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Echipa dc ciclism a R. P. Rominc pc locui 4 
la campionatul mondial

Formația Italiei a cucerit titlul de campioană
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UN FRUMOS SUCCES AL SPORTIVILOR NOȘTRI LA BALCANIADA DE LUPTE

Luptătorii romîni au cucerit 6 titluri de campioni
• I. CERNEA, M. BOLOCAN, V. BULARCA, I. ȚÂRANU, GH. POPOVICl

Șl N. MARTINESCU pe primul loc •Romînia a ciștigat întrecerea

pe echipe

1 grA||

i- : :

Echipa R. P. Romine care a ocupat joi locul 4 lu campionatul 
mondial de contra-timp. De la stingă Ia dreapta : Ion Cosma,

Em. Rusu, C. Ciocan și Gh. Bădără

CONSTANȚA 4 (prin tele
fon}. — In frumoasa sală a 
sporturilor din Constanța au în
ceput joi după-amiază întrece
rile cefei de a XHI-a ediții a 
Balcaniadei de lupte. La ora 
18 fix, participant!! la competi
ție, cei mai buni luptători din 
R.P. Bulgaria, R.S.F. Iugosla
via, Grecia, Turcia și R.P. Ro- 
mînă s-au aliniat In jurul sal
telei. Tov. Miron Olteanu, vice
președinte al Consiliului Gene
ral UCFS și președintele Fede
rației romîrie de lupte, a decla
rat deschisă eea de a XlII-a e- 
ditie a Balcaniadei.

Cum era de așteptat, la între
cerile de ia „clasice" tonul l-au 
dat luptătorii romîni care au 
avut o comportare demnă de 
ren urnele de care se bucură pe 
arena internațională. Sportivii 
noștri au luptat cu mult curaj 
și au învins o serie de luptă
tori de valoare internațională 
din Turcia, Bulgaria și Iugosla
via. In primele două tururi, 
șapte din cei opt reprezentanți 
îomîni au obținut victorii care 
le-au deschis drumul spre fi
nala competiției.

Iată rezultatele sportivilor noș
tri de joi seara și vineri dimi
neața : cat. 52 kg — D. Pîrvules-

cu b.p. după o luptă strînsă pe 
Marinko (R.S.F.I.) și este net 
superior în partida cu E. Ylmaz 
(Turcia); cat. 57 kg — I. Cer
nea învinge la puncte pe luptă
torul turc Tești și pe bulgarul 
Penev ; cat. 63 kg — M. Balocan 
cîștigă Ia tuș întîlnirea cu Krizan 
(R.S.F.I.) și termină fa egalitate 
cu Beșergil (Turcia) ; cat. 70 
kg — V. Bularca b.p. Nemedi 
(R.S.F.I.) și Gurov (R.P.B.) ; 
cat. 78 kg — I. Țăranu b.p. Ne-

T. RABȘAN
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ALBERTVILLE, 4 (prin tele
fon). In localitatea franceză Al
bertville, situată în Alții, la poa
lele celebrului Mont-Blanc, a a- 
vut loc joi prima probă a cam
pionatului mondial de ciclism :

100 km contra-cronometru pe 
echipe. Reprezentativa R, P. 
Romîne (formată din cliclistfî 
ION COS.MA, GH. :”
EMIL RUSU și 
CAN) a realizat 
tat remarcabil

locul IV, la mai puțin de 4 se
cunde de echipa clasată pe locul 
III și la 8 secunde de formația 
care a ocupat Iovul I! ! Rezulta
tele obținute în această cursă do
vedesc că nivelul ciclismului in
ternațional a crescut considerabil 
și — în aceiași timp — că ci
clismul rom în est a intrat în ria
dul ntarilar valori ale lumii. Per
formanța băieților noștri în Fran
ța este cea mai bună din cîte am 
realizat vreodată la campiona
tele mondiale (1962 — locul VII, 
1963 — locul XI f) și deschide ci
cliștilor romîni porțile spre o 
afirmare și mar puternică, spre 
cucerirea unei medalii la Jocu
rile Olimpice de la Tokio.. Pentru 
aceasta va trebui să se mun
cească la antrenamente cu și 
mai multă intensitate, să se rea
lizeze o și mai mare omogeni
tate a reprezentativei noastre.. 
Pentru succesul drn Franța se 
cuvin felicitări atît celor 4 ru
tieri cit și federației noastre de 
ciclism, colegiului de antrenori 
și, firește, antrenorului Nicolae

Jocurile Balcanice de atletism — ediția a XXIII-a

Sportivii noștri sînt gata pentru întrecerile 
de pe Stadionul Republicii

O La ultima verificare au fost înregistrate citeva 
de valoare • Așteptăm noi recorduri la J.

Atleții noștri privesc cu toată 
seriozitatea dar și cu mult opti
mism apropiatele întreceri de pe 
Stadionul Republicii. Ei s-au 
pregătit cu sîrguînță pentru a- 
ceastă competiție și au dovedit 
prin rezultatele obținute că se 
află într-o formă sportivă bună, 
care le dă dreptul să aspire la 
cît mai multe titluri de campioni 
balcanici.

Zilele trecute s-au desfășurat, 
la București și Poiana Brașov, 
ultimele concursuri de verifi
care. Bilanțul acestor întreceri

R.P. Romîne. In urmă cu cîte- 
va luni Valeriu Jurcă a obținut 
cu 21,0 sec. noul record al țării. 
Această performanță a fost ega
lată însă de Gheorghe Zamfi- 
rescu, cu prilejul finalelor Spar- 
tachîadei republicane. In cursa 
desfășurată miercuri Zamfirescu 
a sosit al doilea cu 21,1 sec. 
întrecîndu-i pe Valentin Popes
cu (21,7), Mihai Isbășescu 
(21,7) și pe Ion Osoianu (21,7). 

Atrage atenția rezultatul lui O- 
soianu, campion republican pe 
400 m, rezultat care-1 recoman-

zon) în timp ce 
ocazia cea 
me într-o 
putată cu

rezultate
B.
Vasile va avea 

mai bună să se afir- 
întrecere foarte dis- 
aruncători de mare

ROMEO VILARA
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BADARA, 
C. C.IO- 

un rezul- 
clasîndu-se pe

CLASAMENTUL FINAL

Turneul internațional de polo

ECHIPA ROMÎNIEI PE PRIMUL LOC
DUPĂ 3 ETAPE

Azi și miine, două jocuri decisive:
Rominia — U. R. S. S.U. R. S. S.-R.D.G. și

Turneul international de polo 
continuat joi în mijlocul unui 

crescînd, dovadă fiind

1. ItaiHa (Andreoli,
na, Gaerra. Manza) 
WMM km u*  2 h.___________
(medie oratră 47,683 km)

2. Spania 2 h.11:07,41
3. Belgia 2 h. 11:11,82
4. R.P. ROMINA 2 h. 11:15.74
5. Danemarca 2 h. 11:29.60 

Franța 2 h. 11:55,24 
Suedia 2 fc. 12:46 
R.P. Pal o nd 2 h. 13:14 
US.SS. 2 h. 13:19 
TCP. Ungară 2 h. 14:21 
K.F. Germană 2 h. 15:08 
Olanda 2 h. L5:W

13. Uruguay 2 h. 15:23
14. Norvegia 2 h. 17:33
15. Elveția 2 h. 17:47
16. R.S.F. Tucroslavia 2 h. !8:KJ7
17. Maroc 2 h. 18:12

18. Turcia 2. h. 21:19
19. Algeria 2 h. 24:40

Sîrnbătă va avea loc la Sat- 
lanches- cursa individuală pe 
circuit (185.600 km).

Della Bo
ci parcurs 
07:20,36108

S. 
t. 
s.».

10.
11. 
u.

este remarcabil.

3 NOI RECORDURI REPUBLI
CANE DE SENIORI

Pe stadionul „23 August" 
sprinterii și-au măsurat forțele 
într-o cursă pe 200 m. După 
cum am anunțat și în ziarul nos
tru de joi, VALERIU JURCA a 
redevenit — la „singular" — re
cordmanul acestei probe. Timpul 
de 20,9 sec. înregistrat de el este 
unul dintre cele mai bune obți
nute în acest sezon în Europa 
și înseamnă îndeplinirea normei 
de selecție în totul olimpic al

dă pentru a cifră de valoare- pe 
distanța unui tur de stadion. .

La Poiana Brasov, soții ANA 
și VASILE SALAGEAN, în a- 
ceeași zi, și-au corectat' recor
durile republicane. Ana a obți
nut un excelent 16,53 m la arun
carea greutății (v.r. îi aparținea 
cu 16,37 m) iar Vasile a arun
cat discul la 54,37 m (cu 99 cm 
peste vechiul său record). Ne 
bucură foarte mult aceste per
formanțe și ne dau speranța că 
ele vot fi iarăși corectate cu 
prilejul Jocurilor Balcanice. La 
Balcaniadă, Ana Sălăgean va 
avea o adversară redutabilă în 
persoana atletei bulgare fvanka 
Hristova (16,16 m în acest se-

zJiiimiiiitmiimiimiiimiiHiiiiitiiiiHiiiitumiiiinuiiimiimimmiuiiimmniiiiLumiiișa 

| Alte succese j 
I ale sportivilor romîni I
S 9 LA SOFIA Rapid-Levski 1—0 în turneul bal- = 
S canic de fotbal. S
H O VASILE PINCIU pe locul I la concursul interna- 5 
S țional de călărie de Ia Budapesta.
S • FLORIN GHEORGHIU l-a întrecut pe marele g 
H maestru internațional Igor Bondarevslci in turneul de = 
= șah de la Soci. ||
H O VOLEIBALIȘTII învingători la Paris: București- = 
= Varșovia 3—2.
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a 
interes 
tribunele din ce în ce mai popu
late.

Reprezentativa de tineret a 
țării 
jocul 
R.D. 
chiar 
prin 
egalată, a luat din nou condu
cerea prin golul înscris de Zam- 
firescu. De la 2-1, însă, riposta 
puternică a formației oaspe, dar 
și unele greșeli tehnico-iactice 
comise de tinerii noștri poloiști, 
au făcut ca scorul să arate, la

noastre a început „tare" 
cu selecționata olimpică a 
Germane. A deschis scorul 
în primul minut de joc 

Popa și, după ce a fost

sfîrșitul reprizei secunde, 4-2 
pentru R.D.G. Cu trei minute 
înainte de încheierea meciului, 
Kluge pecetluiește la 5-2 rezul
tatul acestei partide.

Meciul Romînia—Bulgaria s-a 
desfășurat în nota de superiort- 

x tate a jucătorilor noștri. Firoiu 
a marcat repede (min. 1, 20) 
trăgînd de la distanță, echipa 
noastră a controlat jccut și în 
continuare, dar execuțiile tehni
ce defectuoase (Culineac, în 
prima repriză, și Zahan în cea 
de 
să

a doua) au făcut ca scorut 
nu ia proporții. Totuși, Grin-

(Continuare in pag. a 8-a)

Voicu care le-a îndrumat pregă
tirea și i-a condus în competiție. 
Valoarea performanței realizată 
de echipa noastră crește și prin 
faptul că noi am depășit,' la ea 
acasă, echipa Franței — cam
pioana mondială de anul trecut 
și am întrecut redutabilele for
mații ale Uniunii Sovietice, Da
nemarcei, R.P. Polone, R.P. Ger
mane, Uruguayutui și OlandeC

Aplaudați de miile de specta
tori, felicitați de specialiști ș£ 
tehnicieni din diferite țări,. cm 
cliștii noștri păstrau după cursă]

(Continuare in pag. a 3-a)T 1
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La Expoziția realizărilor economiei naționale a R. P. R.
• ZECI DE MII DE VIZITATORI PE ZI • EXPONATE LA CEL MAI ÎNALT 

PENTRU SPORTIVI

Standul materialelor }i echipamentului sportiv atrage zilnic, prin diversitatea fi calitatea 
exponatelor sale, numeroși vizitatori

Foto : T. Rotbri

Vasta suprafață de teren din 
fața Casei Scîntei» pină la Mu
zeul Satului a devenit, o dată 
cu deschiderea Expoziției rea
lizărilor economiei naționale, un

adevărat furnicar. Din toate 
colțurile Capitalei și din nume
roase regiuni ale țării, mtî de 
vizitatori vin să vadă această 
grandioasă expoziție. Intr-o sin

gură zi, cifra vizitatorilor a tre
cut de 20 000. Conducerea ex
poziției ne-a informat că în pu
ținele zile care au trecut de la 
inaugurare, exponatele aflate

NIVEL • ARTICOLE NOII

sub cupola sclipitoare a pavi
lionului central sau în celelal
te pavilioane și sectoare au fost! 
vizionate de sute de mil del 
vizitatori. Este o cifră care do
vedește interesul de care se bu
cură această uriașă „carte dei 
vizită" a țării, etalată pe celei 
aproape 100 de hectare de te
ren. care înmănunchează reali
zările mărețe obținute de har
nicul nostru popor, condus de> 
partid, în cele două decenii dei 
viață liberă.

Pășind pe aleea largă, sprei 
marele pavilion circular, vizita
torul va fi descumpănit loco-, 
tro să-și îndrepte întâi pașii ?J 
Numeroasele ștanduri ale pavi
lionului central găzduiesc expo
nate ale industriei metalurgice,, 
industriei constructoare de ma
șini, industriei electrotehnice șil 
electronice, agriculturii socialis
te și economiei forestiere, in
dustriei alimentare, industriei! 
ușoare și cooperației meșteșu
gărești. In exterior, pe șantie
rul petrolier se înalță moderne
le instalații de foraj, iar în ve
cinătatea acestora te îmbie pa
vilionul cu produse drn materiali 
plastic, cet alt transporturilor și!

AUREL CRIȘANb

(Continuare in pag,



economiei naționale
(Urmara, din pag. 1)

telecomunicațiilor, pavilionul culturii și 
artei populare pavilionul miner pre
cum și cel al construcțiilor, arhitectu- 
rij și sistematizării.

I Mindrie patriotică

' Vizitind „Expoziția realizărilor e- 
j conomiei naționale" am încercat — 
ț în fața grandiosului tablou al Ro- 
} mîniei de azi — un puternic senti- 
ț ment de mindrie patriotică. Gradul 
■ actual de tehnicitate al industriei, 
' mecanizarea înaintată a agricultu- 
, rii, realizările din domeniul social- 
1 cultural, al creșterii nivelului de 
I trai, constituie o oglindă a succe- 
ț selor poporului nostru în construe- 
? ția socialistă, un excelent prilej 
4 pentru un rodnic schimb de expe- 
1 riență între oamenii muncii din di- 
} ferite sectoare ale economiei noas- 
i tre naționale.

GHEORGHE IANCU
ț maestru emerit al sportului
j la parașutism

Ce să privești mai întîi ? Totul in
cintă ochiul și vorbește despre fru
mos, util, eleganță și bun gust. Multi 
dintre vizitatori arată spre exponate și 
se mîndresc : „Pompa aceasta-i reali
zată la noi“... „Aparatele acestea de 
radio le-am produs de curînd“._ Sînt 
cuvinte care se pot auzi des în expo
ziție.

—Ne-am oprit în fața ștandului cu 
articole de sport și turism. Prezenta
toarea, o tînără desenatoare de la 
„Metaloglobus", Manuela Mihail, în
drăgostită de sport și în special de 
turism, abia prididește cu explicațiile. 
Dovedește o competență apreciată de 
vizitatori. Ne mărturisește surîzînd că 
ii face plăcere să prezinte frumoaselo

Acum 5 ani lua ființă In Capitală, 
școala medie nr. 35 cu pro
gram special de educație fi

zică. Rosturile noii instituții de în- 
vățămînt fiind prea puțin cunoscute, 
începutul a fost destul de ti
mid. In ore de clasă, de antrena
ment sportiv, aproape 250 de elevi și 
eleve descifrau cu sîrg alfabetul mă
iestriei sportive. In aceeași măsură ei 
deslușeau tainele matematicii și fizicii, 
chimiei și științelor naturii. La fiecare 
sfîrșit de săptămînă, ei erau prezenți 
la concursurile pe clase, la cele pen
tru trecerea unor norme de control. 
Prin munca stăruitoare și competentă 
a profesorilor, școala s-a dezvoltat însă 
de la an la an, sporindu-și nu numai 
numărul de elevi ci și... faima.

Este suficient să amintim că aici au 
absolvit studiile medii numeroși spor
tivi de frunte printre care gimnastele 
Elena Tutan și Mariana llie, înotătoa- 
rea Anca Trohani, baschebalistul A- 
lexandru Pop, componenți ai loturilor 
republicane de seniori sau tineret. Tot 
aici învață în prezent Gheorghe Cos- 
tache și Mihaela Peneș, .recordmeni 
mondiali de juniori la atletism, sări- 
toarea în lungime Gabriela Radulescu, 
gimnasta Lucia Chiriță, campioane re
publicane de junioare ș. a.

Elevii de la „35", azi în număr de 
400 sînt cuprinși în 12 clase și două 
cicluri : V—VIII și IX—XI. In ambele 
cicluri, programa analitică de învăță- 
mînt, pentru toate materiile, este simi
lară celei de la școlile medii de cul
tură genet ală. Singura deosebire cons
tă în aceea că numărul orelor de e- 
ducație fizică și de antrenament spor
tiv este superior celui din celelalte 
școli: 6 la ciclul ! și 8 la ciclul II.

încadrate cu profesori posedînd o 
bogată experiență pedagogică și spor
tivă (Elisabeta Stănescu și Adam Se- 
besi la atletism, Barbara Dumitrescu 
și Nicolae Vieru la gimnastică, V. 
Dăscălescu la baschet etc.), școala se 
bucură de o binemeritată apreciere, e- 
levli de aici situiîndu-se, în ultimii ani, 
printre fruntași în campionatele repu
blicane școlare sau de juniori.

