vieticii — mari favoriți, cehoslovacii 
— surpriza actualului 6ezon sînt în 
pragul „mondialelor" departe de acel 
2 h.09:17 al băieților noștri. Dar, aici 
—• spre deosebire de alte sporturi — 
performanțele nu pot fi comparate 
adlileram. fntervin o serie de factori, 
printre care de mare însemnătate sînt 
starea timpului, profilul șoselii, alti
tudinea etc. Mai sînt desigur și alte 
lucruri care pot intra în categoria 
surprizelor. Urugaa yenii — care anul 
trecut au uimit — sînt de două luni 
în Europa, japonezii reprezintă un ci

ne gînditn că participă o serie de 
jucători cunoscuți cum sînt Lidia Să- 
lăgeanu, Viorica Ivan, Carmen Cri- 
șan. Ana Erenfeld, Gelu Păun, Silviu 
Dumitriu, Benone Cărmăzan, Petru 
Simin etc.

Jocurile încep în fiecare zi de la 
ora 9 și ora 17.

sun după un joc de atac continuu. Cîș» 
tigătorul a fost mai precis și rapid în 
«xecuții, lovitura sa din st’înga fiind 
foarte eficace. La simplu femei, a ieșit 
învingătoare Han Iu-cen, in fața lui 
Ti Cian-hua, cîștigătoarea turneului de 
consolare de la campionatele mondiale 
de la Praga din 1963. Antrenorul prin
cipal Fu Tzi-fan, comentînd desfășwa- 
rea acestor campionate, a decla
rat că jucătorii cu priza toc att 
fost permanent în ofensivă, obți- 
nînd un succes deosebit : patru din cele 
cinci titluri. In schimb, fostul finalist 
al „mondialelor" Li Fu-sen a ocupai 
doar locul 5, iar Su ln-sen, Ciu Ciun- 
hui (fosta deținătoare a titlului su
prem în 1961) și Sun Mei-in nu s-au 
clasat nici în primii 8.

• Intr-o altă țară cu tradiție în te
nis de masă, Japonia, campionatele s-au 
încheiat de curind cu următoarele re
zultate: simplu bărbați, semifinale: 
Miki—Nohira 3—0, Konaka—Kimura 
3—2, finala : Konaka—Miki 3—I; sim
plu femei, semifinale : Seki—Nakayama 
3—0, Ito—Isomura 3—2, finala: Seki— 
Ito 3—2. Prima jucătoare de pe glob, 
Maisuzaki, precum și Ogimura nu apar 
nici în clasamentele celor mai buni la 
probele de dublu.

• Iată și alți campioni : Chester 
Barnes și Diana Rowe (Anglia), KjelT 
lohansson (Suedia). Proaspătul cam
pion suedez este urmat de Alser, Bern
hardt, Bengtsson și Larsson. In R.P2 
Ungară, ierarhia celor mai bune „pale
te" a fost stabilită astfel: băieți: 1„ 
Berczik, 2. Fahazi, 3. Rozsas, 4. Pig- 
nitzky, 5. Hollo; fete: 1. Foldy, 2. Hei- 
rits, 3. Lukacs, 4. Kerekeș.

Fără discuție că incursiunea făcută, 
numai în cîteva din țările unde tenisul? 
de masă reprezintă o valoare recunos
cută ar putea continua. Din aceastăi 
succintă trecere în revistă rezultă că au» 
intervenit unele schimbări în raportub 
de forțe din tenisul de masă interna
țional, că o serie de sportivi, astăzi? 
poate necunoscuți, se pregătesc să a- 
salteze poarta consacrării de mîine. ȘS 
printre cei care vor primi cununa de în
vingători am dori să se afle și repre
zentanți ai tenisului de masă romihete.

