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O victorie valoroasă și meritată la gimnastică
O victorie preți

oasă, obținută în- 
tr-un moment im
portant — așa poa
te fi caracterizat 
rezultatul gimnas
telor noastre în în- 
fâlnirea cu echipa 
R. D. Germane. 
Prețioasă, pentru 

că adversarele noa
stre s-au prezentat 
foarte bine pregă
tite și au alcătuit o 
formație omogenă, 

Jifjncare nu au lip
sit gimnaste de va
loare mondială ea
Birgit Radochla sau 
Ingrid Fost. Mo
mentul acestei vic
torii a fost impor
tant deoarece ne a- 
îlăm cu o lună îna
intea Jocurilor O- 
limpîce, iar cele vă- 
«ute la concurs ne- 
a» permis să tra
gem concluzii utile 
asupra stadiului de 
pregătire a repre
zentativei noastre. 
Această concluzie este îmbucu
rătoare : gimnastele romîne șe 
▼or prezenta la atartul olimpic

Tînăra gimnastă Cristina Doboșan a fost 
.deschizătoare de pir tie* la majoritatea apa
ratelor. Cu

mari —•
toate acestea ea a -primit note 
răsplată pentru frumoasele ei 

exerciții
Foto : T. Roibu

rite de concurentele noastre, fapt 
pentru care ele merită sincere fe
licitări „Cuplul" Sonia Iovan-Ele- 
na Leușteanu-Popescu s-a situat, 
ca și în ultimele concursuri 
interne, în fruntea clasamentu
lui, împărțindu-și „frățește" vic
toriile pe aparate; Emilia Liță 
și Atanasia Ionescu au fost a- 
celeași concurente sigure și con
stante — cunoscute ca atare din- 
totdeauna ; tinerele Elena Ceam- 
pelea și Cristina Doboșan au 
constituit adevărate revelații ale 
competiției prin buna lor com
portare, dovedind că 
cu prisosință locul în 
llmpică.

Trecînd la o analiză 
nunțită a comportării 
lor noastre, trebuie să
fără a scădea din meritul lor 
în obținerea victoriei — că ele 
încă mai au aparate „tari" și 
altele „slabe*. Printre cele „tari" 
enumerăm în primul rînd solul 
(mai ales la exercițiile liber a- 
lese romîncele au făcut adevă
rate demonstrații de măiestrie), 
apoi paralelele (mai bine la im
puse). Cînd vorbim de „slabe", 
sau dacă vreți, mai puțin bune, 
ae referim în special la sărituri,

își merită 
echipa o-

mai amă- 
gimnaste- 
arătăm —

la ordinea zilei

de la Tokio cu un bagaj bogat 
de cunoștințe și cu o putere de 
lt»ptă remarcabilă. ~ 
obținute sînt convingătoare în 
acest sens. Toate titlurile (pe 
echipe, la individual compus și 
la cele 4 aparate) au fost cuce-

Rezultatele

ILDICO Ș1RJANU
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Campionatul asociației Steaua debutează mîine în actuala
sportive

Activitatea sportivă de mase 
din toamna acestui an este mar
cată de desfășurarea campiona
telor pe asociație. La orașe și 
la sate, consiliile asociațiilor 
sportive muncesc intens pentru 
ca întrecerile care-i desemnea- 

pe campionii întreprinderii, 
instituției, gospodăriei agricole 
de stat sau colective, să cons
tituie un bun prilej pentru cu
prinderea în activitatea sporti
vă a unui mare număr de tineri 
ți tinere.

Campionatele pe asociație au 
devenit tradiționale în mișcarea 
sportivă din țara noastră. La 
experiența acumulată de orga
nele și organizațiile sportive 
de-a lungul anilor se adaugă a- 
ceea obținută recent cu prilejul 
desfășurării primei ediții a Spar- 
tachiadei republicane.. Revine 
deci ca o sarcină importantă în 
munca asociațiilor sportive de 
la orașe și sate de a folosi judi
cios — cu prilejul acestor cam
pionate — experiența muncii de 
pină acum. Popularizarea ootn- 
petițiiilor trebuie făcută cu a- 
tenție și din vreme. Prin afișe 
In sectoarele de muncă, în ate
liere, prin gazetele de perete și 
prin stațiile de radioficare tre
buie să se facă cunoscut tuturor 
itibilorilor sportului ramurile 
sportive la care se vor organi
za întreceri, activistul sportiv 
la care se fac înscrierile, datele 
la care vor începe întrecerile, 
precum și principalele prevederi 
ale regulamentului. Pregătirea 
terenurilor de sport constituie o 
acțiune importantă. Cu spriji
nul maselor de sportivi este ne
cesar să se reamenajeze unele 
terenuri de sport, să se amena
jeze noi sectoare pentru atle
tism, să se pună la punct mate
rialele sportive. Este necesar — 
de asemenea — să fie mobili
zați instructorii sportivi pentru