Odată cu școala medie nr. 35 au 
luat fiinfă instituții de învăță- 
mînt asemănătoare la Brașov 

(școala medie nr. 2) și Timișoara 
(școala medie nr. 4). Ulterior, datori
tă interesului manifestat față de aceste 

realizări ale muncitorilor care produc 
articole de sport și turism din ce în ce 
mai bune, mai frumoase. Ne arată cor
tul modern produs de întreprinderea 
„11 Iunie" din Galați. Acesta are par
tea de jos cauciucată, două umbrare, 
ferestre și este montat pe bețe teles
copice care se string pînă la 40 de 
cm. In interior... tot confortul: pat 
pliabil, măsuță, scăunele, perne și 
cearceafuri. Greutate totală : 12 kg. A- 
tenția cu care turiștii Ion Cosma, A- 
lexe Marin, Ion Drăgan, veniți tocmai 
de la Hunedoara să viziteze expoziția, 
au ascultat explicațiile prezentatoarei 
sînt justificate. Ne-au mărturisit că în 
viitoarele lor drumeții pe munți își 
doresc un astfel de cort. Și ne-au ru-

Hărnicie, pregătire, talent
| Am intrat și eu, cu multă nerăb- 
J dar, în marele „fluviu*  care 
J se revarsă necontenit spre expoziție. , 
| Și am simțit cu intensitate un sen

timent de deosebită mindrie în 
fața atrăgătoarelor ștanduri care 
expun rodul îmbelșugat al oameni- ( 

i lor muncii de la noi, obținut în 
cei 20 de ani de viață liberă 

i și fericită. Cum să nu fii mîndru 
i cînd privești gigantica siluetă a 

instalației de foraj la mare adîn- 
cime, care se ridică în ve
cinătatea „coloanei nesfirșite*  
sau agregatul complex, de un înalt 
nivel tehnic, pe care îl constituie , 

i locomotiva Diesel-electrică! Sînt
doi coloși ai expoziției care relie
fează și mai puternic hărnicia, , 
pregătirea și talentul oamenilor 
muncii din țara noastră.

ing. ViOREL MORARU
maestru emerit al sportului

 
gat să transmitem felicitări realizato
rilor. Ceea ce facem cu plăcere 1

Dintre celelalte articole care rețin 
atenția la standul cu articole de sport 

Școlile recordmenilor și campionilor...
școli, au mai fost înființate și altele 
în orașele Cluj, lași, Tg. Mureș, Ga
lați, Rîmnicu-Vîlcea, Ploiești, Cîmpu- 
lurtg Muscel etc. In momentul de față, 
numărul școlilor medii cu program 
special de educație fizică este de 12 
cuprinzînd aproape 4 000 de elevi și 
eleve (de Ia 600 in 1959...).

Ca și în cazul școlii medii nr. 35, în 
aceste școli au fost călăuziți spre mă
iestrie, numeroși elevi talentați, mttlți 
dintre ei campioni și recordmeni ai 
țării (Viorel Suciu-lași Cristina Dobo- 
șan și Despina Gruev-Timișoara, Ro
zalia Baizat-Cluj, Doina Botez-Brașov, 
Iosif Naghi-Tg. Mureș etc). Este și fi
resc, deoarece organele de resort ale 
Ministerului Invățămîntului au fost 
preocupate să încadreze în aceste școli 
profesori de specialitate dintre cei mai 
pricepuți cum este cazul lui Gheorghe 
Tcșu și Ion Puică (Iași), I. Vitman 
(Timișoara), Lothar Marks (Cluj),
Drăguța Manolescu, Ion Cucu și A-
drian Marian (Galați), Maria și Lau-
rențiu Stilea (Rm. Vîlcea), Virgil

REPORTAJUL NOSTRU SPORTUL L\\ IFIL
„Romînul s-a născut poet*  glăsuiește 

o zicală de-a noastră. Poet și spor
tiv, aș adăuga eu. Și pentru a vă de
monstra că e așa vă invit în Lenau- 
heim. De preferință într-o duminică. 
Comuna e mare și frumoasă. Are stră
zile drepte*  trotuarele pavate cu că
rămidă și în fața caselor flori. Oa- 
menii-s deosebit de ospitalieri și... pa
sionați iubitori ai sportului. Iată-i, de 
pildă, asistînd la o întrecere de cros. 
De-o parte și de alta a șoselei îmbul
zeală mai ceva ca la nuntă. Briga
dierul Ion Tudosan ține neapărat să 
cîștige Petre Datcu. Cică ar fi spe
ranța nr. 1 a satului. Adică ce a sa
tului ? A raionului. Și nici a raionu
lui. A regiunii. La rîndul său. preșe
dintele gospodăriei colective, Eroul 
Muncii Socialiste, Viorel Uibaru, e 
atît de încrezător în victoria lui Va
sile Caban incit nu-și face nici un 
fel de griji. Dar ce-i asta? De unde 
a mai răsărit și Ion ăsta a lui Muja? 
Trece pe lingă Vasile și Datcu de 
parcă ar fi în plimbare de sănătate. 
Iată însă că și el, obosit de efort, 
cedează pasul altui tinăr.

A cîștigat cel mai bun. Un flăcău 
la care nu se gîndea nimeni. Nimeni 
in afară de părinții, frații, rudele, 

* prietenii^ cunoscuții și tovarășii de

a R. P. R.
și turism cităm barca pneumatică, cro
sele, schiurile, rachetele, sulițele, săniu
țele, arcurile etc., realizate la Reghin, 
mingile, pantofii și ghetele pentru sport,

Oglindă a vieții noastre

fericite
Am vizitat marea Expoziție, a- 

ceastă oglindă a vieții noastre fe
ricite, încîntîndu-mi privirile și su
fletul cu nenumăratele și străluci
toarele imagini ale mărețelor bi- 
ruinți obținute de poporul romîn, 
sub conducerea Partidului, în cei 
20 de ani de la eliberarea țării.

Popasul la fiecare pavilion, ad
mirația produsă de cele văzute la 
fiecare stand fac să-ți sporească și 
mai mult dragostea față de harnicul 
și talentatul nostru popor, față de 
partid.

Sînt mîndru că trăiesc în vremea 
unor asemenea grandioase succese 
ale patriei mele socialiste.

HORAȚIU NICOLAU 
maestru emerit al .sportului 

la volei

artieolele variate pentru pescari și bi
neînțeles cîteva noutăți cum sînt frigi
derul portativ, reșoul cu gaz lichefiat 
de format mic și sifonul cu umplere 
„automată", acestea din urmă destinate 
desigur excursioniștilor.

Standul cu articole de sport și tu
rism atrage . atenția vizitatorilor atât 
prin varietatea produselor expuse cit 
și prin calitatea ridicată a acestora. 
In contextul expoziției, standul respec
tiv se încadrează firesc, vorbind vizi
tatorilor despre grija partidului pentru 
asigurarea celor mai bune condiții de 
odihnă, de sport pentru oamenii mun
cii.

Ludu, Ileana Diaconescu și Gh. Po- 
pescu-Colibași (Brașov), Gheorghe 
Fiilop și Fr. Barabaș (Tg. Mureș), E- 
lena și Eugen Bădescu (C-lung Mus
cel), Mircea Simion (Ploiești) ș. a.

Un alt fapt demn de semnalat: prin 
buna lor pregătire școlară, elevii 
care promovează aceste școli trec 

in proporții masive (80-90 la sută) con
cursurile de admitere in învățămintul 
superior. Ei devin studenți nu numai 
la Institutul de Cultură Fizică sau fa
cultățile de educație fizică de pe lîngă 
Institutele pedagogice — unde în mod 
firesc îi cheamă pasiunea lor pentru 
sport — ci, cu aceleași excelente, re
zultate, ei se numără printre fruntașii 
Institutelor politehnice, I.M.F., facul
tăților și institutelor din cadrul Uni
versităților. In școlile medii cu pro
gram special de educație fizică, exi
gența față de învățătură caracterizează 
pe toți profesorii.

T1BERIU STAMA

muncă. A cîștigat Ion, băiatul lui Ro- 
zențvai. Cine e ca el ? Are brațele 
pline cu flori și pășește țanțoș, de 
parcă ar fi cîștigat titlul olimpic. 
Acum fie vorba între noi, are dreptate 
băiatul să pozeze în mare învingător. 
Ia uite colo, printre codane, ce de 
priviri admirative.

Dar să nu întîrziem, că pierdem me
ciul de handbal, și e păcat tocmai as
tăzi, în ziua revanșei cu cei din Bul- 
găruș. Credeți că la meciul de hand
bal în șapte a lipsit careva din specta
torii prezenți mai adineauri la cros ? 
Nici vorbă. Uite-i pe agronomul An
drei Sitaru, pe președintele Uibaru, 
pe brigadierul Ion Lorenz, Nicolae La- 
zea, Gheorghe Păunescu, Elena Vlaschi 
Vasile Crișan și restul. Restul în
seamnă aproape <tot satul, pentru că e 
meci dicisiv. Și nu numai atît. Oas
peții din Bulgăruș sînt campioni pe 
regiune. Cum s-ar zice „artilerie grea*.  
Au cîștigat ei pînă acum toate întîi- 
nirile cu cei din Lenauheim, dar as
tăzi H se înfundă. Precis. Cel puțin 
asta e părerea unanimă a spectatori
lor. Că ar fi bun și un meci nul, 
asta e altceva. Și nu bun, foarte bun. 
Numai că de! Trebuie să fie de acord 
și adversarul. Aș! Ți-ai găsit. Adver
sarul a marcat vreo 15 boabe, a pri
mit abia 7 și a plecat cîntînd. Nu-i

Delta Dunării, acest tezaur al ță
rii cum este ea deseori denumită, 
are de cîteva zile noi oaspeți... Sînt 
cei aproape 150 de studenți din 
București, Cluj, Suceava, Petroșeni, 
Iași și Timișoara sosiți pe aceste 
meleaguri cu cea de a 4-a excursie 
organizată de Comitetul Executiv 
al U.A.S.R. in colaborare cu Minis
terul Invățămîntului.

„Startul" s-a dat... sîmbăta tre
cută, noaptea, din portul Galați. In
stalați pe un frumos și confortabil 
șlep al Trustului de amenajare și 
valorificare a stufului am plecat 
spre Tulcea. In zorii zilei de dumi
nică sintem la „poarta" Mării, în rada 
vechiului port dobrogean. Orașul — 
vechi de peste 2 000 de ani — ne-a 
primit cu construcții noi, moderne, 
tinerești.

in plin traseu, pe

Doar o oră a trecut de la sosire 
și iată-i pe studenți la muzeul ra
ional. Aid, cu ajutorul ghidului 
Camelia Panait, am făcut cunoștin
ță cu bogata faună și floră a Del
tei. Ne-am... plimbat prin pădurea 
Netea, colonia de pelicani de la 
Matița și am ajuns pînă la margi
nea lacului Razelm... Peste cîteva 
zile ei aveau să facă cunoștință cu 
Delta pe... viu.

Apele Dunării ne poartă spre 
Mare. In drum facem cunoștință cu 
noul oraș Maliuc. Aici, în Deltă, pe 
malul Dunării, s-au ridicat construc-

Vești din asociațiile sportive
F1L1AȘ1. în cadrul asociației spor

tive de pe lîngă școala de mecanici 
agricoli din localitate au fost pregătiți 
anul acesta 66 de instructori sportivi 
din rîndul elevilor anului III. Aceștia 
își desfășoară activitatea în cadrul bri
găzilor din S.M.T. de pe cuprinsul ra
ionului. In total, în raionul Filiași acti
vează peste 200 de instructori sportivi.

N. Cirstocea-coresp.

CRAIOVA. In ultimul timp, încă 244 
de tineri de la Combinatul chimic 
Craiova au devenit purtători ai Insig
nei de polisportiv. Printre noii purtă
tori ai insignei se numără și munci
torii Vasile Pătru, Ioan Ctțu de la sec

nimic. Data viitoare nu vor mai scăpa 
ei, cei din Bulgăruș, cu una, cu două.

Deocamdată nu e timp de văicăreală 
și nici de scuze, cum încearcă alde 
Avram Suciu, alde Frantz Minih și 
Nicolae Mut. E nevoie de optimism, 
de încredere în sportivi și în șan
sele lor. Uite, începe meciul de fot
bal. Și unde mai pui, finala cu Cera
mica din Jimbolia. Mare meci mare!

Fotbalul săracu. Tot el să descre
țească frunțile. După cel de al treilea 
gol marcat în poarta Ceramicei, a 
apărut soarele. Nu pe cer. Acolo era 
de mult. Pe fețele spectatorilor.

— Grozavi sportivii ăștia ai noștri! 
— exclamă unul din localnici, răsu- 
flînd ușurat după încetarea jocului. 
Și adresîndu-se lui Cicala Mihai din 
conducerea asociației sportive: — De 
mîine mă poți număra și pe mine 
membru cotizant al asociației sportive. 
Dau mă că merită și am de unde. îm
preună cu nevasta și băieții, număr 
aproape o mie de zile muncă.

Laudă ? Nu. fyfai degrabă o mani
festare spontană a omului mulțumit că 
se are bine cu belșugul. A venit cu 
aproape întregul sat să asiste la între
cerile sportive pentru că-i tihnește. 
Are casa ca un pahar, belșug. Ce-i mai 

ții moderne, pentru cei care se 
ocupă de cercetarea imensei bogății 
care se întinde mai peste tot, stuful. 
După-amiază sîntem oaspeții satu
lui de pescari Crișan, de unde trei 
remorchere ne transportă prin de
sișurile de stuf, spre inima acestor 
locuri sălbatice, atît de frumoase!

Șlepul nostru care este „pilotat" 
de un remorcher ne va duce sute 
de kilometri pe drumurile de apă 
ale Dobrogei pînă ce va acosta in 
portul Sulina. Aici — popas de o 
zi. Plaja de pe malul Mării a fost... 
invadată, pur și simplu, de larma 
și veselia tinerilor excursioniști. 
Prima baie în apa Mării Negre și 
prima... „miuță" pe o plajă. Scorul 
nu contează. Important este că la 
masa de prînz s-a mîncat cu o poftă 
grozavă, după acest program spor- 

canalul Dunavăf.^
tiv „sui generis" alcătuit din înot + 
fotbal.

...Șlepul nostru a ancorat în por
tul Sf. Gheorghe. Deși bate un vînt 
tăricel, băieții și fetele au plecat la 
plajă. După-amiază vom fi oaspeții 
tovarășilor care lucrează la cherha
naua de sturioni. Apoi, din nou la 
drum. Trebuie văzute și cunoscute 
cit mai multe din frumusețile și bo
gățiile Deltei...

CONSTANTIN ALEXE

Sf. Gheorghe, 3 septembrie 

ția „Oxigen", Florin Florea, Mihai Bo
iangiu (secția „amoniac"), Ștefan Tu- 
tunaru, David Gurăscu (grupul orga
nic) și alții.

M. Bobei și F. Ivanovici-coresp.

TG. MUREȘ. Asociația sportivă Lem
narul din localitate a organizat con
cursuri la șase ramuri de sport, do
tate cu „Cupa Lemnarul". Au parti
cipat peste 300 de sportivi din ca
drul asociațiilor mureșene. în clasa
mentul general, primul loc l-au ocupat 
sportivii asociației Lemnarul. Au urmat 
cei din asociația sportivă Banca, Cio
canul și Comerțul.

Ion Păuș-coresp. reg.

lipsește ? Distracția ? O are și pe-asta. 
Vrea cinematograf, are la cămin. Vrea 
cărți, deschide ușa bibliotecii. îl inte
resează sportul ? Poftească unde-l 
trage inima. în Lenauheim sportul e 
la el acasă. Se joacă volei, handbal, 
șah, există cîteva echipe de fobal, se 
fac lupte, cei mai voinici, cum sînt, 
de pildă, colectiviștii, ridică haltere, 
alleții și atletele se întrec la diverse 
probe. Fie la aruncarea discului, la 
săritura în înălțime, în lungime sau 
la cros. Cu alte cuvinte, un adevărat 
belșug de energie ce se cheltuiește 
aici în Lenauheim. Energie în muncă 
(gospodăria are un venit anul acesta 
de aproape 8 milioane lei), energie la 
învățătură, în activitatea culturală și 
mai ales în sport.

Panoul de onoare din fața căminu
lui cultural aduce omagiu hărniciei, 
dragostei pentru sport, oamenilor. A- 
proape toți cei notați aici, fruntași ai 
recoltelor bogate, mecanizatori și zo- 
otehniști destoinici, îi afli și în rîndul 
sportivilor. Și nu din te miri ce o- 
bligație, ci dintr-o cerință firească: 
dragostea de viață, de frumos.

NICOLAE CREANGA



începutul unui nou campionat de dirt-track 
4 Ti- ■, S s- - 
.. Stadionuli Dipamo din

. iCapitală, »specia^, amena
jat, pentru întrecerile de 
viteză pe; zgură,, va fi du
minică dimineață gazda 

icetei de.. a Il-a. ediții a 
campionatului ,. republican 
de dirt-track. La noi, a- 
ees-t gen de concursuri 
motocidiste este nou. B 
adevărat că dirt-track-ul, 
sub o formă mai... rudi
mentară, s-a mai practi
cat sporadic în țara noas
tră. Baza activității or
ganizate, oficiale, s-a pus 
însă cu puțin timp în 
urmă. Cu toate că este 
un sport „tînăr", dirt- 
track-ul și-a cucerit ra
pid simpatia motocicliști- 
lor și a iubitorilor sportu
lui cu motor. Și — dato
rită muncii intense des
fășurate de activistul 
obștesc ing. Șt. Șerbănes- 
cu —• nivelul tehnic al 
sportivilor noștri a cres
cut într-un ritm iot ații 
de rapid. Antrenamentele
desfășurate șl, apoi, concursurile de 
verificare au scos în evidență talentul 
cîtorva motocicliști. Printre cei mai 
bunt s-a dovedit a fi metalurgistul 
Ion Cticti. De altfel, el a îndeplinit 
primul norma de maestru al sportului, 
a_ cucerit primul titlu de campion al 
țării și ne-a adus și satisfacția prime
lor succese internaționale. Alături de 
Ion Cucu se situează și „veteranul" 
activității motocicliste, Gh. Voicules- 
cu, precum și o serie de alergători mai 
tineri printre care Al. Șinca și AI. Pop.

Fază din campionatul republican de dir-track des
fășurat anul trecut pe pista stadionului Dinamo 

din Capitală

Start in a VII-a ediție a campionatelor republicane

I

RUtăBI
Etapă importantă

în categoria A
— Azi: Gloria —Constructorul-

Pe toii aceștia și, în plus, pe F. Jurcă, 
M. Alexandrescu, C. Radovici și Al. 
Datcu îi vom vedea duminică diminea
ță începînd de Ia ora 10,30 (după des
fășurarea meciului de rugbi Dinamo 
București—Știința Petroșeni) evoluînd 
pe stadionul Dfnamo în cadrul primei 
faze a campionatului republican. Aș
teptăm acum, la a doua evoluție în 
campionatul național, un început de 
maturizare tehnică a sportivilor noș
tri, o... promisiune pentru viitoarele 
evoluții internaționale.