C. COMARN1SCHI

clism cifrat la peste 200 000 de prac- 
ticanți, cei din peninsula scandinavă 
nu și-au spus „cuvîntul"... Și, ar mat 
fi! Dar toate acestea pot fi învinse 
dacă tinerii noștri alergători se vor 
simți mobilizați pentru realizarea nneS 
performanțe mari, dacă vor da totuL 
— inclusiv ...rezervele ! Sîmbătă vas 
intra în luptă și Gabriel Moiceanu 
(în campionatul mondial individual 
pc 185,600 km), iar de la 8 septem
brie la Paris și Constantin Dumitres
cu. Acesta din urmă s-a „reprofilat" 
pentru velodrom. La Pare des Prin
ces el va ataca probele de urmărire 
(Ia echipe împreună cu Burlacu, Duță, 
Bărbulescu sau Ardeleanu). Așadar» 
toată „floarea ciclismului romîneee" se 
află angajată în bătălia campionatelor 
mondiale din Franța, singura care le 
poate deschide și porțile spre Jocu
rile Olimpice de la Tokio.

Să le urăm — din inimă — succes 
deplin !

HRISTACHE NAUM



Echipele de gimnastică ale R. D. Germane 
sint gata pentru diiiciiul examen de la București

— CORESPONDENTĂ DIN BERLIN —
Sîmbătă și duminică, amatorii de 

sport din București vor avea ocazia să 
urmărească întreceri pasionante între 
cei mai buni gimnaști ai R.P. Romîne 
și R.D. Germane. Pentru sportivii din 
R.D.G. întrecerile de la București 
constituie cel mai important și în a- 
celași timp cel mai greu examen îna
intea Jocurilor Olimpice de la Tokio. 
După ce echipele masculine și femini
ne au trecut cu succes de concursuri
le de selecție cu formațiile R.F. Ger
mane, atenția principală a fost îndrep
tată spre meciurile din capitala Ro- 
mîniei.

Zilele trecute am stat de vorbă cu 
campionul R.D.G., Siegfried Fulle, 
care nc-a declarat că întîlnirea se a- 
nunță foarte echilibrată și va oferi, 
fără îndoială, un spectacol de bună ca
litate. Iar fosta campioană, Brigite 
Radochla, ne-a spus: „...Pentru echi
pa noastră, Sonia Iovan și colegele 
ei de echipă sînt cele mai remarca
bile adversare pe care le-am întîlnit în 
ultimii ani“.

Pregătirile echipelor noastre au în
ceput mai de mult. Tehnicienii au cău
tat să alcătuiască în așa fel progra
mul de antrenamente, îneît într-o 
perioadă relativ scurtă, gimnaștii să

Echipa feminină de gimnastică a R. D. Germane: de la stingă la dreapta: 
Stolz, Feigner,

tivele
Barth, Fost, Heintz, Mannewitz, Radochla, Starke. (Spor- 
scrise cu litere drepte vor evolua la București).

maximă. Iată de ce verificarea stadiului actual al pregă- 
București o conside-

fie în forma lor 
întîlnirea de la 
răm deosebit de importantă pentru

Performante la atletism
IRINA PRESS Șl BOB SCHULL AU OBȚINUT NOI RECORDURI MONDIALE

perfor- 
greutate 
lungime

a 4-a i
20,9 —

TN ULTIMA zi a campionatelor 
unionale de atletism, desfășurate la 
Kiev, Irina Press și-a îmbunătățit pro
priul record mondial ta pentatlon, rea
lized 5194 puncte (vechiul record — 
5137 puncte). Irina Press a înregistrat 
în cele 5 probe următoarele 
manțe: 80 m garduri 10,7; 
16.58 m; înălțime 1,67 m; 
6,09 tn; 200 m 25,0.

Rezultate tehnice din ziua 
masculin: 200 m. 1. Politiko
record unional egalat; 2. Ozolin 21,0; 
1500 m: 1. Bielițki 3:43,6; 2. Savin
kov 3:44,0; 5000 m : 1. Dutov 14:03,6; 
2. Kazanțev 14:05,4; lungime: 1. Ova- 
nesian 8,18 m —■ cea mai bună per
formanță europeană a sezonului; 2. 
Barkovski 7,97 m; maraton: 1. Bai
kov 2 h 29:02,2 ; 2. Abramov 2 h 32,0 ; 
decatlon: 1. Storojenko 8014 puncte.

Feminin : 200 m : 1. Samotesova
23,8; 2. Gaide 24,0; înălțime: 1. Kos
tenko 1,70 m, 2. Cencik 1,65 m; disc: 
1. Tamara Press 57,34 m, 2. Kuznețova 
55,70 tn; pentatlon: I. Irina Press 5194 
puncte, 2. Bîstrova 4995 puncte.

TRIUNGHIULARUL MASCULIN de 
atletism Italia — Iugoslavia — Elve
ția disputat pe stadionul din orașul 
Modena a luat sfîrșit cu următoarele 
rezultate: Italia — Elveția 129—79; 
Italia — Iugoslavia 111—96; Iugosla
via — Elveția 111—96.

Iată cîștîgătorii probelor: 100 m: 
Berutti 10,6; 200 m: Sardi 21,5; 400 m: 
Laeng 46,7 ; 110 m.g.: Otoz 13,8; 400 
m.g.t Morale 51,7; 800 m: Bianchi
1:49,9; 1 500 m: Kniel 3:50,5; 5000 m: 
Span 14:35,0; 3 000 m obstacole: Span 
9:00,4; 10000 m: Forcici 29:47,4; pră
jină: Lesek 4,50 m; suliță: Limetici 
76,17 m; înălțime: Vivod 2,10 m, record 
iugoslav; lungime: Fontairasi 7,42; 
ciocan: Beziak 61,91 m; disc: Radose- 
vici 54,50 m; greutate: Meconi 18,10 m; 
triplusalt: Bazzi 15,30; ștafetă 4x100 tn: 
Italia 40,7 ; ștafeta 4 x 400 m : Elveția 
3:11,9.

IN CADRUL unui concurs desfășu
rat la Woodland Hills, atletul american 
Bob Schull a bătut recordul mondial 
pe distanța de 2 mile, obținînd timpul 
de 8:26,4. Recordul anterior, stabilit de 
francezul Michel Jazy la 6 iunie 1963, 
era de 8:29,6.

tirilor. Vă veți întreba, desigur, de ce 
lipsește tînăra campioană a țării, în 
vîrstă de 17 ani, Erika Barth? Recent, 
la un antrenament, Barth a suferit un 
accident stupid la gleznă, ceea ce o 
face indisponibilă, probabil și 
J.O. în schimb vor fi prezente 
altele cunoscutele gimnaste 
Radochla, Ingrid Fost și Utte

Echipa masculină pe care o 
tăm în frumoasa capitală a 
niei este completă.

pentru 
printre 
Brigite 
Starke, 
prezen- 

Romî- 
niei este completă, avînd în frun
te pe Siegfried Fulle, Erwin Koppa, 
Klaus Koste și Peter Weber — 4 din 
cei 7 gimnaști care în meciurile de 
selecție cu echipa R.F. Germane au 
obținut calificarea pentru Tokio.

BERNHARD WILK
redactor al ziarului „Deutsches 

Sportecho”

Campionatul european 
de iahting — clasa finn

participă repre- 
țări. în cele două 
vineri — prima zi 

veliștii romîni Mir- 
Petre Purcea s-au 
10, 11 și respectiv

Tinerele noastre voleibaliste 
la Plovdivînvingătoare

Au luat sfîrșit cele două turnee in
ternaționale de volei desfășurate în 
R.P. Bulgaria, la Plovdiv și Razlog. 
In amîndouă competițiile echipele noas
tre de tineret au avut o frumoasă com
portare. In turneul feminin de la Plov
div, reprezentativa R.P. Romîne a dis
pus în ultimele două jocuri cu 3-1 de 
echipa secundă și cu 3-2 de prima e- 
chipă de tineret a gazdelor, clasin- 
du-se astfel pe primul loc în clasa
mentul final. Pe locurile următoare:

2. R.P. Bulgaria I (tineret) ; 3. Loko
motiv Sofia (senioare): 4. R.P. Bul
garia II (tineret).

In turneul masculin de la Razlog, 
unde pe primul loc s-a clasat repre
zentativa de tineret a R.P. Bulgaria, 
tinerii noștri voleibaliști au încheiat în
trecerea pe locul al doilea, în urma re
zultatelor de 3-1 cu Botev Plovdiv (se
niori) și 2-3 cu R.P. Bulgaria (tine
ret). Locul 3: Botev Plovdiv (se
niori) ; locul 4 : Pirin Razlog (seniori).