Campionatul republican de dirt- 
i track cuprinde 4 faze. Toate se vor des
fășura în Capitală. La fiecare fază se 
vor desfășura cîte 12 manșe. In serii 
evoluează 4 fnotocicliști. Învingătoru
lui i se atribuie 3 puncte, celui clasat 
pe locul II — 2 puncte, iar celui de pe 
locul III — I p. La sfîrșitul campio
natului se adiționează punctajul rea
lizat în cele 4 faze, urmînd ca alergă
torului cu dele măi multe puncte să i 
se atribuie titlul de campion al tării.

1 ■ ■ ~

Handbaljștii și, handbalistele încep o 
nouă și pasionantă întrecere pentru 
titlurile de campioni republicani. Azi 
și mîine se dispută jocurile primei 
etape a ediției a VII-a a campionate
lor țării.

Handbalul este unul din cele mai 
spectaculoase sportmri, care a dat și 
continuă să dea prilej de satisfacții 
inbitorilor de sport din țara noastră. 
Splendida victorie de la campionatul 
masculin din Cehoslovacia, cucerirea 
Cupei campionilor europeni*  la fete 

și recentul succes al reprezentativei 
B îlj -r. Cupa D tipării" — pentru a cita 
numai pe ultimele și cele mai impor
tante — au stîrnit entuziasmul ma
selor și au întărit prestigiul sportiv 
al patriei peste hotare. Deținem su
premația în lume la handbal mas
culin

La 
prin 
plină 
cătorilor. Tot prin muncă trebuie con
solidate și continuate. Să iw uităm 
că ne aflăm din nou în fața unui se
zon bogat în evenimente internațio
nale. Jocurile interțări din iarnă, 
..Cupa campionilor europeni" la băieți 
și — mai ales — campionatul mon
dial feminin de anul viitor constituie 
lot atîtea examene pe care campionii 
lumii trebuie să le absolve.

Pregătirea de bază a jucătorilor 
noștri fruntași o asigură campionatul. 
Aici se pune temelia viitoarelor suc
cese internaționale. De aceea așteptăm 
din partea tuturor echipelor partici
pante eforturi susținute pentru a asi
gura campionatului o reușită deplină. 
Meciurile să 
tril calitate, 
disciplină și 
tru titlurile 
clasament mai bun să fie subordonată 
obiectivului principal al handbalului 
romînesc : creșterea necontenită a mă
iestriei sportive și a prestigiului peste 
hotare.

și feminin I
toate aceste succese s-a ajuns 

munca îndelungată, entuziastă și 
de pasiune a antrenorilor și ju-

însemne o întrecere pen- 
dusă în cea mai perfectă 
sportivitate. Lupta pen- 

de campioni, pentru un

Au cuvîutul trei maeștri emeriți...
N-AM UITAT FINALA DE LA PARIS !.„

Ca de obicei, noi ne-am pregătit cu 
multă atenție pentru noul campionat. 
Vrem și in acest an să oferim spec
tatorilor jocuri de calitate și — fi
rește — să păstrăm titlul de campioni. 
Nu va fi ușor pentru noi. Ne așteaptă 
un campionat mai greu ca in al fi ani. 
între timp valoarea unor echipe din
țară a crescut și cred că ne vor da de 

' furcă. Nu mai vorbesc de vechiul nos
tru „rival", Steaua, care ne-a pus in 
dificultate in ultimii ani. Sper însă că 
vom trece cu succes și acest examen.

Pentru noi dinamoviștii acest cam
pionat are și o altă importanță. El tre
buie să ne mențină in forma maximă 
de care avem nevoie în acest sezon 
pentru a reprezenta cu cinste hand
balul nostru în „Cupa campionilor 
europeni". Noi n-am uitat finala din 
1963 de la Paris, cu Dukla Praga... 
Vrem să nu se repete și, de data a- 
ceasta, să aducem Cupa la Bucu
rești.

VIRGIL HNAT
maestru emerit al sportului

GÎNDUL LA CAMPIONATUL 
MONDIAL

Aștept noul campionat cu nerăbdare 
și cu speranța că echipa noastră va 
reuși acum ceea ce n-a realizat în edi
ția trecută : să cucerească titlul. Mai 
presus doresc ca acest campionat să 
se transforme într-o întrecere pentru 
calitate, intr-un izvor de cadre tinere 
valoroase, afli de necesare reprezen
tativei. Să nu . uităm că anul viitor 
vom avea de apărat titlul de cam
pioană mondială, cucerit de țara noa
stră în 1962. Sînt sigură că toate

CU

handbulistele noastre doresc să păs 
treze mult invidiatul titlu. Pentru a 
ceasta însă, avem datoria să ne pre 
gătim cu pasiune și acest lucru trebui, 
să-l dovedim în campionatul care în 
cepe mîine. Este în interesul echipe 
noastre naționale

IRINA NAGHI
maestră emerită a sportulu

UN CAMPIONAT MULT MAI 
DISPUTAT

Prevăd un campionat midi mai dis 
putat ca pînă acum. Prin regruparec 
echipelor s-a prodits o oarecare echi
librare și formații:.ca Dinamo Bacău 
Știința Timișoara sau Dinamo Brașot 
ne vor face de si iile emoții. Doresc Și 
am să depun tonte eforturile pentre 
succesul echipei nigle. Dar mai doresc 

prin 
'lr' 

lume. Adică să oferim spectaiorilot 
meciuri frumoase, dinamice, disputate 
cu toată ardoarea, dar sportiv, astfel 
incit campionatul să ne servească și 
mai mult pregătirii noastre pentru 
viitoarele întreceri internaționale. In 
toamnă vom juca cu R.F.G., Ceho
slovacia și probabil cu Iugoslavia, iat 
colegii mei de la Dinamo București 
vor fi angrenați irt „Cupa campionilor 
europeni", unde le doresc mult suc
ces. Deci, noi examene pe care atxem 
obligația să le trecem cu aceeași notă 
10 ca piuă acumv De aceea In acest 
campionat noi jucătorii — consacrați 
sau tinere talente, cu care handbalul 
este înzestrat din belșug —• trebuie să 
dovedim seriozitate, conștiinciozitate 
si pasiune.

CORNEL OTELEA
maestru emerit al sportului

?sul ecmpet mgle. uar mai 
ceva: campionatul să reflecte, 
calitatea lui, supremația noastră

Campionatul republican de nuglii 
continuă să programeze partide aștep
tate cn interes. Etapa de mîine cu
prinde trei meciuri în provincie, fie
care foarte important pentru consoli
darea poziției în clasament a celor 
sase formații. De remarcat faptul că 
Sie aua și Grivița Roșie vor susține 
partide în deplasare, Ia Cluj și la Ti
mișoara, în compania studenților deciși 
să. obțină un rezultat cît mai strîns 
in fața formațiilor buerareștene. La 
Bîrlad, Rulmentul va încerca să con
firme încă o dată progresul realizat 
și să cucerească cele trei puncte ale 
victoriei în dauna rugbiștilor gălățeni.

în București, primul, din cele trei 

jocuri se dispută astăzi între Gloria, 
recenta învingătoate a Progresului, și 
ConstraictoruL ir.

Miine, Progresul' priîndște pe teren 
propriu replica ieșeiiiter,’'iar dinamo
viștii pe cea a studenților din Petro- 
țeni. ■ ':f-

PESTE CÎTEVA ZILE

Patru confruntări cu pugiliștii 
Germanădin R. D

Au mai rămas cîteva zile pînă la 
disputarea întîlnirilor internațional»» 
dintre echipele reprezentative ale R( 
P. Romîne și R. D. Germane. După 
cum se știe*,  echipele A se vor întreca 
la București (11 septembrie) și Craio
va (13 septembrie), iar „secunzii" vo*  
încrucișa mănușile la Magdeburg si 
Riesa.

Confruntările dintre cei mai valo 
roși boxeri romîni și germani suscită, 
firește, un interes deosebit. Reprezen. 
tanții noștri își vor încheia, 
acestea, pregătirile. Atît 
echipei A (I^n Chirjac, 
pescH, Eugen Doda), cît 
așteaptă cu 'nerăbdare 
cu valoroșii jAugiliști din R. D. 
mană,

zilele» 
antrenori,; 

Lucian Po» 
și boxerii, 

confruntările 
Ger 

cards constituie un foarte bum

Echipa de ciclism a lî. P. Romine pe locul 4 
la campionatul mondial

Formația Italiei a cucerit titlul de campioană
. ■ xl «1 ;..V " :S ti "

(Urmare dmipag. 1)
-de

a «tnbră de amărăciune, de regret.- 'Șt 
aceasta pentru faptuTeăau fost foarte 
aproape de o medalie la . aceste -mari 
întreceri. Lucrul acesta ar fi fost po
sibil dacă, de pildă,*  echipa Belgiei 
n-ar fi fost ajunsă "«fin urmă — pe 
ultima parte a cursei de extraor
dinara echipă a Italiei, Italienii le-au 
imprimat belgienilor an ritm puternic 
și aceștia, ținîndu-Se <ca o umbră de 
viitorii campioni ai lumii, au benefi
ciat de un finiș puternic și de... .me
dalia de bronz. Dar alergătorii noștri 
și-au promis să se revanșeze la... 
Tokio! fe.

Cîteva cuvinte despre cursă, 
cîteva ore înainte de start mii și 
de spectatori veniți din îhîprejurimf 
din regiuni mai îndepărtate ale Fj 
tei, precum și un mare grup de turiști 
ita.lieni au ocupat „punctele strategice" 
ale traseului. Firește, spectatorii pre- 
zeriti aici în „Pays d&Alpes" sînt buni 
cunoscători ai cicliSnfului, fiindcă spor
tul cu pedale este extrem de popular “în timp ce, belgienii s-au „agățat" de 
fa această parte a Europei. R.P. Ro- italieni , sosind pe locul HI,

Cu 
mii 
sau 

ran-

mână a luat startul a 3-a; după Da
nemarca și Suedia.'Traseul a conținut 
multe porțiuni de urcuș neaccentuat, 
iar pe aproape 60 km a bătut vînt de 
fată. (De altfel, timpul realizat de .echi
pa noastră ar corespunde cu 2 h 05:00 
pe șoseaua București—Pitești). Iată 
acum timpii realizați pe traseu:

km 25: Italia, — 33:02; Franța >— 
33:24; România — 34:13; ' U.R.S.S. 

>34121;.. Suedia 34:26; Polonia —• 
34:27; Spania — 34:34; Belgia—34:41.

km 50: Italia —. 1 h. 02:35; Fran
ța — 1 h. 03:40; România — 1 h. 04.54; 
U.R.S.S. — ,1 h. 05:11; Danemarca •— 
1 h. 05:12; Polonia 1 h. 05:18; Spania
— 1 h. 05:24; Belgia — 1 h. 05:37.

km 75: Italia lT- 1 h. 36:11; Franța
— 1 h. 38:47; Romînia — 1 h. 39:40 ; 
Spania — 1 h. 39:49; Danemarca — 
1 h. 39:57; Polonia — 1 h. 39:59; Bel
gia — 1 h. . 40:13} U.R.S.S. — 1 h. 
40:45.

La km. 80ț,franpezii au rămas în trei 
oameni, Iar pe ultimii kilometri echipa 
Spaniei a avut o revenire puter'hică

prilej de 
cele două

Ultima

î i /
verificare a 
țări înaintea 
confruntare

dinolimpicilor
J. O.

_____  ___ ,______ între reprezen 
tâtivele celor două țări (care a avu) 
loc lă 30 martie 1962 în sala Werner 
Seelenbirinder din Berlin) a dfit cîștig 
de cauză boxerilor germani, cu scorul 
de 12—8. Iată un motiv în plus car» 
să trezească pugiliștilor noștri dorința 
de a se comporta eît mai bine în dî- 
ficilele partide care îi așteaptă.

Ieri, la federația de box a sosit a 
scrisoare din IR. D. Germană în caro 
se anunță componența echipei care 
va fi opusă 'selecționatei noastre la 
București: John, Poser, Drgala, Kirsch, 
Busse, Lehfnann, Olesch, Anders. 
Schlegel^’ J uCt Lne r.

Și în tabăra „secunzilor” pregăti
rile, sînt pe sfîrșite. Antrenamentele 
se desfășoară în sala stadionului „23 
August” sub conducerea Iui Ion Popa, 
Constantin Dumitrescu și Ștefan Ior- 
dache. Boxerii noștri vor pleca peste 
cîteva zilej Magdeburg, unde, la 
septembrie Va avea loc primul meci.

ȘTIRI..
• Tn prima etapă a campionatelor 

republicane se vor disputa următoa
rele partide :

MASCULIN.—Seria 1 : Voința Sigh. 
—Știința Tg. Mureș, Știința Galați— 
Steaua, Dinamo Brașov—Tractorul 
Brașov, Știința Petroșeni—Știința Tim., 
Dinamo B.^cău—jDihamo Buc. Seria a 
l!-a: Cauciucul Onești—C.S.M.S.
Iași, Știința Bttc.—Recolta Hălchiu, 
TehnometaF’ !Î Tim.—Raf. 
C.S.M. Reaiță—Știința Cluj, 
Sibiu—Rapfd Biic. FEMININ—Seria
I: Știința But):—Confecția Buc., Știin
ța Cluj—C.S.M, Sibiu, S.S.E. Ploiești 
—Tractorul; BrașoV, S.S.E. Tim.—Ști
ința Tim. (meciul se joacă azi), Mu
reșul Tg. Mureș—Rapid Buc. Seria a 
tl-a: Record Mediaș—Rulmentul Bra
șov, Favorit Oradea- -S.S.E. Petro-

REZUL TA TE

Teleajen,
Voința

seni, Progresul Buc.—Electromagne
tica Buc., Voința' Sigh.—Constructorul 
Tim., Voința Odorhei—Știința Galați 
(partida are lo.c razi).

• In București, jocurile sînt pro
gramate astfel: Progresul—Electro
magnetica (f) pe terenul Progresul la 
ora H; Știința—Recolta Hătchiu (m) 
la ora 16,15 și Știința—Confecția (f) 
la ora 17,30 pe terenul de la stadio
nul Tineretului.

© Rezultate din „Cupa orașului 
București" —• Masculin : Dinamo—Ra
pid 28—13 (17—6) și Știința—Raf. 
Teleajen 19—1.4 <9—4); feminin: Pro
gresul—Rapid 16—13 (10—4), Știin
ța—Confecția 4—3 (2—1), Știința—* 
Electromagnetica. 15—5 (o—1) și Ra
pid Confecția 13—12 (9—5).

in curînd, campionatul republican

pe echipe Imagine de la meciul Steaua—Rapid, disputat în cadrul „Cupei orașului 
București* Foto : T, Cbioreanit

La 3 octombrie începe campionatul 
republican pe echipe, Competiție care 
s-a bucurat de fiecare dată de un in
teres rhaibr. De la federația de specia
litate ni s-a'comunicat că imediat după 
înlilnirile internaționale dintre boierii 
noștri și cei din R. D. Germană se 
vor pune la punct -— împreună 'cu 
delegații echipelor din Capitală și din 
țară —- ultimele amănunte legate de 
disputarea acestei importante compe
tiții.

F. R. Box a stabilit ca turul cam
pionatului ,^ă se dispute între 3 și 17 
octombrie, returul între 31 octombrie 
și 14 noietgbrie, iar turneul final ș-a 
preconizat șp se dispute la 28 noiem
brie, 5, 12 și 19 decembrie. Pînă la 
începerea 0/ ’ edilii a campionatului 
republicau pe echipe a mai rămas, 
deci, -timp suficient care trebuie fo
losit. cit mai judicios pentru ca la 3 
octombrie echipele să se prezinte cît 
mai bine pregătite.

Excursii pentru devii fruntași 
la învățătură și sport

sportivă de elevi nr. 1 din 
organizează o interesantă 

de 5 zile, în circuit, pe tra- 
Bacău

P. Neamț - 
Brașov -

Școala 
Capitală 
excursie 
seul București — Bacău — Iași — 
Suceava — P. Neamț — Bicaz — 
Gheorghieni — Brașov — București.

Participanții la excursie — un număr 
de 50 de elevi evidențiați la învăță
tură și în activitatea sportivă — vor 
vizita cu acest prilej fabrica de liîrtie 
,, Steaua roșieu din Bacău, uzina de 
țevi din Roman, fabrica de antibio
tice din Iași,. combinatul de industria
lizare a legatului din Suceava. De a- 
semenea, ei vor face popas la Cetatea 
NeamțuHiif" monument istoric din se
colul al XV-lea, în Humuleștii lui 
Creangă, șe vor plimba cu vaporașul

pe lacul de 
se vor opri 
ale Bicazului.

în același timp, aproape 150 de ti
neri reprezentanți ai Școlii sportive 
nr. .2 vor pleca într-o excursie de" 7\ 
zile în Deltă. Ei vor vizita porturile 
Galați, T ulcea, Sulina și Sf. Gheorghe, 
noua așezare de la Waliuc etc.

Elevii ambelor școli vor susține 
jocuri demonstrative de volei, baschet, 
handbal și folbal ca și- întreceri cu 
elevii din orașele și așezările pe care 
le vor vizita ț

acumulare de la Bicaz și 
să admire frumoasele Chei



Kin.Iul de sus, de- la stingă : I. Cernea (Romînia), Erdem (Turciji), Gh. Tăpălagă (Romînia), llmaz (Turcia), S. Dora (Iugoslavia), Fr. Boia (Romînia), Ogan (Turcia), A. Demiri (Iugoslavia). 
Rindul de jos : R. Casabov (Bulgaria), D. Savas (Grecia), M. Nemedi (Iugoslavia), Safiropulos (Grecia), V. Costof (Bulgaria) și D. Pîrvulescu (Romînia). Văzuți de Neagn Radulescu

Luptătorii romîni au cucerit 6 titluri de campioni
(Urmare din pag. 1)

nadic (R.S.F.I.) și Savas (Grecia) : cat. 
87 kg — Gh. Popovici a furnizat o parti
dă frumoasă în compania fostului cam
pion balcanic Nekdet (Turcia). Meciul 
s-a terminat nedecis. La cat. 97 leg — 
N. Martinescu n-a avut probleme în 
fața celor doi adversari Palicevic 
(R.S.F.I.) și Petrov (R.P.B.). Sporti
vul nostru i-a învins pe amîndoi la 
puncte. Reprezentantul nostru la cat. 
grea, G. Alezinca, a ieșit din concurs 
după turul II. El a fost învins la punc
te de Bekir (Turcia) și Citacovic 
(R.S.F.I.).