FOTBAL PE GLOB
LEVSKI SOFIA A TERMINAT LA 

EGALITATE

campiona- 
a terminat 
Beroe Sta-

In etapa de duminică a 
tului bulgar, Levski Sofia 
cu un scor alb partida cu 
ra Zagora. Lokomotiv Plovdiv a în
trecut cu 2—0 pe Botev Plovdiv, Lo
komotiv Sofia a dispus de Akademik 
cu 3—1, Spartak Plovdiv a cîștigat 
meciul cu Slavia cu 3—0, CerrtoMore 
a fost învinsă pe teren propriu cu 1—0 
de Dunav Russe. Celelalte partide 
s-au terminat la egalitate: Spartak 
Sofia—Mlada Gvardia 1—1, Marele— 
Cerveno Zname 0—0 și Spartak Ple
ven — Botev Vrața 1—1. Clasament: 
Lokomotiv Plovdiv și Lokomotiv So
fia cite 4 p, Cerveno Zname, Beroe 
și Dunav Russe, cite 3 p. etc.

T. HRISTOV

STEAUA ROȘIE ÎNVINSA LA SCOR

In etapa a cincea în campionatul 
iugoslav cea mai mare surpriză a 
furnizat-o formația Jeleznicear care 
a dispus de Steaua roșie, campioana 
țării, cu 4—1 (2—1) I Celelalte rezul
tate : Radnicki — Zagreb 3—0, Treș- 
nevka — Partizan Belgrad 1—2, Velej 
Mostar—Sutievska 4—1, Voivodina No- 
visad—Rjeka 1—1, Hajduk Split — 
Sarajevo 0—2.

In clasament, pe primele locuri se 
află Sarajevo, și Partizan Belgrad cu 
cîte 7 p, urmate de Radnicki și Za
greb cu cîte 6 p.
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Proiilurî olimpice

Eroul celei mai mari surprize a 
Jocurilor Olimpice de la Roma re
vine în centrul comentariilor spor
tive cu un alt rezultat senzațional: 
o victorie asupra lui Valeri Bru
mei.

Cu 4 ani în urmă, cînd favoritul 
absolut al săriturii în înălțime la 
J. O. era negrul american John 
Thomas, Șavlakadze a răsturnat 
„șansa lurtiei“ și a cucerit medalia 
olimpică de aur cu un rezultat de 
2,16 m.

Recent, la campionatele de atle
tism ale U.R.S.S., gruzinul reușește 
si-l întreacă pe Valeri Brumei, 
care de 4 ani n-a mai cunoscut 
înf ringarea în nici un concurs ofi
cial.

O coincidență : și la Roma și 
recent la Kiev, Șavlakadze a ob
ținut primul loc, avînd o perfor
manță egală cu al doilea clasat, dar 
cu încercări mai puține. O dovadă 
în plus a stăpînirii nervoase, con
centrării, controlului de care este 
capabil în cea mai dificilă și ca
pricioasă probă a atletismului.

Campionul olimpic de la Roma 
își pune deci candidatura pentru 
Tokio la o vîrstă cînd alți atleți 
sini gata să spună adio perfor
manței: 32 de ani. Un motiv în 
plus de admirație pentru voința a- 
cestui sportiv.

Șavlakadze locuiește la Tbilisi, 
fiind profesor de educație fizică. 
Este căsătorit și are un băiat care 
se apropie de vîrstă școlii, tn o- 
rele de răgaz, pe care i le lasă 
profesia și antrenamentele, scrie, 
în proiectele sale cele mai apro
piate figurează o cronică amplă a 
Olimpiadei de la Tokio, M'ai exact, 
o carte a întrecerilor.

— Și, glumea campionul după 
victoria repurtată asupra lui Bru
mei, trebuia neapărat să-mi asigur 
biletul de avion pentru capitala 
Japoniei. Ceea ce i-a și reușit..

COPENHAGA (prin telefon). — La 
campionatul european de iahting (cla
sa finn), oare a început la sfîrșitul 
săptăiuînii trecute, 
zentanți a 20 de 
regate desfășurate 
a competiției — 
cea Dumitriu și 
clasat pe focurile
26, 20. în întrecerile de sîmbătă — 
care au avat loc pe un vînt puternic 
— cei doi sportivi romîni s-au com
portat mai slab (20, 18 și 26, 23). 
Duminică, 1 
pe furtună, 
din cauza 
(22 din 30) 
de concurs, 
individual după patru regate : 
S. Kuhwette (R.F.G.) 5893 p., 
Vind (Danemarca) 4694 p... 
Dumitriu 2079 p., 27. P. Purcea 1183 
p. Au luat startul 30 de velîști.