Alte rezultate : cat. 52 kg — Boșko 
(R.S.F.I.) b. p. Zafiropoulos (Grecia); 
cat. 57 kg — Medhe (Turcia) b. p. 
Dora (R.S.F.I.): cat. 63 kg — Koțev 
(R.P.B.) b. p. Krizan (R.S.F.I.); cat. 
70 kg — Gurov (R.P.B.) b. p. Aloisi- 
dis (Grecia) ; cat. 78 kg — Siri (Tur
cia) b. p. Nenadic (R.S.F.I.) ; cat. 87 
kg — Tanasic (R.S.F.I.) b. p. Niko- 
poulos (Grecia) ; cat. 97 kg — Ylmaz 
(Turcia) b. p. Palicevic (R.S.F.I.) ; 
cat. grea — Kasabov (R.P.B.) termi
nă la egalitate cu Bekir (Turcia).

★
Aseară tîrziu s-au încheiat întrecerile 

la lupte clasice. Sportivii romîni au re-

Balcaniada de baschet de la București-criteriu 
de selecție pentru campionatul european

cea de-a 
de lupte 

T. Petrov

I. DRÎMBĂ (STEAUA)-CAMPION LA SABIE
Știința București — pe locul I in proba de spadă

Mai întîi, o completare a cronicii 
de joi... Așa cum anticipasem, barajul 
dintre trăgătorii Științei București și 
cei de la Steaua n-a mai putut îi 
evitat, ambele echipe terminînd tur
neul cu același număr de victorii. 
Conform regulamentului, barajul a 
constat dintr-un singur asalt, fiecare 
echipă delegîndu-și trăgătorul cel mai 
bun. Pe planșă au urcat D. Popescu 
(Știința) și St. Moldănski (Steaua). 
Net superior, reprezentantul Științei 
București a cîștigat cu scorul de 5—1. 
Și astfel, formația de spadă a studen
ților bucureșteni cucerește titlul de 
campioană a țării.

în această ultimă manșă a finale
lor, Știința București a realizat ur
mătoarele victorii: 9—0 cu Petrolul 
Ploiești, 9—2 cu Unio Satu Mare și 
Crișul Oradea, 9—7 cu C.S.M. Cluj și 
8—8 (63—64 la tușe) cu Steaua. Cam
pionii, pregătiți de antrenorul Cornel 
Georgescu, au folosit formația : D. 
Popescu, C. Țintea, T. Sîrbulescu, V. 
Teodorescu, D. Nicolae. Pe locurile 
următoare s-au clasat în ordine: 
Steaua, C.S.M. Cluj, Crișul Oradea, 
Petrolul Ploiești și Unio Satu Mare.

Turneul individual de sabie, desfășu
rat joi, n-a mai fost la fel de pasio
nant ca cel de spadă. In lipsa lui 
Mureșanu și prin retragerea din con
curs a lui Mustață (accidentat), dis
puta pentru primul loc a angajat, în 
principal, trei trăgători de la Steaua : 
Drîmbă, Vintilă și C. Nicolae. Primul, 
cu o... zestre apreciabilă strînsă în 
primele două manșe, a tras cu mai 
puțin nerv ca de obicei. Mai convingă
toare, în schimb a fost comportarea 
sabrerilor Vintilă și C. Nicolae, deose
bit de combativi în fiecare asalt.

Turneul a avut, în general, o desfă
șurare calmă pînă aproape de sfîrșit, 
cînd secretariatul de concurs anunță 
o întrecere... suplimentară de baraj 1 
Participanți: Vintilă, Drîmbă și C. 
Nicolae. Vintilă cîștigă la Drîmbă, cu 
5—3, apoi la C. Nicolae, cu 5—4 și se 
află pe primul loc în această manșă: 
nu însă și în clasamentul general (în
tocmit prin adiționarea punctelor reali
zate în toate manșele) care arată astfel: 
1. Ionel Drîmbă (Steaua) — campion 
republican de sabie pe anul 1964 ; 2. 
D. Mustață (Steaua); 3. O. Vintilă 
(Steaua); 4. Z,. Rohoni (C.S.M. Cluj); 
5. Gh. Culcea (Steaua) ; 6. Gh. Alexe 
(Steaua) ; 7. E. Gane (Steaua) ; 8. 
Z. Rohoni (C.S.M. Cluj).

Proba de sabie pe echipe a pus față 
în față redutabilele formații Steaua 
și C.S.A1. Cluj, aflate într-o situație 
de perfectă egalitate. Acest veritabil 
derbi al finalelor s-a impus atenției 
specialiștilor prin acțiuni spectacu
loase și de o rară finețe tehnică. Au 
cîștigat sabrerii de la Steaua, mai 
omogeni și mai deciși : Gh. Alexe a 
terminat victorios toate asalturile 
(5—3 cu Z. Rohoni, 5—4 cu L. Ro
honi, Santai și Santo). Gh. Culcea a 
realizat două victorii (la Z. Rohoni și 
Santo, cu același scor, 5—4), la fel 
ca și O. Vintilă (5—2 cu L. Rohoni 
și 5—3 cu Z. Rohoni). Musiafă a ob
ținut și el o victorie (cu 5—4 la San
tai).

Așadar, campioană republicană 
anul 1964 
’(antrenori Al. V'tlcea ți. C. Ciocirlie).

Sîmbătă ___ i__ 1_____ L." 1
dual de floretă masculină. Duminică 
se vor întîlni echipele de floretă 
(băieți).

purtat un frumos succes ocupînd primul 
loc în 6 din cele 8 categorii și cîști- 
gînd întrecerea pe echipe.

lată primii trei clasați la 
XllI-â ediție a Balcaniadei 
clasice : categoria 52 kg. 1.
(R.P.B.), 2. D. Pîrvulescu (R.P.R.), 3. 
B. Marinko (R.S.F.I.); cat. 57 kg: 1. 
1. CERNEA (R.P.R.), 2. M. Fethi (Tur
cia), 3. V. Dora (R.S.F.I.) ; cat. 63 kg:
1. M. BOLOCAN (R.P.R.), 2. U. Be- 
sergil (Turcia), 3. H. Koțev (R.P.B.) ; 
cat. 70 kg: 1. V. BULARCA (R.P.R.),
2. C. Ayvaz (Turcia), 3. C. Gurov 
(R.P.B.) ; cat. 78 kg: 1. I. ȚĂRANU 
(R.P.R.), 2. K. Petrov (R.P.B.), 3. A. 
Sirri (Turcia); cat. 87 kg: 1. GH. 
POPOVICI (R.P.R.), 2. 1. Nekdet (Tur
cia), 3. V. Tințerov (R.P.B.) ; cat. 97 
kg: 1. N. MARTINESCU (R.P.R.), 2. 
G. Ylmaz (Turcia), 3. S. Petrov 
(R.P.B.); cat. grea: 1. R. Casabov 
(R.P.B.), 2. Bekir (Turcia), 3. M. 
Citacovic (R.S.F.I.).

Clasament general pe echipe t 
1. R. P. Romînă 36 p, 2. R.P. Bulgaria 
28 p, 3. Turcia 28 p, 4. R.S.F. Iugoslavia 
18 p, 5. Grecia 6 p.

După cum am mai anunțat, 
între 16 și 20 septembrie capi
tala țării noastre va găzdui cea 
de a Vl-a ediție 
tului balcanic de 
culin. întrecerile 
cu mare interes, 
la această ediție 
zente pentru prima oară toate 
echipele țărilor balcanice : Al
bania, Bulgaria, Grecia, Iugo
slavia, Turcia și Romînia.

Turneul balcanic de la Bucu
rești prezintă însă și o altă 
importanță. După cum s-a hotă- 
rît la ultima conferință a fede
rațiilor de baschet din Europa 
și bazinul mediteranian, desfă
șurată la Bad Kreuznacb 
(R.F.G.), întrecerile de la Bucu
rești vor fi considerate, în ace
lași timp, și ca o grupă de ca
lificare pentru viitorul cam
pionat european de la Moscova. 
Astfel, la sfîrșitul competiției 
se va alcătui un clasament spe
cial pentru echipele Albaniei, 
Greciei, Turciei și Romîniei

a campiona- 
baschet mas- 

sînt așteptate 
mai ales că 
vor fi pre-

(formațiile Bulgariei și Iugo
slaviei sînt deja calificate pen
tru „europene"), iar primele 
două clasate vor avea dreptul să 
participe la viitorul campionat.

• Prezența la Balcaniada de 
la București a echipei Iugosla
viei (cu lotul olimpic) ridică 
mult valoarea competiției. După 
cum se știe, echipa Iugoslaviei 
— vicecamnioană a lumii —- 
este una din principalele can
didate la titlul olimpic de la 
Tokio, iar tocurile de la Bucu
rești vor constitui pentru bas- 
chetbaliștii iugoslavi ultima ve
rificare înaintea J.O. De altfel, 
la cererea federației iugoslave, 
organizatorii au făcut o dero
gare de la obișnuita tradiție ca 
jocurile să se desfășoare în aer 
liber, programînd turneul în sala 
Floreasca.

• Pentru întrecerile de Ia 
București au fost invitați și doi 
arbitri neutri : francezul Robert 
Blanchard și maghiarul Gyorgy 
Vincze.

Jocurile Balcanice de atletism - ediția a XXIII-a
(Urmare din. pag. 1)

valoare: Gheorghi Damianov (Bulga
ria) 57,03, Dako Radoșevici (Iugosla-

La J. B. din 1959, pe stadionul Re
publicii, atletul grec Mangluras a de
venit campion balcanic cu 7,51 m 
(record national). Anul acesta el a 
obținut 7,74 fiind unul din favoriții 
probei apropiatelor întreceri balcanicePe

— formația clubului Steaua

Va avea loc turneul indivi-

— t. st. —

via) 55,90 m, Giorgios Tsakanikas 
(Grecia) 55,43 m etc.

2 RECORDURI EGALATE
MARIA BUDAN-IL1UȚA, campioană 

balcanică în 1962, încearcă de mai mul-

tă vreme să se apropie de recordul 
republican al probei de 80 m garduri 
deținut din 1957 de Ana Șerban. Dar 
cele 11,1 secunde ale recordului s-au 
arătat prea lari! Asta însă pînă joi... 
Pe stadionul din Poiana Brașov, Maria 
Budan a făcut prima și cea mai seri
oasă opțiune la recordul țării, reușind 
— deocamdată —- să-l egaleze. Ținînd 
seamă de forma sportivă în care se 
găsește, ca și de compania valoroasă 
în care va evolua la Balcaniadă (Ker- 
kova 10,7, Stamejcici 10,8) nădăjduim 
că Maria Budan nu se va mulțumi 
doar cu satisfacția de a fi devenit.» 
corecordmană a probei de 80 mg.

La București, GHEORGHE ZAMFI- 
RESCU a cîștigat cursa de 100 m în 
10,4 sec. Este pentru a treia oară în 
acest sezon cînd Zamfirescu reușește 
să-l egaleze pe Ion Moina. In mod fi
resc ne gîndim că a venit timpul pen
tru un... salt de o zecime de secundă I 
în cursă cu atleții bulgari Mihail Bîci- 
varov (10,4) și Jifko Traikov (10,4) 
campionul nostru va putea desigur 
smulgă recordului această zecime 
să-și 
anul

2

olimpică

să

pe

ALTE REZULTATE

Tn cadrul acestor concursuri au mai 
fost înregistrate și alte rezultate pro
mițătoare: BARBÂȚ1: 100 m: 2. Vale
riu Jurcă 10,5; prăjină: Petre Astafei 
4,55 m (din a patra încercare a trecut 
înălțimea de 4,70 m), Silviu Cristescu 
și Afanasie Savin 4,30 m; triplu: Oct. 
Viscopoleanu 15,46 m; lungime: Mihai 
Simionescu 7,53 m; înălțime: Cornel 
Porumb 2,07 m; disc: Iosif 
48,98 m; FEMEI: 100 m: Ec. Cheșu 
12,1, Georgeta Palade 12,4; 80 mg: 2. 
Ec. Potoroacă 11,6; 4x100 m: echipa 
Palade, Mesaroș, Cheșu, Viscopoleanu 
48,0 (la 0,8 sec. de recordul țării); 
lungime: Gabriela Rădulescu 5,91; 
greutate: 2. Anca Gurău 15,35 m (rec. 
personal); disc: Olimpia Cataramă 
52,89 m (din a 7-a aruncare 53,18 m); 
suliță: Elena Neacșu 44,50 m.

ULTIMELE PREGĂTIRI

Naghi

La ora actuală, atleții care vor fi 
selecționați în echipele noastre sînt 
pe cale să-și încheie pregătirile în ve
derea marelui eveniment sportiv de la 
11—13 septembrie. Fiecare dintre ei 
privește cu toată răspunderea cinstea

aiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiim;

DUMINICA

SÎMBATA

la

Metalul București —Poiana Cîm- 
pina (cat. B).

Rugbi. Teren Gloria, ora 17 : 
Gloria — Constructorul.

ÎHTREC6RUOR SPOnyjvt p- u 7., J 
«wu «Bl

Polo. Bazinul Dinamo, de 
ora 15,30 : R. P. Romînă I 
R.P. Romînă (tineret), R.P. Un
gară — R.P. Bulgaria, R.D. Ger
mană — U.R.S.S.

Înot. Ștrandul Tineretului, de 
la ora 18 ; concurs pentru juniori.

Fotbal., Teren Gloria, ora 15 :

Polo. Bazinul Dinamo, de Ia 
ora 15,SO : R.P. Bulgaria — R.P. 
Romînă (tineret), R.D. Germa
nă — R.P. Ungară, R.P. Romînă 
I — U.R.S.S.

Înot. Ștrandul Tineretului, de 
la ora 10 : concurs pentru ju
niori.

Fotbal. Sadionul „23 August", 
ora 14,45 : Progresul — PetroluL 
ora 16,30 : Steaua — Minerul 
Baia Mare.

îuiHimmuimiiimiiimmnimimmiiimiiiiimiiiiimiiimiiiiuumuiiiiHiiiiuuuuuiiiumimmiiiiinimuiiiniiuiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiimmimuiiimiiiiiniinuimim

Rugbi. Teren Progresul, ora 11: 
Progresul — CSMS Iași ; teren 
Dinamo, ora 9 : Dinamo — Ști
ința Petroșeni.

Tir. Poligonul Tunari, de la 
ora 9 : campionatele republicane.

Handbal. Teren Progresul ora 
11 : Progresul — Electromagne
tica (f); stadionul Tineretului, ora 
16,15 ■: Știința — Recolta Hălchiu 
(m), ora 17,30 : .Știința — Con
fecția (f).

Dirt-track. Stadionul Dinamo, 
ora 10,30 : campionatul republi
can de viteză pe zgură..

Volei: Sala Recolta, ora 10 ; 
Lotul olimpic feminin — Semă
nătoarea (masculin).

îndeplinească norma
1964.
NOI RECORDURI 

LA JUNIORI
într-o cursă în. care 

practic n-a avut adversa
re, junioara LEONTI NA 
FRUNZA a parcurs dis
tanța de 600 m în 1:33,6. 
Pentru mai puțin cunos
cătorii rezultatelor pe a- 
ceastă distanță, des pro
gramată în concursurile 
internaționale de juniori, 
vrem să arătăm că tim
pul de 1:33,6 este cea 
mai bună performanță 
mondială de junioare din 
acest an și că ea 
este doar la 0,6 sec. de 
recordul mondial al pro
bei deținut din 1962 de 
olandeza Lamar. Leon- 
tina Frunză, care va par
ticipa peste puțină vreme 
la prima ediție a campio
natelor europene de juni
ori de la Varșovia, va a- 
vea posibilitatea, pe ba
za „recomandației" aces
tui record, să încheie cursa de 800 m 
în mai puțin de 2:10,0 1 O așteptăm și-i 
dorim succes.

Al doilea record de juniori a fost 
înregistrat de constănțeanul GHEOR
GHE LUCH1AN care a aruncat greu
tatea (7,257 kg) la 15,15 m.

Valeriu Jurcă în plină cursă
pe care a primit-o prin selecționarea 
în formația reprezentativă a țării, și 
sîntem convinși că vor depune toate 
eforturile pentru a avea o comportare 
cît mai bună, la înălțimea așteptărilor, 
pentru a aduce victoria culorilor 
noastre.



EXIGENȚĂ SPORITĂ PENTRU ETAPA A DOUA
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lentul nostru). 12 000 de spectatori' ‘af2- culegînd balonul din picioarele 
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ținut să fie prezenți la cel de-al 
sa meci, Levski — Rapid, din ca-

Cupei Balcanice, care s-a dispu- 
joi în nocturnă. Deși s-a desfășurat ; 
un teren alunecos din cauza ploii

a căzut în ultimele zile, meciul a 
ut prin ardoarea cu care au jucat 
aliștii celor două formații și prin 
e faze palpitante la porțile apărate 
Alexandrov și Urziceanu. 
ormația bucureșteană a cîștigat pe 
it cu 1—0 (0—0) datorită jocului 
mai organizat și sigur în apărare, 

partiment în care Motroc (cel mai 
), Urziceanu, C. Dan și Lupescu 
dat deplină satisfacție. Din linia de 
: cel mai bine s-a comportat Dinu, 
introducerea lui Kraus 
nitriu a adus echipei 
etuozitate.
evski a avut o ușoară 
î în minutul 30, dar atacurile gaz- 
>r au fost respinse de apărarea ra- 
stă care nu le-a dat înaintașilor so- 

posibilitatea să-și creeze faze de 
silindu-i să șuteze de la distanță, 

epriza secundă a fost mai animată, 
min. 55, Abadgiev trimite balonul 
bară, după care Rapid beneficiază 
trei cornere consecutive. In min.

62, Urziceanu are o intervenție salu-

în locul lui 
un plus de

superioritate

lui Sokolov, scăpat de unul singur spre 
poartă, din poziție de ofsaid. Este rîn- 
dul lui Lupescu să lămurească o situa
ție dificilă, iar în min. 72 rapidiștii 
înscriu punctul victorios: balonul ajun
ge la Kraus care trimite puternic în 
bara transversală; mingea revine în te
ren la Codreanu care o introduce în 
plasă. Levski încearcă acțiuni disperate 
de a egala, dar tot rapidiștii au posi
bilitatea să înscrie. Presa de 
frumoase aprecieri la adresa 
Rapid.

La acest meci au asistat 
Rous, președintele F.I.F.A. 
concediu în R.P. Bulgaria) și Dimiter 
Baikușev, antrenorul echipei Spartak 
Plovdiv, cealaltă finalistă în Cupa 
Balcanică.

Arbitrul grec Atanasios Asikis a con
dus bine formațiile:

LEVSKI: Alexandrov — Manolov, 
Botev, Gheorghiev, Zdravkov — Zlat- 
kov, Radev (Iliev) — Abadgiev, Soko
lov, Asparuhov, Kostov.

RAPID: Urziceanu — Lupescu, Mo- 
troc, C. Dan, Greavu — Jamaischi, 
Georgescu — Năsturescu, Dumitriu II 
(min. 60 Kraus), Dinu, Codreanu.

azi are 
echipei

Stanley 
(aflat în

TOMA HRISTOV

chipe pe care !e întîlniin la J.O
— MEXIC

propune să facă 
a echipelor pe 

olimpică de fot- 
le va întîlni în 

turneului fina! de

cititorilor noștri 
prima adversară a 
Romîne, la 11 oc-

iaryl nostru își 
curta prezentare 
i reprezentativa 

a țării noastre 
rul grupei A a 
Tokio.
zi, prezentăm 
ipa Mexicului, 
cționatei R. P. 
ibrie.
o Mexic, fotbalul este un sport 
rtfe popular. Marile stadioane (Es- 
o Universitario — 110.000 locuri, 
îdio olimpico — 55 000 locuri, 
Jio Oro — 30 000 locuri etc.) din 
itala țării — unde este concentrată 
vitatea fotbalistică — sînt arhi- 
le nu numai cu prilejul unor par- 

oficiale, ci și la cele amicale, 
ticul are Ia ora actuală 100 000 de 
>aliști legitimați, care activează în 
: 25 formații profesioniste (împăr- 

în două grupe de campionat), 
cum și în cele peste 4 000 de e 
)e amatoare, care participă în dife- 

campionate (A și B — cu cîte 
echipe — și 32 grupe regionale

16 echipe, plus campionate de 
et, juniori și pitici), 
otbalul mexican este bine cotat
i mondial. De ani de zile, Mexicul 

campioana Americii de Nord și 
Uzează chiar cu formații de prima 
ă din America de Sud. De altfel, 
sența Mexicului la toate edițiile 
leului final al campionatului mon • 

constituie o carte de vizită edifi 
*)are. Să nu uităm că la ultima edi- 

a campionatelor mondiale echipa 
micului a furnizat una din cele 

mari surprize, învingînd cu 3—1 
ipa Cehoslovaciei, care s-a calificat 
i în finală.

Desigur, la J. O. Mexicul nu poate 
participa cu aceiași jucători care au 
evoluat în Chile, dar actualul lot cu
prinde numeroși jucători care activează 
în echipele profesioniste, dar care nu 
au licențe de jucători profesioniști 
Cei mai mulți jucători din Iot aparțin 
echipei profesioniste Guadalajara, pre
cum și celor amatoare Distrito Fede 
ral, Jalisco și Guanajuato, care 
cîștigat campionatul în ultimii ani.

Martori oculari care au văzut la 
lucru pe olimpicii mexicani, an de- 
clarat că ei își bazează jocul pe o 
mare putere de luptă, preferă acțin 
nile individuale, în viteză, au o teh
nică destul de bună.

au

NOTE,
LOTUL DE TINERET — DIN NOU

IN AFRICA

Cil
ti-

Pe

La doi ani după turneul întreprins 
în unele țări din Africa lotul nostru 
de tineret va susține între 23 septem
brie și 20 octombrie o serie de jocuri 
în cîteva țări africanei R.A.U., Libia, 
Tunis și Algeria. Prima partidă a fot
baliștilor romîni se va desfășura 
Cairo, în ziua de 23 septembrie, 
compania selecționatei olimpice 
R.A.U.

ARBITRU GREC LA MECIUL 
STEAUA — DERRY CITY

la 
în
a

care 
ziua

Meciul Steaua — Derry City 
se va desfășura la București, în 
de 9 septembrie, va fi condus de o 
brigada de arbitri greci, avînd la cen
tru pe Monastiriotis.

Rotaru (Steaua) a realizat în ul
tima vreme performante foarte valo
roase. El fi-a îndeplinit norma olim
pică la armă liberă calibru redus 3X.40 

focuri fi la 60 focuri culcat

Etapa a doua a campionatului cate
goriei A, care se dispută mîine, este 
așteptată cu mult interes. Am putea 
spune chiar, cu interes crescind, de
oarece va avea darul să clarifice unele 
semne de întrebare asupra comportării 
unor formații în jocurile de duminica 
trecută. Deocamdată, nici un cronicar 
sau specialist al federației nu s-a lan
sat in aprecieri mai aprofundate asu
pra evoluției echipelor. S-a ținut sea
ma de emoțiile jucătorilor in primul 
meci etc. Bineînțeles pretențiile tutu
ror vor crește incepind de mîine.

După cum am 
fost informați — de 
corespondenții noș
tri — munca de 
pregătire, de retu- 
șare, de definiti
vare a echipelor cu 
cei mai în formă 
jucători s-a inten
sificat în mod deo
sebit după parti
dele din 30 august. 
In săptămîna care 
s-a scurs, au avut 
loc antrenamente 
minuțioase și jocuri 
amicale. Antreno
rii au pus accent 
pe pregătirea fi
zică a jucătorilor 
și tactică a forma
țiilor pe care le 
vor alinia in cea 
de a doua etapă. 
In fiecare tabă-ă 
se manifestă dorin
ța unei 
țări cit mai 
în lupta 
cele două 
ale

O scurtă trecere 
în revistă a celor 
șapte intîlniri de 
mîine. Mai iniîi pre
zentarea meciului vedetă din cuplajul 
bucureștean: Steaua—Minerul 
Mare. Prima șansă o acordăm fotba
liștilor bucureșteni, care in al 
meci oficial al sezonului — 
craioveni — îi întilnesc pe băimăreni 
și ei proaspeți promovați în A. Dacă 
partida de la Craiova nu le-a ridicat 
probleme, pentru întîlnirea de mîine 
ei s-au pregătit cu atenție, căci după 
cum se știe fotbaliștii din nordul țării 
sosesc la București aureolați de o vic
torie asupra Progresului. La aceasta 
mai trebuie adăugată dorința de afir-

mare a băimărenilor în fața publicu
lui bucureștean, așa că... echipa "lui 
Constantin nu are o sarcină prea 
ușoară. După ultimele antrenamente 
se pare că antrenorul Ilie Savu va 
prezenta următoarea formație: Gor- 
nea—Georgescu, D. Nicolae, Petescu, 
Cojocaru—Jenei (Pavlovici), Koszka— 
Sorin, Constantin, Voinea (Raksi), 
Creiniceanu. După cum se vede sin
gurele incertitudini in linia de mijloc 
și la înaintare unde candidează cite 
doi jucători pe un post. Minerul va 
alinia probabil aceeași formație care

Sorin, Constantin, Voinea

A patra „bucureșteană". Dinamo, \
are un meci dificil la Arad. UT. A. a 
făcut întotdeauna partide bune In com
pania campionilor. înaintea deplasării, 
fotbaliștii din Ștefan cel Mare s-au 
antrenat joi cu rezervele echipei Pro
gresul, pe terenul din str. Dr. Stai- .*  
covlci. Pircălab, P. Emil și Frățilă att 
marcat trei goluri, dar, echipa in an
samblu, s-a mișcat greu. Pentru par
tida de duminică antrenorii vor alcă
tui formația din următorul lot: Da teu, 
Uțu, Popa, Nunweiller III, Nunweiller 
IV, Ștefan, P. Emil, O. Popescu, Pîr- >î

compo'- 
bune 

pentru 
puncte 

clasamentului.

ȘTIRI
a

Mîndru, portarul echipei Progresul, nu a putut reține șutul lui Dridea I. Un instantaneu 
din meciul Petrolul—Progresul desfășurat în sezonul trecut

Baia

doilea 
după

BRIGADA DE ARBITRI ITALIENI 
LA MECIUL SLIEMA WANDERERS— 

DINAMO BUCUREȘTI

Prima manșă a jocului Sliema Wan
derers — Dinamo București, care se 
dispută la 13 septembrie în orașul mal
tez La Valeta, în cadrul Cupei cam
pionilor europeni, va fi condus de o 
brigadă de arbitri italieni. La centru 
a fost desemnat A. Zbardela. Pentru 
jocul retur au fost 
tri i D. Rumianțev, 
Gaidarov

ARBITRII CELOR
GOZTEPE -

desemnați 3 arbi- 
M. Tchoukov și A.

DOUA JOCURI 
PETROLUL

Meciul Goztepe Izmir — Petrolul 
Ploiești (din 9 septembrie — turul) 
din cadrul Cupei orașelor tîrguri va fi 
condus de un arbitru bulgar, care nu 
a fost încă desemnat. Returul, progra
mat în ziua de 23 septembrie, va fi 
condus de arbitrul cehoslovac Zdenek 
Valeș.

a evoluat in primul meci al campiona
tului. In concluzie un joc atractiv în 
care tehnica și experiența bucureșteni- 
lor vor trebui să facă față elanului 
unor jucători tineri dornici să se facă 
cunoscuți în prima categorie a țării.

In deschiderea cuplajului de pe „23 
August" se vor. întîlni Progresul si 
Petrolul. Ambele echipe au avut în 
prima etapă comportări care nu și-au 
satisfăcut suporterii și desigur vor 
căuta să schimbe prima impresie. Jo
cul de mîine este..........................
rezultat.

Cu siguranță, 
spectaculos va fi 
Favoriții lor au lăsat o bună impre
sie duminică la Constanța cu toate că 
au aliniat o formație din rîndul căreia 
au lipsit cîțiva titulari. Coresponden
tul nostru. Al. Momete ne-a transmis 
ieri telefonic lotul din care antrenorul 
V. Mărdărăscu va firma echipa: Ma- 
tache—Valcan, Ilie Stelian, Cornea- 
nu, Badea, Dodu, Dobrin, Pătrașcu, 
Ene Daniel, Naghi, David și G. Io- 
nescu. Remarcați numele noi din lo
tul echipei Dinamo Pitești. Adversarii 
dinamoviștilor, n-au stat nici ei eu 
munile in șolduri în această săptă- 
mină. Dimpotrivă, joi la Sofia, Rapid 
a repurtat e victorie de prestigiu in 
lata echipei Levski (vezi cronica ală
turată). așa că... atenție, giuleștenli 
sini in formă.

deschis deci, oricărui

martorul unui meci 
publicul din Pitești.

călab, Frățilă, Varga, Țîrcovnico, 
Nunweiller VI. In legătură cu acest 
meci un suporter dinamovist ne-a te
lefonat ieri la redacție certndu-ne un 
pronostic (I). II dăm cu rezerva de 
rigoare. Dacă arădenii vor reuși un 
meci nul se pot felicita. Dacă vor ciș- 
tiga, bucuria lor va fi cu atît mai 
mare. Dar, dacă bucureștenii vor pleca 
cu două puncte din orașul de pe malul 
Mureșului, rezultatul nu va surprinde 
pe nimeni finind seama de valoarea 
echipei bucureștene. Să așteptăm to
tuși...

In celelalte partide se întilnesc con
form programului, la Oradea: Crișul 
cu Știința Craiova, la Cluj: Știința 
cu Farul și la lași: C.S.M.S. cu Stea
gul roșu. Avantajul terenului și bine
înțeles al „galeriei" vor avea un cuvin! 
greu in obținerea unor rezultate favo
rabile de către gazde. N-ar fi exclus 
totuși ca la lași „stegarii" să obțină 
un punct.

Așa cum am spus mai sus, în etapa 
a doua se așteaptă de la fotbaliști me
ciuri de o calitate superioară celor ds 
duminica trecută, disputate într-o per
fectă sportivitate.

Cronicarii și observatorii federali 
vor fi de această dată mult mai pre
tențioși in aprecierile lor.

ȘTIAȚI CĂ...

•— c. m. —

Mîine, pe poligonul Tunari

încep campionatele republicane
Timp de cinci zile, cu începere de 

mîine de la ora 9,30, poligonul Tunari 
va cunoaște din nou freamătul mari
lor întreceri. Pe standurile de tragere 
se vor alinia cei mai buni țintași ai 
țării, care își vor disputa întîietatea 
pentru cucerirea tricourilor de cam
pioni ai R.P.R. pe anul 1964. Remar
căm faptul că niciodată în istoria a- 
cestor campionate nu s-a prezentat 
la întreceri un număr atît de mare de 
concurenți, mulți dintre ei de o va
loare apropiată. La fiecare probă can
didează pentru titlu cite 5—6 sau

chiar mai mulți trăgători. Este firesc 
deci să așteptăm realizarea unor per
formanțe ridicate, acum cînd Jocurile 
Olimpice bat la ușă. Și trăgătorii noș
tri sînt capabili de acest lucru.

lată programul i duminică 6 sep
tembrie — armă liberă calibru redus 
60 focuri culcat seniori, pistol viteză 
manșa I și talere aruncate din șanț 
manșa 1. Luni 7 septembrie — pistol 
viteză manșa a Il-a, talere manșa a 
Il-a și skeet 50 buc. Marți 8 septem
brie — pistol liber, armă liberă 60 
focuri culcat senioare, skeet 50 buc. 
Miercuri 9 septembrie — armă liberă 
calibru mare 3x40 focuri, skeet 50 
buc. Joi 10 ssptemb'ie — skeet 50 
buc., armă militară, pistol calibru 
mare, armă liberă calibru redus 3x30 
focuri senioare.

...Deși a plouat cu „găleata", nici 
unul din cei peste 1000 de spectatori 
prezenți la jocul amical dintre Mino- 
bradul Vatra Dornei și C.F.R.-Pașcani 
nu a părăsit stadionul „Tineretului" 
din localitate ? După cum ne scrie 
corespondentul nostru Gh. Ivanovici, 
acest fapt a fost det-erminat de jocul 
spectaculos practicat de cele două 
formații care au terminat întîlnirea 
lor la egalitate (2—2).

din Mi-zil ? Formația a evoluat Î4 
numeroase comune din raion (unde s-a 
întrecut cu formații din gospodăriile 
colective. Corespondentul nostru I, 
Georgescu evidențiază pe antrenorul 
echipei, V. Panovschi, și pe numeroși 
jucători pentru 
tare avută 
viștii.

în
frumoasa lor conipor-, 
întîlnirile cu eoleotw

...Juniorul Moroianu, unul 
cei mai talentați jucători

ilintre 
care au 

evoluat și la București cu ocazia fi
nalei pe țară a campionatului de ju
niori, a fost promovat în prima gar
nitură a echipei Știința Galați ? O 
dată cu el, ne scrie T. Siriopol din 
Galați, în echipa studențească din lo
calitate vor apare încă multe elemen
te tinere, ca rod al muncii de promo
vare dusă de antrenorul echipei, P. 
Zaharia.

...Intr-un 
naia, între 
chipă de categoria A, Siderurgistid, 
jucătorul Radu Matei din Galați a avut 
o atitudine reprobabilă față de arbi
trul acestui meci ? Corespondentul 
nostru G. Octavian ne scrie că disci
plina continuă să lase de dorit in rin- 
durile acestei formați care pînă nu 
de mult a evoluat pe principalele sta-, 
dioane din țară.

joc
echipa locală fi fosta

amical, disputat la Sil
e*

...O bună propagandă a făcui fot
balului în această vară echipa Rapid



început întreceri!Au
Șahiștii romîni participă la turnee peste hotare

Tn aceste zile, cîțiva dintre șahiștii 
noștri fruntași se pregătesc pentru a 
lua startul într-o serie de importante 
competiții peste hotare. Primul dintre 
aceștia va fi maestrul sportului Bela 
Soos, care pleacă azi dimineața la 
Varna, unde are loc deschiderea tur
neului internațional organizat de fe
derația de specialitate din R.P. Bulga
ria. La Varna se așteaptă, de aseme
nea, sosirea cunoecuților șahiști sovie
tici Gheller și Vasiukov, precum și a 
marilor maeștri Filip (R.S. Cehoslova
că), Uhlmann (R.D. Germană), Mata- 
novici (R.S.F. Iugoslavia). Gazdele 
sînt reprezentate de șapte jucători. U:1 
iot de participanți puternici, care face 
ca lupta în turneu să fie deosebit de 
interesantă.

Săptămîna viitoare marchează și un 
important eveniment în șahul feminin, 
începe turneul candidatelor la titlul 
mondial, în care țara noastră este re
prezentată de maestra internațion-ală 
Margareta Teodorescu. Turneul se va 
desfășura în localitatea balneară Su- 
humi (U.R.S.S.), de pe malul Mării 
Negre. După cum se știe, Margareta 
Teodorescu este cîștigătoarea turneu
lui zonal disputat anul trecut la Lodz.

In sfîrșit, la finele lunii urmează să 
plece peste hotare și campionul țării 
noastre, maestrul 
Ghițescu, invitat să 
neu organizat de 
din R.D. Germană.

internațional Th. 
ia parte la un tur- 

federația de șah

în primele zile
Puține remize și puține partide în

trerupte... lată caracteristica primelor 
două runde ale semifinalelor campio
natului republican masculin, pe care 
le găzduiește Capitala. Se joacă viu și 
îndîrjit, așa cum pretinde de altfel 
„miza“ mare a întrecerii, calificarea 
In finală. N-au lipsit nici surprizele. 
Astfel, în prima rundă, Șerban Teo 
dorescu l-a învins pe Nearnțu, Andro- 
nache pe R. Alexandrescu, iar Rotaru 
pe Seîmeanu. Alte rezultate din grupa 
întîi (jocurile au loc în sala Băncii 
de Investiții, str. Doamnei) : Voicu- 
leseu—Marcovici 1-0, Varzari—Macri 
t/s—*/ 2, Vaisman — Reicher */ 2—*A

ale semifinalelor

Au fost desemnate echipele 
campioane de regiuni

— Azi începe faza de zonă —
.• ¥ - ■ 

comuna Obidiți, care aveau să desem
neze campioana regiunii Ploiești. Vic
toria a revenit echipei „Petrolul".