Ditmînîcă, în etapa a 24-a a cam
pionatului maghiar, cele două forma
ții pretendente la titlu, Ferencvaros șî 
Honved au suferit înfrîngeri. Echipa 
Ferencvaros, care conduce în clasa
ment, a pierdut cu un scor categoric 
(3—0) în fața formației Vasas. In 
același timp însă și Honved a pierdut 
partida cit Csepel (1—0), micșorîn- 
du-și simțitor șansele de a cuceri pri
mul loc. Alte rezultate : M.T.K. ■— De- 
brefirt 2—1, Komlo—Ujpesti Dozsa 
2—2, Dorog—Tatabanya 0—0, Szeged 
— Gtjor 2—2 și Diosgyor—Pees 1-0. 
Cu două etape înainte de terminarea 
campionatului, Ferencvaros are 38 p, 
Honved 35 și Tatabanya 32.

— Angers 4—2, Valenciennes—Raiten 
3—(Ț, Monaco — Nantes 4—/, So- 
chaux. — St. Frattvais 4—1, Ltjon
— Lens 2—1. Sedan — Nîmes 4—2:
TORPEDO MOSCOVA IN FRUNTEA 

CLASAMENTULUI
După 21 de etape în campionatul 

U.R.S.S. pe primul loc se află forma
ția Torpedo Moscova cu 29 p. Pe lo
cul al doilea sînt Ț.S.K.A. și Dinamo 
Tbilisi cu cite 27 puncte. In ultimele 
partide: Torpedo — Moldova Chiși- 
nău 3—0, Volga Gorki — Dinamo 
Tbilisi 0—0, Ț.S.K.A. — Nettianik 
Baku 0—0, Torpedo Kutaisi — Zenit 
Leningrad 1—0.
CAMPIOANA R. F. GERMANE LA 

A DOUA INFRINGERE
Etapa a dona a campionatului R.F 

Germane a înregistrat o nouă surpri
ză. Campioana țării, F.C. Kofri, a 
fost învinsă cu 2—0 de formația Ha- 
novra. De remarcat, că echipa din 
Koln a pierdut și în prima etapă (pe 
teren propriu) întîlnirea cu formația 
Herta (2—3). Alte rezultate : Werder 
Bremen 
Stuttgart 
russia Dortmund 
kirchen 2—1, Milnchen 1860 — 
iracht Frankfurt 0—I, Schalke 
F. C. Karlsruhe 1—I, Bremen 
Braunschweig 5—I. In clasament 
duce Hanovra cu 4 p.

„.Șl CAMPIONII AUSTRIEI
FOST ÎNVINȘI

Noua promovată în prima catego
rie, Wacker Innsbruck, a fost reve
lația celei de a doua etape din cam
pionatul austriac, învingind cu 1—0 
pe Rapid Viena, campioana țării. În
vingătorii din această partidă sînt la 
a doua victorie consecutivă și conduc 
în clasament cu 4 p. Alte rezultate i 
Admira — Vienna 1—1, Wiener Sport 
Klub ~ ----- —
Neustadt — L.A.S.K. 4—■ _ 
berg — Austria Viena l—4, 
Grea — ~ '

S. V. S. Hamburg 0—0, 
F.C. Niirnberg 3—1, Bo- 

Borussia Neuit- 
Ein- 
04—

Grazer A.K- 5—0,
.2

V. CH.
J

con-

AU

Wiener
Kapferi-

Stiirm

1

regata a cincea a început 
, trebuind sa fie întreruptă 

numeroaselor abandonări 
și a condițiilor improprii 
Iată clasamentul general 

1. B.
, 2. H. 
14. M.

PRIMA ETAPA IN CAMPIONATUL
FRANȚEI

Campionatul Franței a început cu 
o mare surpriză. Campioana țării, St. 
Etienne, a pierdut pe teren propriu par
tida cu Bordeaux (0—l). Dintre noile 
promovate o comportare remarcabilă 
a avut Toulon care a dispus cu 3—1 
de Lille, Celelalte rezultate: Toutouse

Schwechat 0—1.
ALTE ȘTIRI

• Mîine se dispută la Leipzig întîl- 
nirea din cadrul „Cupei campionilor 
europeni” (primul joc) dintre Chetnie 
Leipzig și Vasas Gyiîr.