• De asemenea s-au mai clasat pe 
primul loc: Minerul Baia Mare (re
giunea Maramureș), Pacea Tîțești, 
(regiunea Argeș), Avîntul Negrilești 
(regiunea Galați), Victoria Cristești 
(regiunea Cluj), Avîntul Frasin (re
giunea Suceava).

• Acum, echipele campioane regio
nale participă la 
In zilele de 
se vor întrece la Timișoara campioa
nele regiunilor: Maramureș, Cluj, Cri- 
șana, Mureș-Autonomă Maghiară și 
Banat. In aceleași zile, la Tulcea se 
vor întîlni campioanele regiunilor 
București, Ploiești, Argeș, Dobrogea, 
și echipa Dinamo Băneasa (orașul 
București). Celelalte două zone sînt 
programate în zilele de 19 și 20 sep
tembrie, în regiunile Bacău și Olto 
nia. Echipele clasate pe primele două 
locuri în fiecare zonă se vor califica 
pentru turneul final, care se va des
fășura între 2 și 4 octombrie. într-o 
localitate ce urmează să fie desemna
tă de federația de specialitate.

mai multe localități din țară 
s-au disputat zilele trecute ultimele 
jocuri din cadrul etapei regionale a 
campionatului republican de oină — 
ediția 1964. Iată cîteva rezultatei

• Pe terenul de spori din Tulcea 
s-au întîlnit echipele Biruința Niculi
țel, Progresul Medgidia, Recolta Bă
neasa și Progresul Babadag. Practi- 
cînd un joc mai bun la „prindere", 
echipa din Niculițel a reușit sa ter- 
jnirie competiția fără nici o înfrîngere, 
ocupînd primul loc. Iată cum arată 
clasamentul: 1. Biruința Niculițel 9 
p; 2. Progresul Medgidia 6 p; 3. Re
colta Băneasa 6 p; 4. Progresul Ba- 
tadag 3 p.

• Stadionul „I Mai" din Făgăraș 
a găzduit întrecerile celor mai bune 
echipe din regiunea Brașov. In me
ciul decisiv. Torpedo Zărnești a cîș- 
tigat cu 8—6 (2—6) la formația Re
colta din raionul Sibiu, clasată pe 
locul secund, iar locul 3 a fost ocupat 
de echipa Vișteanul-Viștea de jos.

• Deosebit de echilibrate au tost 
și jocurile dintre formațiile „Petrolul" 
din comuna Urlați și „Energia" din

In
disputat zilele trecute

faza de zonă.
5 și 6 septembrie

De la I. E. B. S

STEAUA — 
de mîine de 
biletele s-au 

obișnuite.

Pentru cuplajul de fotbal PROGRE
SUL - PETROLUL și 
MINERUL BAIA MARE 
pe stadionul „23 August" 
pus în vînzare la casele

Casele din str. Ion Vidu și Prono
sport cal. Victoriei nr. 2 vînd și bilete 
pentru întîlnirea internațională de gim
nastică R.P.R. — R.D.G. de astăzi și 
mîine de la sala Floreasca.

Aceleași case vînd și bilete pentru 
Jocurile Balcanice de atletism din 
11—13 septembrie a.c. de pe stadionul 
Republicii.

(runda 1);.M. Rădulescu—Androna- 
che 1-0. Macri—Voiculescu 0-1, Neam- 
țu—Varzari 72-‘A, Reicher—Rotaru 
V2i—*/ 2, Bozdoghînă—Vaisman 1-0, R. 
Alexandrescu—Buzu 1-0, Segal—Mar
covici 0-1 (runda 2).

Și în grupa a doua bucureșteană 
(sala Progresul, str. Lipscani) s-au 
produs „ciocniri" spectaculoase. Botez 
l-a învins pe Bondoc, iar Slesingher 
pe Tută. Alte rezultate : Dobronăuțea- 
nu—G. Alexandrescu 0-1, Șuta—Dan- 
cea 1-0, Pavlov—Erdeuș 1-0, Găurea- 
nu—Gavrilă */ 2—t/2, Slujitoru—Pan- 
iazi 0-1 (runda 1); Ionescu—Slesin-

_ gher 0-1, G. Alexandrescu — Botez 
l/‘j—*/ î, Dancea—Dobronăuțeanu 1-0, 
Gavrilă—Pavlov >/2—*/ 2, Pantazi—
Găureanu 1-0, Țucă—Slujitoru ‘A»—'A 
(runda 2). Restul partidelor sînt în
trerupte.

• CLUJ 4 (prin telefon). — In semi
finala clujeană majoritatea partidelor 
din primele două runde au fost decise 
înainte de întrerupere. Tată rezultate

le înregistrate : Gunsherger—I, Szabo 
•Va; '/A» Pușcașu—Rozvan 1-0, Buza— 
Kleki */, —*/ 2, Ardeleanu—Horvath 1-0, 

Tolert—-Silaghi 1-0 (runda 1) ; Halic— 
'Silaghi 1-0, Horvath — Folert 1-0, 
Buza—Rozvan 1-0, 1. Szabo—Pușcașu 
Vșț—’A. Nacu—Lazăr 1-0. Celelalte 

.partide s-au întrerupt.

De luni, la Dinamo

Concursuri de selecție 
la 14 ramuri sportive
Continuînd acțiunea de depistare a 

tinerelor elemente cu calități pentru 
activitatea sportivă de performanță, 
clubul sportiv DINAMO București or
ganizează, incepînd de luni, concursuri 
de selecție la următoarele ramuri spor
tive : atletism, baschet, box, canotaj, 
călărie, ciclism, handbal, hochei pe 
gheață, lupte, natație, polo, rugbi, te
nis, volei. Concursurile vor avea loc 
în ziVele de 7, 12, 
brie (orele 9 și 
din parcul sportiv 
Ștefan cel Mare, 
cursul de selecție 
baza hipică de la 
vighetorilor nr. t. ,

Concursurile de selecție sînt deschi
se copiilor între 8 și 14 ani.

14, 21 și 28 septem- 
16,00) pe terenurile 
Dinamo din șoseaua 
Pentru călărie, con- 
se va desfășura la 
Băneasa, Aleea Pri-

Două șanse de cîștig la Sportexpres!
După cum s-a mai anunțat, Loto- 

Pronosport organizează la 18 septem
brie o TRAGERE SUPLIMENTARA 
la care pot . participa toti posesorii 
biletelor SPORTEXPRES trim. III — 
procurate pînă la data de 15 septem
brie a.c.

în numărul trecut am publicat amă
nunte referitoare la modul de partici
pare. Iată acum itinerariul complet al 
Celor 250 călătorii pe Dunăre oferite 
alături de autoturismul „Fiat 600“ .

Giurgiu — Moldova Veche — Bel
grad — Budapesta — Bezdan — 
Giurgiu.

■ Important de reținut:
’ ț Fiecare bilet cîștigător obține douș 

,< xcursii,. primind de asemenea suma 
250 lei drept cheltuieli de depla

sare de la domiciliu pînă la București, 
precum și bani de buzunar în valuta 
■țărilor respective.

Nu uitați! Pentru a putea participa 
la această tragere suplimentară, tre
buie să vă depuneți taloanele biletelor 
Sportexpres (conform instrucțiunilor 
publicate) pînă marți 15 septembrie 
«. c.

concursu- 
sept. a.c.i 

Cluj — Știința Craio-

roșu — Farul 
Pitești —

B. Mare —

IC

PRONOSPORT

L. MIREA — coresp.

(cat. A) 
U. T. A.

C.S.M.S.

Vă prezentăm programul
lui Pronosport nr. 37 din 13

I. — Știința
va (cat. A). ’

. 2. — Steagul
3. — Dinamo 

(cat. A).
4. — Minerul

(cat. A).
* 5. — Siderurgistul Galați — Lami- 
■sHorul Brăila (cat. B).

_ 6. — Chimia Făgăraș
■Rrn. Vîlcea (cat B).

A — Dinamo Bacău — Metalul * 
Buc. (cat. B).
, 8 — Poiana Cîmpina
Mo'reni (cat. B).

9. — Știința Timișoara — Minerul 
Lupenî (cat. B).

10. — C.S.M. Reșița — C.F.R. Ti
mișoara (cat. B).

II. — Gaz Metan Mediaș — Recol- 
ta Cărei (cat B).

12. — A,S. Cugir — C.S.M. Sibiu 
(cat. B).

Unirea

Flacăra

pentru titlurile republii

de juniori
4 (prin telefon). - 
Clujul găzduiește f

CLUJ, 
miercuri, 
campionatului republican de j 
care a reunit la start 115 jucătc 
mai multe centre ale țării. Dis 
cu deosebită dîrzenie, întrecerile 
dese creșterea nivelului tehnic a. 
rilor tenismeni.

Dintre rezultatele primelor zile 
victoria obținută de Dima (SSE 
supra lui Hîrju (Dinamo Bucure 
6—5, 6—4. Tot în categoria bă 
de 13—14 ani, Petrescu (Prog 
l-a învins pe Iancu (SSE 2) cu 
6—4, 6—1 iar Bondoc (Progresi 
Enescu (SSE 2) cu 6—0, 6—4.

Cîteva rezultate din întrecerile 
lor: cat. 15—16 ani: Bocan (P 
sul Salonta) — Viziru (Știința) 
6—1; cat. 13—14 ani: Taitkis (S 
roșu Brașov) — 
6—1 ; Tănăsescu
tuna (SSE 2) 6—2, 6—3.

Konendi (Uuj) 
(Știința Cluj) -

P. RADVANI și TR. BAF
corespondenți

Azi și mîine, concurs la „Tineretuh
La Cluj, record de copii

• Ștrandul Tineretului găzduiește 
azi și mîine, un concurs de înot re- 
itervat juniorilor btucureșteni. Con
cursul are drept scop verificarea sta
diului de pregătire a tinerilor înotă*  
Wri, precum și trecerea unor norme 
țn vederea participării Ja finalele 
^tiApionatelor republicane, pentru ju
niori și junioare care se vor desfă
șură săptămîna viitoare. întrecerile de 
azi și mîine sînt organizate de Cini- 
Kpl sportiv școlar București, cu spri
jinul comisiei orășenești de speciali
tate. Probele de azi începui-? ora 18, 
iar cele de mîine la ora 10.
>___________________ ___ ________ ___

Cu prilejul concursului de azi 
nioara Ingrid Ungur (Steaua) v 
cerca doborîrea recordului re put 
în proba de 200 m liber. Rec 
(2:31,4) îi aparține din anul

• în cadrul unui frumos co 
desfășurat la Cluj, ștafeta de 
liber a C.SjM. Cluj a stabilit țin 
record republican pentru copii, 
goria a II-a. Timpul realizat —- 1 
— depășește cu 7,3 secunde yc 
record al acestei probei. Perfora 
a fost realizată de Deheleartu, 
Olaru și Oprițescu. I

CONCURS
In vederea îmbunătățirii concepției și execuției arii 

lice a machetelor grafice, necesare realizării emisiunilor c 
mărci și efecte poștale pe anul 1965 la un nivel superic 
Direcția Generală a Poștelor și Telecomunicațiilor inițicn 
un concurs public, urmînd ca cele mai bune lucrări să f

• . t ! ■■ *■  *premiate. ,
„Regulamentul de| organizare

Premiile concursului Pronosport nr. 35
din 30 august 1964 :

;; Categoria I 37,7 variante a 1.374 lei;
Categoria a II-a 1.213,5 variante a123C Iei; s.

. Categoria a III nu s-a plătit fiind sub»

.plafonul minim de 10 lei.

LOTO-CENTRAL
La tragerea Loto-central din seara

«zitei de 4 septembrie a.c. au fost extrase
din urnă următoarele numere ;

« 59 74 77 69 22 50 27 61 81 89
■*  Premii 'suplimentare : 89 76 55 5

Fond de premii ; 709.317 lei
Tragerea următoare va avea loc la^Alexandria*

15 Rubrică redactată de Loto-Prono-1
sport. 3-
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| In curind pe ecrane

1", „normele tehnice" pe 
tru realizarea machetelor, precum și „tematicile" priviri 
acest concurs, au fost afișate în incinta oficiilor PTTR și 
magazinelor filatelice din Capitală și provincie.

DRAGOSTE LA ZERO GRAD1
= Comedie muzicală de Geo Saizescu și Cezar Grigori&.yOproducție a Studioului cinemal

LA TRAGEREA SUPLIMENTARĂ
SPORTEXPRES
DIN 13 SEPTEMBRIE 1964 SE ATRrBUIt:

NOU!

CALATORII 
PE DUNĂRE 
cu vizitarea 
BELGRADULUI SI A 
BUDAPESTEI

Cezar Grigori&.fcț 
grafic Bucureștii

Scenariul :
H. NICOLAiDE 
CEZAR GRIGORIU 
Imaginea :
GEORGE CORNEA 
Muzica :
GEORGE GRIGORIU

= Cu : lurie Darie, Florentina Mosora, Coca Andronescu, Dem. Rădulescu, Dumitru Rucăreani 
= Mihai Popescu, Nae Roman
^tiHiuiiiiiiimiuiiuuiuiiiuiiiuHuiiiiumiuiiiiHiuiiuimuiiuiuuHiiituiniiiiiiiiiuiiiiiiiniuiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiuiluiiiuuuuiiiuiiuuiiiuiiiiiiiniiiniiiiiiiiH



DE TOATE... ȘTAFETA

DE-A LUNGUL BALCANIADELOR DE ATLETISM ■ ■■

Cu prilejul J.O. de la 
Amsterdam (1928) a 
vut loc o conferință a re
prezentanților federațiilor 
balcanice de atletism în 
cadrul căreia MIHAILOS 
RINOPOULOS, președin
tele SEGA ' ului (Federa
ția de atletism a Greciei a 
propus organizarea unei 
competiții permanente re
zervate atleților din Bal
cani, 
mare 
celor 
mare 
avut 
an mai tîrziu — o ediție 
experimentală a Jocurilor 
Balcanice. întrecerile au 
fost dominate de gazde, 
învingătoare în 12 probe, 
iar romînii au cîștigat 
proba de 5000 m (D. Pa- 
veliuc 16:25,0) și ștafeta 
1600 + 800 + 400+200 m.

a-

Ideia a stîrnit un 
interes în rîndurile 
prezenli și, ca tir- 
a acestui lucru, a 

loc la Atena — un

CULESE LA CONSTANȚA, 
LA „LUPTE1!

Bal- 
avut 
anul 
cani-

• Prima ediție oficia
lă a întrecerilor masculi
ne a avut loc tot Ia Ate
na între 4 și 11 octom- 
bie 1931. Pe lista câști
gătorilor figurează P. Ha- 
valeț (39,76 m la disc), 
A. Friț (16,16 m la greu
tate) si din nou D. Pa- 
veliuc ' (34:22,2 la 10.000 
m).

• Pentru echipele fe
minine, prima ediție a 
Balcaniadei s-a organizat 
— Ia propunerea F. R. 
Atletism — între 30 au
gust și 1 septembrie 1957 
la Atena. Cu cele 6 vic
torii obținute de Ioana 
Petrescu (două), Iolanda 
Balaș, Ana Sălăgean, Ma
ria Diaconescu și echipa 
de ștafetă 4x100 m, Ro- 
mînia și-a asigurat locul 
I în clasamentul final.

pînă în 
au do-

garduri. Cîte 6 victorii au 
înregistrat pînă acum și 
Maria Diaconescu (Ia su
liță) și Ana Sălăgean (la 
greutate). Ele au fost 
învinse doar de Marijeta 
Kacici (1962) — prima 
și Ivanka Hristova (1963) 
— a doua.

• Recordmana țării 
noastre Viorica Viscopo- 
leanu a întrerupt anul 
trecut șirul victoriilor bul
gare (Paulina Țolikofer3 
și Deiana Iorgova 3),cîș- 
tigînd pentru prima oară 
săritura în lungime.

• Din 1957 și 
prezent romincele 
minat întrecerile, ocupînd 
— cu excepția ultimei e- 
diții — de fiecare dată 
locul 1 în clasamentul 
general. Atletele noastre 
au obținut în total 38 de 
victorii individuale, față 
de cele 25 ale sportive
lor iugoslave, 15 ale 
lor bulgare și două 
atletelor turce.

• Congresul Jocurilor 
balcanice din 1960 a a- 
doptat macheta (creată 
de Radu Veluda) steagu
lui Jocurilor Balcanice, 
propusă de delegația ță
rii noastre. Steagul va fi 
arborat și cu prilejul ce
lei de a XXlII-a ediții de 
la București.

— a. v. —

• Iolanda Balaș 
Draga Stamejcici 
„recordmanele" Jocurilor 
Balcanice. Campioana 
noastră olimpică a cîști
gat în toate cele 7 ediții 
săritura în înălțime, iar 
atleta iugoslavă a obținut 
de 6 ori victoria la pen
tatlon și o dată la 80 m

• Elvețienii an toate 
motivele să se considere... 
jigniți în amorul lor pro
priu : japonezii au fixat 
detaliile ceremoniei de 
deschidere a J.O. de la 
Tokio cu o precizie de... 
cronometru. Festivitatea 
va începe sîmbătă 10 oc
tombrie, la orele 15. 9 
minute st 20 de secunde.

• Prima oară cînd 
boxul a apărut la tele
viziune a fost în anul 
1933. Atunci, din studioul 
lui Broadcasting House 
din Londra a fost trans
mis meciul-exhibiție din
tre Archie Bell și Laurie 
Ralieri.

• La 37 de ani, renu
mitul 
Didi a 
menlele, 
din nou 
a lui

cum se 
doi ani 
fotbal, i 
ția 
nio 
Cristal din Peru.

Mezina finalelor Spar- 
tachiadei republicane, ie- 
șeanca Nicoleta Spiridon, 
păstrează multe amintiri 
de la marea competiție 
desfășurată în Capitală. 
Panorama superbă a Bu- 
cureștiului, văzută întîia 
oară, meciuri de neuitat 
în fața meselor de tenis, 
întîlnirea cu marile ma
estre ale acestui sport... 
Și, firește, acest prețios 
instantaneu, surprins în- 
tr-o pauză a întrecerilor.

Prezența Nicoletei (10 
ani) între maestrele eme
rite ale sportului Ella 
Constantinescu și Maria 
Alexandru, are mai mult 
decît semnificația unei fo
tografii de album. Ea re
prezintă fluxul necontenit 
al talentelor noastre spor
tive, ștafeta permanentă pe 
drumul noilor succese.

OKI«)
1 
'>

brazilian 
antrena- 
să joace 
de atac

fotbalist 
reluat...

, urmînd
i în linia 

Botafogo. După 
știe, în ultimii 

el n-a ntai jucat 
îndeplinind func- 

de director teh- 
al echipei Sporting

® Compania olandeză 
de transporturi K.L.M. 
va fi înzestrată cu un nou 
avion de pasageri cu 
patru motoare reactoare, 
tip Dc 8 F. Primul său 
zbor îl va efectua spre 
Tokio, unde va trans
porta m grup de turiști 
la Jocurile Olimpice. A- 
vionul se va nunii: 
„Pierre de Coubertin".

• Sonny Liston,
se antrena la Denver, 
vederea meciului său 
Cassius Clay, de la 
septembrie, a oferit 
«le dolari de repriză 
ring-partenerilor săi. 
ci iul a acestei oferte 
tante, nimeni nu s-a
zentat la sala de antre
nament.

car#» 
îu 
cin 
28 
40

spa ■ 
în 

ten-
pre-

Sini unele echipe care în deplasare pun 
accentul pe jocul de apărare

uitat— Ce faci ? De ce ieși la atac ? Ai 
sîntem în deplasare ?!!

Desen de S.

că

Novac

ȘERBAN STELIAN, 
GIURGIU. — 1) Orașul 
dv. n-a avut niciodată o 
echipă de fotbal în cățe

din
cu

• Prima ediție a 
caniadei de lupte a 
loc la Istanbul în 
1932. Printre primii 
pioni balcanici s-au nu
mărat și luptătorii ro- 
mîni I. Borlovan și I. 
Tudoraș.

• Luptătorii ronîim au 
cucerit din. 1932 și pirtă 
in 1964, 20 de locuri I și 
40 de locuri II. Cele mai 
multe titluri au fost cu
cerite in 1958 la Bucu
rești (3 la „libere" și 3 
la „clasice") și la Skoplje 
(3 la „libere" și 3 la 
„clasice").

• Greul bulgar R. Ka- 
sabov se mîndrește cu 
un palmares de invidiat. 
El a cucerit de trei ori 
consecutiv medalia 
aur la lupte clasice. 
25 de ani și 105 kg.

• La Balcaniada 
la Constanta este 
sent și un membru 
zidențial al F.l.L.A.
Strdriiback (Suedia), per. 
sonalitate marcantă în 
viata sportivă și medi
cală. El este unul din cei 
mai buni chirurgi 
Stockholm. In urmă
trei ani Stromback a fă
cut parte dintr-o delega
ție a Crucii Roșii inter
naționale Intr-o importan
tă misiune în 
tru combaterea

• Printre 
care asistă la 
Balcaniadei se 
mulți colectiviști din co
munele Valea Neagră, M. 
Kogălniceanu, Valul lui 
Traian și Biruința, locali
tăți unde trînta și kure- 
șul (luptă iătărască) sînt 
la mare cinste.

• Arbitrul romin Va
lentin Bați a funcționat 
pină acum la 7 ediții ale 
Balcaniadei. El a arbi
trat de asemenea la 6 
campionate mondiale 
la două Olimpiade.

• Cel mai greu din
tre... greii prezenți la 
Constanța este sportivul 
turc Bekir. El are 109 
kg.

Asia pen- 
leprei. 
spectatorii 
întrecerile 

află și

și

goria A. S-ar fi povestit 
din tată în fiul 2) Este 
greu de sptis care e cel 
mai bun arbitru de fot
bal din lume. La ora ac
tuală, poate că olandezul 
Leo Horn ar întruni ma
joritatea sufragiilor. Dar 
și lui i se strigă, de mul
te ori, „puneți ochelari, 
arbitrul", sau „lasă v 
mă, de arbiir»"

Mihăica

Sportivi cu părul alb
Nu numai dragostea ci 

si sportul, se pare, nu 
cunoaște vîrste 1

O dovadă recentă ne-a 
oferit-o francezul Henry 
Dupuy, din orașul Sete, 
care. Ia vîrsta de 78 de 
ani. și-a adus aminte să 
«lea examen de înotător, 
nentru a obține cuvenita 
licență. Și a obținut-o 1

Mai -tînăr" cu... trei 
ani. elvețianul Georges 
Estoppey se poate mîndri 
însă cu o performantă 
sportivă care nu este nici 
la îndemîna multor ti- 

: el a urcat pînă în 
muntelui Allanhin- 
la o înălțime de 
metri !

neri 
vîrfuil 
horn, 
4 034

Dar 
tern drumul pînă la Sete, 
în Franța, sau să încer
căm să ne... cățărăm și 
noi pînă în vîrful munte
lui Allanhinhorn, pentru 
a constata eă sînt oameni 
care fac sport pînă 
adinei 
fel de 
reținut 
găsim

nu e nevoie să ba-

la 
bătrîneți. Un ast- 
exemplu, demn de 
și de admirat, îl 
mult mai aproape

de noi, la Codlea, în 
giunea Brașov. La 75 
ani, doctorul M. Suciu 
bianu, de la clinica

re
de 
Si
de

arbitrii noștri, aș... vota 
în primul rlnd pentru Mi
hai Popa, C. Nițescu și 
P. Sotir. Dar, desigur, 
pot exista și alte păreri. 
Și... există I

E. IANCULESCU, S. 
M. T. HORIA. — In tur
neul de la New York de 
acum cîțiva ani, Tiberiu 
Selimesi, legitimat azi la 
U.T.A., l-a înlocuit pe Va
sile Anghel, care se ac
cidentase. El a plecat ul
terior, în acest scop, cu 
avionul. 2) In cel de-ăl 
doilea meci cu Spania 
din cadrul „Cupei Euro
pei" la fotbal, poarta 
noastră a fost apărată de 
Voinescu. La Madrid a- 
părase Sfetcu.

ION DAVID, GIUR
GIU. — Rugbiul a fost 
prezent în programul a 
trei Olimpiade. Ultima 
oară, în 1924, ia Paris. 
Turneul, cîștigat 
tete Unite, n-a 
decît trei țări.

C. SCHICH, 
REȘTI. 
reclamatie « intr-un ma-

Do-7

de Sta- 
întrunit

BUCU-
Așadar, o...

vul brăilean", deși aces
ta și-a făcut ucenicia pu- 
gilistică la Craiova, în 
cadrele asociației sporti
ve Rovine. Este adevărat 
și una și alta. Ca să nu 
mai supărăm pe nimeni, 
pe viitor vom avea grijă 
să scriem : „sportivul... 
brăileano-craiovean".

ALEXANDRU BANU, 
PITEȘTI. — Iată datele 
cerute despre jucătorul 
Viorel Mateianu de la 
Progresul. S-a născut la 
1 iunie. 1938, în co
muna Boldești, regiunea 
Ploiești, liinerariul său 
fotbalistic cuprinde ur
mătoarele „halte" : Pro
gresul C.P.C.S., Progre
sul, Știința Cluj, Steaua, 
Progresul.
CIPRIAN DAVID, BUCU
REȘTI. — „Nunweilerii" 
sînt originari din Piatra 
Neamț. Dar familia s-a 
stabilit de mult în Bucu
rești. ,z.
~ BARU NICULAE, CO
MUNA CALOPAR. — 
Ion Vasile, portarul 
U.T.A.-ei, a jucat înainte 
'a Metalul București.

SOARE MARIUS, CO
MUNA 
Vasile 
chipei 
dentat 
minica 
iova, și nu va mai juca 
în toamna aceasta. Aș
teptăm să-l revedem în 
poartă, la Steaua, la pri
măvară.

SMÎRD1OASA.— 
Suciu, portarul e- 
Steaua, s-a acci- 
în meciul de du- 
trecută, de la Cra-

O.R.L. și Oftalmologie a 
Spitalului unificat „I. C. 
Frimu" din Codlea, este 
membru activ al asocia
ției sportive Știința din 
Codlea. Intr-adevăr, el 
nu se mulțumește numai 
să-și achite cotizația, ci 
desfășoară, cot la cot cu 
cei tineri, o vie activi
tate sportivă.

Dacă veți sta de vor
bă cu doctorul Suciu Si- 
bianu, vă va vorbi cu 
mindrie —■ adăugăm noi: 
justificată 1 — despre ul
tima lui performanță 
sportivă : a trecut toate 
probele necesare pentru 
obținerea Insignei de 
polisportiv — gradul I. 
Se cuvine deci să-l feli
cităm din toată inima.

Sportul l-a ajutat pe 
doctorul Suciu Sibianu 
să-și mențină sănătatea 
și să profeseze la această 
vîrstă înaintată, iar re
gimul de viață pe care 
l-a dus i-a dat posibili
tatea să facă față efortu
lui sportiv. Un factor l-a 
completat pe celălalt

Cum am aflat toate a- 
cestea ? Ni le-a relatat 
chiar doctorul Suciu Si
bianu, într-o scrisoare pe 
care ne-a trimis-o zilele 
trecute. „Sigur — ne-a 
scris el — o să mire cu
rajul unui om de 75 de 
ani care se prezintă la 
startul unor probe spor
tive într-o competiție des
chisă, în general, tinere
tului. Dar eu am un or
ganism puternic, călit 
prin sport, această acti
vitate croind o imunitate 
împotriva bolilor".

...Ca medic, Mircea Su
ciu Sibianu a știut mai 
bine ca oricare altul a- 
cest lucru I

C. NASTASE, CIMPI- 
NA. — La campionatul 
mondial feminin de șah pe 
echipe din anul 1963, des
fășurat la Belgrad, primele 
5 locuri au fost ocupate, 
în ordine, de următoare-

J. B.

Și Papuc, cel de al 
doilea portar al craio- 
venilor. care a intrat 
la pauză, a primit două 
goluri de la Steaua

De aici, vezi bine, 
Un lucru deduc: 
Nu putură ține
Mingea sub... Papuc.

U.T.A. a pierdut me
ciul cu Steagul roșu 
deoarece atacul ei a 
activat doar ruț.

Nu faci, spune-o 
Primăvară cu o ,
Așa cum, cînd joci slăbuț, 
Nu faci goluri... cu-n

Floruț.
Fundașului Tîlvescu de 
la Farul, care s-a cam 
îngrășat și e greoi pe 
teren.

prin Flo-

zicătoare, 
floare.

Pînâ ce să dau de tine 
Am crezut că-mi vine rău.
Patru ore și mai bine 
M-am rotit... în jurul tău,

RADU POP
Echipa de rugbi „An

cora" Galați a scos în 
ultima vreme rezultate 
bune

Face partide tot mal bune 
$l-n rugbi nu pare novice. 
Deci „Ancora" — se poate 

spune — 
început.., să se ridice.

La meciul de fotbal 
Știința Craiova—Steaua 
numărul spectatorilor 
a depășit cu mult ca
pacitatea stadionului.

Cică, pe întreg terenul 
Plin de lume pînă sus, 
Se-auzea mereu

o

A

N-aveți...

V. D.

refrenul? 
tribună-n 

plus 7

POPA
Portarul

(U.T.A.) a ___
jocul de la 
goluri parabile.
fi omul gospodar

Ion Vasile 
primit în 

Brașov

o
Chiar și-n postul de 

portar ț
De la meciuri vrea să 

vină
Tot mereu eu..-. plasa 

plină I

I. CHIVU

Umor

INTERVIU-FULGER
In ajunul unui mare 

concurs, antrenorul echipei 
de înot al Universității 
din Oklahoma (S.U.A.) a 
fost înconjurai de ziariști 
și rugat să le spună ce 
speră referitor la „elevii" 
săi.

Antrenorul B răspuns 
laconic:

— Că nu se vor înecai

CU AJUTORUL... RUG 
B1ULUI!

David Marques, lost 
jucător în reprezentativa 
de rugbi a Angliei; locu
iește și se antrenează la 
Londra, dar activează la 
o echipă din... Franța, 
unde, tn dimineața meciu
lui, sosește cu avionul.

In legătură cu acest 
fapt, un ziar londonez fă
cea următoarea remarcă:

— Cel puțin în sectorul 
rugbi. Anglia poate spune 
că are un reprezentant 
în... Piața comună I

Cei 15 martori
a lui

>

5

olului și să-și spună pă
rerea dacă vor constata 
vreo neregulă.

— „Eu invit, pe spe
zele mele, 15 spectatori, 
cărora le voi da bilete 
în imediata apropiere a 
ringului, pentru a putea 
vedea dacă meciul de
curge normal sau nu. tn 
mod special fac această 
invitație unor spectatori 
din Africa și din Orien
tul Mijlociu. Repet, toate 
cheltuielile legate de a- 
cest voiaj mă privesc pe 
mine".

încă nu se știe dacă 
meciul-revanșă dintre Cas
sius Clay și Sonny Lis
ton, proiectat pentru 28 
septembrie, 
la această 
seama 
foruri 
S.U.A. 
boxeri 
na men tele...

în ceea ce îl privește 
pe Cassius Clay» acesta 
a declarat că va apela 
la... observatori străini, 
imparțiali, care să urmă
rească desfășurarea me-

va avea loc 
dată, ținînd 

de opozifia unor 
pugilistice din 

Oricum, cei doi 
iși continuă antre-

*

le țări: U.R.S.S., Iugo
slavia, R.D. Germană, Ro- 
mînia și Bulgaria.

ION POȘTAȘU 
Desene de N. CLAUD1U



♦ ♦♦♦♦♦♦
Voleibaliștii noștri învingători la Paris 1
PARIS, 4 (prin telefon). — 

La Paris a început joi turneul 
internațional, organizat cu pri
lejul aniversării Ligii de volei 
„L’Ile de France". Pe lista par
ticipantelor, cu unele modificări 
de ultimă oră fată de proiectul 
initial, figurează echipele mas
culine de volei reprezentînd pa
tru capitale : București, Mosco-

* va, Varșovia, Paris.
,-* *• în prima zi a competiției, vo- 
-► leibaîiștii noștri au întrecut se-

ze. marchează „scufundat" un golsur- 
pțjnzător, de toată frumusețea.

In cea mai importantă partidă de 
joi, reprezentativele U.R.S.S. și Unga
riei au furnizat un meci deosebit de 
dîrz, interesant prin evoluția scorului. 
Poloiștii maghiari au condus cu 2-0, 
apoi au fost egalați și, cu 15 secunde 
înaintea fluierului final al arbitrului 
austriac Dirnweber, echipa U.R.S.S. a 
îriScris — prin Grișin — golul victo
rie’.

★
Jeri. „capul de afiș" l-a deținut par

tida Romînia — Ungaria, Încheiată cu 
victoria formației noastre: 3 — 2 (1-0, 
1-0, 0-2, 1-0). Și în acest meci iniția
tiva a fost de partea poloiștilor noștri 
care au desfășurat un joc mai mobil, 
atacînd mereu poarta apărată de experi
mentatul. Ambrus. începutul bun ne-a 
adus un gol (însțris de Culineac), apoi 
(în repriza a Il-a) încă unul, realizat 
de Zahan, dar cînd... 3 — 0 pare imi
nent. deoarece echipa noastră atacă în 
superioritate numerică, greșelile se țin 
lanț. Firoiu trimite, din apropiere, în 
bară, apoi... peste poartă, după care 
Culineac este eliminat. Oaspeții profită 
de aceste greșeli și foarte repede (între 
min. 12,15 și min. 13,37) reușesc să 
egaleze, înscriind prin Konrad și apoi 
prin Kortc. Regrupîndu-șî forțele, repre
zentanții țării noastre atacă continuu 
și printr-un ultim efort obțin punctul 
victoriei prin Mărculescu.

* lecționata Varșoviei cu 3-2 (11-
* 15, 6-15, 15-9, 15-9, 15-10). Iti-
* vingătorii s-au acomodat la în- 

ceput mai greu cu mingea

L
Campionatele europene feminine de baschet

ECHIPA R0M1NIEI ÎNTÎLNEȘTE ÎN PRIMUL JOC FORMAȚIA FRANȚEI
— De la trimisul nostru special MIRCEA TUDORAN —

Incepind de mîine, cele mai bune 
echipe feminine de baschet de pe con
tinent se vor alinia pe „Kisstadion" 
din Budapesta pentru a participa Ia 
cea de a IX-a ediție a campionatului 
european.

Anul acesta, cele 10 echipe partici
pante au fost împărțite în două serii, 
sistemul de desfășurare al competiției 
fiind acela de la ultima ediție. La 
sfîrșitul întrecerilor din cadrul fiecă
rei serii; primele două clasate (din fie
care grupă) își vor disputa în conti
nuare titlul de campioană europeană. 
Reprezentativa Romîniei face parte din 
seria A alături de echipele U.R.S.S., 
Ungariei. iugoslaviei și Franței. în 
seria B vor juca formațiile Cehoslova
ciei, Bulgariei. Poloniei, Italiei și 
R.D.G.

Echipa Romîniei pe primul loc după 3 etape
(U rmare din pag. 1)

țescu șt Gruia Novac — acesta din 
urmă printr-un gol splendid — înscriu: 
3-0 pentru Romînia. Apoi. Sabo este 
eliminat și oaspeții fructifică avanta
jul superiorității numerice, dar, cînd 
revine iu apă, același Sabo este foar
te activ și, la începutul ultimei repri-

R. D. GERMANA — ROMINIA (TI
NERET) 5—2 (1—1, 3—1, 0—0, 1—0). 
Au marcat: Hăssler (min. 3,55 și 7,50), 
iThielie (7,00), Wittig (9,45), Kluge 
(17,00). Popa (1,00) și Zamfirescu 
(5.50). A condus J. Bauwens (Belgia).

ROMINIA — BULGARIA 4—1 
’(1—0, 1—0, 1—1, 1—0). Au marcat t 
Firoiu (1.20), Grintescu (8,30), Novac 
'(11,00). Sabo (16,00), Sotirov (14,00). 
A condus M. Manguillot (Spania).

U.R.S.S. — UNGARIA 3—2 (0—1, 
11 —I, 0—0, 2—0). Au marcat: Pinter 
'(1,20), Konrad (6,00), Semionov 
'(10,00). Grișin (17,25 și 19,45). A ar
bitrat : .1. Dirnweber (Austria). 

ușoară cu care s-a jucat, ceea 
ce a prejudiciat preluărilor și, 
implicit, eficacității atacurilor 
(pînă în setul al treilea). In ce
lălalt meci al primei etape s 
Moscova—Paris 3-0 (15-8, 15-11, 
15-5).