■ A fost perfectată întîlnirea din 
cadrul „Cupei Intercontinentale” din
tre cîștigătoarea „Cupei campionilor 
europeni” (Internazionale Milano-) și 
cîștigătoarea „Cupei campionilor A- 
mericii de Sud” (Independiente-Buenos 
Aires). Primul joc va avea loc la 9 
septembrie în capitala Argentinei, iar 
revanșa la 23 septembrie pe stadionul 
San Siro din Milano.

• La Banska Bistrica: Sel. olimpi
că a R-S. Cehoslovace — R.S. Ceho
slovacă A 3—3 (1—2).

• în turneul internațional de ia 
Cadiz (Spania) echipa lietls a învins 
în finală formația argentiniană Boca 
Juniors cu 2—1 (2—0).

SCURTE ȘTIRI EXTERNE
• Congreaul federației internațio

nale de natație a stabilit ca viitoarea 
ediție a campionatelor europene de 
înot, sărituri de la trambulină și polo 
pe apă să se desfășoare în anul 1966, 
în orașul olandez Utrecht. întrecerile 
vor avea loc între 20 și 27 august.

• Cu prilejul unui concurs, plano- 
ristul sovietic Vladimir Șuvikav pila- 
tind un planor „Kai—19“ a stabilit 
un nou record mondial pe un circuit 
triunghiular de 30(1 km. El a obținut 
o medie orară de 93 km, coreetînd 
cu 10 km vechiul record* care aparți
nea americanului Rost.

1:07,5. în proba de 100 m liber băr
bați, Joachim Klein (R.F.G.) a rea
lizat timpul de 54,6, una din cele mai 
bune performanțe mondiale ale anu
lui. înotătorul vest-german Hans Joa
chim Kueppers a stabilit un nou re
cord mondial în proba de 100 m spa
te, reaiizînd performanța de 1:00,3. 
Recordul precedent — 1:00,9 — 
parținea americanului Tom Stock.

a-

® Halterofilul polonez Valdemar 
Baszanaivski a doborît recordul mon
dial la categoria ușoară —- stilul „a- 
runcat“ — rididnd o halteră în greu
tate de 168 kg. Vechiul record era 
de 163,5 kg.

european 
mijloc ie-

• Cea de a doua reuniune de se- 
Ieeție a înotătorilor din R. D. Ger
mană și IU F. Germană a început la 
Dortmund. Două recorduri ale R. D. 
Germane au stabilit Martina Grun- 
nert la 100 m liber femei — 1:02,5 
și Egon Henninger la 100 m bras —

• Pugilistul Nino Benvenutti este 
noul campion piofesionist al Italiei 
la cat. mijlocie. El l-a deposedat do 
titlu pe Fabio Bettini, pe care l-a 
învins la puncte după an meci de 12 
reprize desfășurat la Saa Remo. Nino

Benvenutti a fast campion 
amator în 1957 la Praga (cat. 
mical.

• înotătorul italian Enzo 
a stabilit un nou record mondial de 
adincirne. El a reușit să coboare la o 
adîncime de 53 rn, coreetînd cu 2 m 
vechiul record care-i aparținea. Ma- 
jorca a plonjat avînd în spate a greu
tate de 15 kg de care s-a debarasat 
în momentul cînd a atins adincimea 
de 38 m. Apoi, el a coborît pînă Ta 
53 m. Această operație a durat 1:36,2.

• în vederea participării la cea 
de-a 16-a ediție a Olimpiadei de șah, 
care va avea loc în luna noiembrie la 
Tel Aviv, federația unională de șah 
a alcătuit următoarea echipă : Petro
sian, Botvinik, Keres, Smîslov, Spas
ski și Stein. Din lotul echipei U.R.S.S. 
mai fac parte Tal și Bronstein, iar 
conducător este marele maestru Kotov.

Majorca

(Agerpre»)
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