La ora cînd închidem ediția, 
sînt în curs de desfășurare par
tidele etapei a doua a întrece
rii ! București—Paris și Mosco
va—Varșovia.

Sîmbătă, în ultima zi a tur-
neuluî, se dispută meciurile 
București — Moscova și Varșo
via—Paris.

BUDAPESTA 4 (prin telefon). — 
Aici, lîngă biroul de presă al celui de 
al IX-lea campionat european de bas
chet feminin, unde mă aflu de cîteva 
ore, se găsesc birourile comisiei de or
ganizare a competiției. Peste tot se 
lucrează cu febrilitate pentru a pune la 
punct ultimele amănunte de organi
zare, astfel ca întrecerile să se poată 
desfășura în cele mai bune condiții. 
Din aceste încăperi rezervate ziariștilor 
poți îmbrăca cu privirea întreagă pa
noramă a terenului pe care vor avea 
loc partidele campionatului.

Chiar acum (este ora 17.30), pe po
diumul instalat în mijlocul lui „Kissta- 
dion“ — aflat în imediata apropiere a 
„Nepstadionului" — au intrat la antre
nament jucătoarele din echipa R. D. 
Germane. Spectatoare ; baschetbalistele

In celelalte jocuri, U.R.S.S. — R.P.
Romînă (tineret) 7—1 și R.D. Germană
— Bulgaria 4 •— 0.

U.R.S.S.— ROMINIA (tineret) 7—1 
(2-1, 1-0, 0-0, 4-0). Au marcat: Kales- 
nikov (2,35), Țăranu (3,37 din 4 m), 
N. Kuznețov (3,55, 8,30, 15,35, 18,45 din 
4 m), Ageev (16,53) și Grișin (19,35)- 
A arbilrat I. Dirnweber (Austria).

R.D. GERMANA —BULGARIA 4—0 
(1-0, 2-0, 0-0, 1-0). Au marcat:
Schlenkrich (2.10), Kliige (6.15, 7.15 și 
15.20). A arbitrat: J. Bauwens (Bel
gia).

ROMÎNIA —UNGARIA 3 — 2 (1-0, 
1-0, 0-2, 1-0). Au marcat: Culineac 
(1.25), Zahan (6.25), Konrad (12.5), 
Kone (13.37) și Mărculescu (18.20). A 
arbitrat: AL Manguillot (Spania).

CLASAMENT

1. Romtnia 3 3 0 0 9: 4 6
2, U.R.S.S. 2 2 0 0 7: 3 4
3. R.D. Germană 2 1 0 1 5: 2 2
4. Ungaria 2 0 0 2 4: 6 0
5. Bulgaria 3 0 0 3 2:12 0

Deoarece participă În afară de con
curs, reprezentativa de tineret a țării 
noastre nu figurează în clasament.

Program: AZI DE LA ORA 15.30: 
Romînia I — Romînia (tineret), Bulga
ria — Ungaria, U.R.S.S. — R.D. Ger
mană : MÎINE DE LA ORA 15.30: 
Bulgaria — Romînia (tineret), R.D. 
Germană—Ungaria, Romînia—U.R.S.S.

DUPĂ consumarea a 5 runde, în 
turneul internațional de șah de la Ha
vana pe primele locuri se află marii 
maeștri Portisch (R.P.U.) și Uhlmann 
(R.D.G.) cu cîte 4 puncte fiecare, ur
mați de Evans (S.U.A.) și Stahlberg 
(Suedia) — 3.5 puncte.

INOTATOAREÂ americană Leonore 
Modell, în vîrstă de numai 14 ani, a 
reușit să traverseze Canalul Mtoecii 
în 15 h 30’, bătînd recordul stabilit de 
canadiana Claudia Macpherson, pînă 
în prezent cea mai tînără înotătoare 
care reușise această performanță.

ORGANIZATORII „Cupei campioni
lor europeni" la handbal în 7 mascu
lin au stab'lit ordinea jocurilor din 
primul tur eliminatoriu pentru viitoarea 
ediție: Belgia — Elveția; Olanda —

Turneul de șah 
de la Soci

S-au disputat șapte runde în turneul 
internațional de șah de la Soci. Con
ducerea în clasament o deține șahistul 
sovietic Krogius cu 5'/i puncte, urmat 
de Antoșin și Holmov cu cîte 5 puncte. 
Marele maestru Boris Spasski are 4 
puncte, după o Infrîngere surprinză
toare suferită în fața lui Nejmetdinov.

Reprezentantul țării noastre, maestrul 
internațional Florin Gheorghiu, se află 
la mijlocul tabelei clasamentului, cu 3 
puncte din 6 posibile (o partidă între
ruptă la sovieticul Lein). El a debutat 
cu o înfringere la cubanezul Garcia, 
după ce a făcut un sacrificiu de damă, 
spectaculos dar insuficient susținut. In 
continuare, Fl. Gheorghiu a făcut pa
tru remize consecutive, cu Nejmetdinov, 
Antoșin, Barcza și Ujtelki. In runda 
a cincea, el l-a învins pe marele 
maestru sovietic Igor Bondarevski.

iugoslave, care vor urma la pregătire. 
La ora 20 își vor face apariția pe po
dium și cele 12 baschetbaliste romînce 
sosite astăzi dimineață în capitala Un
gariei. Mîine, la ora 9 dimineața, echi
pa țării noastre va face un ultim an
trenament.

De la biroul de presă am aflat că 
pînă acum au sosit la Budapesta repre
zentativele Uniunii Sovietice, Iugosla
viei, Romîniei, R. D. Germane și Ce
hoslovaciei, urmînd ca astă-seară să so
sească și sportivele din Franța și Bul
garia. Pentru sîmbătă sînt așteptate e- 
chipele Poloniei și Italiei.

Reprezentativa Romîniei va întîlni în 
primul ei meci din campionat echipa 
Franței. Partida va avea loc duminică 
de la ora 12 (ora București) și va fi 
transmisă — prin intermediul „Inter- 
viziunii" — de postul nostru de tele
viziune. Antrenorii S. Ferencz și V. Ge- 
leriu vor alcătui echipa din următorul 
lot: V. Niculescu, A. Racoviță, H. Spi
ridon, C. Gheorghe, E. lvânovici, E. 
Ferencz, D. Suliman, O. Simon, A. 
Haralambie, I. Vasilescu, E. Vogel și 
S. Dumitrescu.

Tot duminică vor mai avea loc și 
partidele Bulgaria — Polonia, Iugosla
via — Ungaria și Cehoslovacia — 
Italia.

Echipa de box Traktor Schwerin
in tara noastră

Mîine, la Galați, își începe turneul 
în țara noastră, formația Traktor Sch
werin (R.D. Germană). Oaspeții vor 
întîlni echipa Constructorul I.C.O.R. 
Joi, 10 septembrie, Traktor va evolua 
la Cîmpulung Muscel, unde va întîlni 
formația locală, Muscelul.

PREGĂTIRI OLIMPICE PE TOATE MERIDIANELE
• Renumitul halterofil sovietic de ca

tegorie grea luri Vlasov a stabilit 
joi la Podolsk, lingă Moscova, un fe
nomenal record mondial la totalul 
celor trei stiluri, cu performanta de 
580 kg (195 plus 170 plus 215). Ve- 
chiul record, definut de același spor
tiv, era de 562, 5 kg. Totodată, Vlasov 
a stabilit alte trei recorduri mondiale 
la stilurile „împins" — 196 kg, 
„smuls" — 170,5 kg și „aruncat" — 
215,5 kg. Campion mondial și olimpic, 
luri Vlasov, de profesie inginer, este 
în vîrstă de 23 de ani.

• Delegația olitnoleă a Republicii 
Arabe Unite pentru Jocurile de ia 
Tokio va cuprinde 140 de sportivi, 
antrenori și arbitri. Sportivii din

PE SCURT
Luxemburg; Portugalia — Franța; 
Austria — Iugoslavia; R.P. Polonă — 
R.P. Ungară.

ÎNTÎLNIREA de atletism dintre se
lecționatele de juniori ale R.D. -Ger
mane și R.P. Polone, desfășurată în 
localitatea Plauen s-a terminat cu vic
toria sportivilor polonezi la masculin 
(114—87) și a gazdelor la feminin 
(60—47).

Iată principalele rezultate la mascu
lin: 100 m: Kuc-h (R.P.P.) 10,6; 110 m 
garduri: Krusciel (R.P.P.) 14,6; 200 
m: Burde (R.D.G.) 21,7; 800 m: Ze- 
lasny (R.P.P.) 1.51,5; 400 m garduri: 
Gredzinski (R.P.P.) 52,6; disc: Gra
bowski (R.P.P.) 51,19 m; înălțime: 
Wille (R.D.G.) 2.06 m.

Azi și mîine în Sala Floreasc»

Întîlnirea de gimnastică R. P. Romină-R. D. German; 
însemnări dinaintea startului

Ambianța și atmosfera specifice în
trecerilor de gimnastică le-am întîlnit 
în sala Floreasca încă de vineri di
mineața, deși startul în meciul dintre 
echipele R. P. Romîne și R. D. Ger
mane este fixat astăzi, la orele 17.

Sosiți cu întîrziere față de ora sta
bilită inițial, oaspeții nu s-au mai 
putut antrena joi după-amiază, așa că 
vineri, la ora 9,30 gimnaștii și gim
nastele din R. D. Germană au descins 
în sala Eloreasca. O scurtă privire 
îmbrățișînd sala și — în continuare 
— două ore de antrenament. Ca spec
tatori, în tribune, componenții lotu
rilor noastre, care, în majoritate, și-au 
încheiat pregătirile în vederea întâl
nirii cu gimnaștii din R. D. Germană. 
Sonia Iovan.. Elena Leuștean—Popescu, 
Emilia Liță, Atanasia Ionescu, Cristi
na Dohoșan, Elena Ceampelea, Roza
lia Baizat, Viorica Pleavă, cu toate în 
costume de oraș, parcă nefirești pen
tru ele în sala Floreasca — urmăresc 
cu atenție mișcările oaspetelor, com
portarea lor la fiecare aparat.

Lui Ingrid Fost nu-i prea place cum 
îi iese exercițiul la paralele, dar lu
crează bine la bîrnă și sărituri ; Bir
git Radoehla se menajează la para
lele, dar la bîrnă și sol lucrează nituit, 
dovedind din plin talentul său, teh
nica desăvîrșilă a mișcărilor dificile. 
Christel Feigner e — se pare — ne
mulțumită de bîrnă. Poate tocmai de 
aceea urcă și coboară de zeci de ori, 
încearcă și iar încearcă toate elemen
tele dificile ale exercițiilor pe care 
le va prezenta azi și mîine, în con
curs. Le urmărim apoi pe Brigite Sax, 
pe Helga Schildhauer, pe Barbara 
Stolz. Una zăbovește mai mult la un 
aparat, cealaltă la un altul.

Gimnastele noastre par a fi >n.„ 
temă în ce privește valoarea oaspe

Vasile Pinciii învingător in concursul hipic 
internațional de la Budapesta

BUDAPESTA 4 (prin telefon). In 
capitala R. P. Ungare a început joi 
un interesant concurs internațional de 
călărie cu participarea a 53 de călă
reți și 95 de cai din opt țări : R. P. 
Romînă. R. D. Germană, R. P. Polonă, 
R. P. Bulgaria, R.S.F. Iugoslavia, O- 
landa, R. F. Germană și R. P. Ungară. 
Competiția a început cu proba rezer
vată caiior care n-au mai participat la 
nici un concurs internațional. Pe pri
mul loc s-a clasat Balogi (R.P.U.) 
cu 0 puncte penalizare (după baraj) 
realizînd timpul de 34 sec. Sportivul 
romîn Gh. Langa (Gînd) a terminat 
pe locul VI cu 0 p. (d. b.) 36’’6/10, 
iar V. Bărbuceanu (Stejar și Altai) și

R.A.U. vor participa la competițiile 
de fotbal, box, baschet, polo pe apă, 
volei, hochei pe iarbă, tir, canotaj 
academic, haltvre, lupte, scrimă și că
lărie.

• Cu prilejul concursului de se
lecție al înotătorilor americani, Roy 
Saari a doborît recordul mondial la 
1 500 m liber cu timpul de 16:58,7. 
Vechiul record, deținut de australianul 
Murray Rose, era de 17:01,8. Proba 
de 100 m spate femei a fost cîștigată 
de Cathy Ferguson — 1:09,3.

O După prima zi a meciului de 
atletism Norvegia—R.S. Cehoslovacă 
de la Oslo, Norvegia conduce cu 53— 
51 puncte. Cîteva rezultate: 100 m: 
Mandlik (R.S.C.) 10,7; 400 m: Trousil

LA MOSCOVA a începu-t un im
portant turneu internațional de bas
chet masculin la care participă echi
pele Bulgariei, R. D. Germane, Fin
landei, R.A.U., precum și 6 selecționate 
din U.R.S.S. Iată primele rezultate: 
U.R.S.S. — R.D.G. 87—51 (35—25); 
Finlanda — R.A.U. 89—54 ( 48—19) ; 
Sel. Armatei — R.P. Bulgaria 71—64 
(30—36); U.R.S.S. — R.A.U. 85—61 
(48—30); R.D.G. — Finlanda 55—52 
(35—26); Sel. studențească — R. P. 
Bulgaria 70—60 ( 30—30); Sel. Arma
tei — U.R.S.S. tineret 89—68 (41—39); 
Sel. Dinamo — R.D. Germană 65—51 
(35-23}; U.R.S.S. — Sel. Dinamo 
&>- — R.P. 

telor. Lenuța, puțin necăjită că nu 1- 
luat cu ea și pe Șerbănel, care mîine 
poimîipe împlinește doi ani, e opti 
misia : „Sîntem bine pregătite pentr 
a evolua la un nivel înalt. Apropiere< 
Jocurilor Olimpice ne-a mobilizat se 
rios pe toate componentele lotulu 
iar sîmbătă și duminică ne vom „bate 
pentru a repurta o victorie de preș 
tigiu. Cunoaștem că oaspetele au 
tehnică bună, dar sînt mai slabe l 
„artistică", întreaga noastră echipă v 
lupta din toate puterile pentru o com 
portare cit mai bună".

Am dat întîietate fetelor, dar s 
nu-i omitem pe băieți. La aparate (ca 
cu mînere, bară fixă, paralele, ca 
pentru sărituri, la sol) gimnaștii di 
R. D. Germană: Siegfried Fiille, Klau 
Kdste, Peter Weber, Lothar Furatei 
Werner Dolling, Frank Tippelt; î 
tribune — gimnaștii noștri : Gheorgh 
Tohăneanu, Petre Miclauș, Gheorgh 
Condovici. Anton Cadar, Alexandr 
Silaghi. „Spectatorii44 și „coneurenții 
de azi vor fi sîmbăta și duminic 
față în fața, la cele șase aparate, î 
lupta pentru obținerea victoriei. Unu 
din antrenorii lotului îstru, prol 
Nicolae Vieru, ne-a spus 'că gimnașli 
romîni sînt bine pregătiți și capabil 
să obțină un rezultat bun.

Același lucru dorim și nai. în ce 
mai greu examen înaintea J.O. de 1 
Tokio am vrea ca gimnastele și gim 
naștii noștri să confirme rezultatei 
bune obținute în acest an, comporta 
rea bună din întîlnirile internaționale 
să realizeze victorii care să ne fac. 
să privim cu optimism participarea 1< 
Jocurile Olimpice.

CONSTANTIN MACOVEI

V. Pinciu (Neron) au avut cîte 4 p 
penalizare.

A doua probă a concursului deschiși 
cailor care au mai participat la corn 
petiții oficiale s-a încheiat cu o fru 
moașă victorie a călărețului romin Va 
sile Pinciu (Clasic) cu 0 p. penali 
zare 31 ”8/10. Locul secund a revenit io 
lui Vasile Pinciu pe calul Bîrsan ci 
0 p. penalizare 33”4/10. Al treilea s-; 
clasat Fredo Kadten (R.D.G.) cu 0 p 
penalizare 38” 1/10. La proba de ștafetă 
locul 1 a fost cîștigat de echipa R.P.U. 
formația noastră ocupînd locul VII, iai 
în proba de forță, a ieșit învingăto, 
Rolf Knecht (R.F.G ).

Concursul continuă sîuibătă și du 
minică.

(R.S.C.) 47,0; 10.000 m: Thoma
(R.S.C.) 29:05,4; disc: Danek (R.S.C. 
63,56 m; .. triplu salt; Jensen (Norve 
gia) 15,47; înălțime Sletten (Norve 
gia) 2,01 m; ștafetă 4x100 m (Nor 
vegia) 41,0.

• Americanul Mann Thompson,! 
fost cronometrat în proba de 100 n 
spate cu timpul de 1:00,0, realizînt 
astfel un nou record al lumii. Re 
cordul precedent al germanului Han 
Kueppers era de 1:00,8.

• La Moscova, în cadrul campions 
telor de natație ale U.R.S.S. înotătoa 
rea sovietică Svetlana Babanina a sta
bilit un nou record mondial în proba 
de 100 m bras, cu timpul de 1:17,2 
Vineri, Gheorghi Prokopenko a reali 
zat în proba de 100 m bras timpul 
de 1:06,9 (nou record mondial). Va 
chiul record, deținut tot de el, er; 
de 1:07,4.

• Atletul finlandez Eino Efcsanen 
specialist de maraton a realizat ier 
seară la Helsinki o voloroasă per for 
manță în cursa de 20 km cu timput 
de 1 h 01:55,6 (nou record finlandez) 
\ echiul record era de Ih 02:30,2. Cu 
prilejul aceleiași reuniuni, Jorma Kin 
nunen a aruncat sulița la 84,63 m.

• Flacăra olimpică, aprinsă la 21 
august în Grecia, își continuă drnmiul 
spre Tokio, la bordul avionului special 
japonez, în care se află și președinte
le Comitetului de organizare al celei 
de-a 18-a olimpiade. La 3 septembrie, 
torța olimpică a sosit pe aeroportul 
din Kuala Lumpur (Malaya). O ștafeta 
formata din atleți malayezi au dua 
flacăra pe stadionul Negara, undo &e 
desfășoară un turneu internațional de 
fotbal.
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