(Continuare in pag. a 2-a)

luni la

Festivitatea de inaugurare a lucrărilor
pentru construirea Sistemului hidroenergetic

și de navigație Porțile de Fier
Luni dimineața, în prezența 

tovarășilor Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, prim-secretar al C.C. al 
P.A1.R., președintele Consiliului 
de Stat al R.P. Romîne, și Josip 
Broz Tito, secretar general al 
Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia, președintele R.S.F. Iugo
slavia, a avut loc festivitatea de 
inaugurare a lucrărilor pentru 
construirea Sistemului hidroener
getic și de navigație Porțile de 
Fier, obiectiv de mare însemnă
tate pentru dezvoltarea econo
miei naționale a celor două țări 
și pentru îmbunătățirea condiți
ilor de navigație pe Dunăre.

Festivitatea s-a desfășurat pe 
ambele maluri ale Dunării — la 
Sip, în R.S.F. iugoslavia, și la 
Gura Văii, în R.P. Romînă, loca
lități situate la cele două ca
pete ale viitorului baraj ce va 
zăgăzui apele bătrînului fluviu.

Din partea romînă au partici
pat tovarășii Ion Gheorghe Mau
rer, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.R., președintele 
Consiliului de Miniștri, Emil 
Bodnăras, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Alexandru Bîrlădeanu, 
membru supleant al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele părții romîne a Co
misiei mixte de colaborare eco
nomică romîno-iugoslavă, 
gore Geamănu, secretar 
Consiliului <‘ 
mășan, ministrul 
energiei 
Rădoi,

Gri- 
al 

de Stat, Bujor Al- 
I minelor și 

electrice, Gheorghe 
ministrul industriei con

strucțiilor de mașini, Dumi
tru Simulesou, ministrul trans
porturilor și telecomunicațiilor, 
Andrei Păcuraru, membru su
pleant al C.C. al P.M.R., Petre

Blajovicî, prim-secretar al Co
mitetului regional Banat al 
P.M.R., Ion Stanescu, prim-se
cretar al Comitetului regional Ol
tenia ai P.M.R., Ion Predescu, 
președintele Sfatului popular re
gional Oltenia, Vasile Daju, 
președintele Sfatului popular re
gional Banat, Gheorghe Pele, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Nicolae Gheorghiu, ad
junct al ministrului minelor și e- 
nergiei electrice, președintele 
părții romine a Comisiei mixte 
rornîno-iugoslave pentru Porțile 
de Fler, conducători ai institu
telor de proiectare și întreprin
derilor constructoare, reprezen
tanți ai Administrației fluviale a 
Porților de Fier, membri ai Co
misiei mixte rornîno-iugoslave și 
alte persoane oficiale.

Din partea iugoslavă au par
ticipat tovărășii: lovan Veseli- 
nov, membru al Comitetului 
Executiv al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, secretar al C.C. 
al Uniunii Comuniștilor din R.S. 
Serbia, Dușan Petrovici-Sane, 
președintele Skupștinei R. S. 
Serbia, Aliloș Atinici, vicepreșe
dinte al Vecei Executive Fede
rale și președinte al părții iugo
slave a ” ’ ’ ’
colaborare 
vo-romînă, 
președintele 
a R. S.
bici,

Derry City a sosit în Capitală
după 7 victorii consecutive

• MECIUL ARE LOC PE STA
DIONUL „23 AUGUST", 1NCE- 
PIND DE LA ORA 16,30
• FORMAȚIA PROBABILĂ A
OASPEȚILOR • PARTIDA VA 
FI ---------------- " -------------CONDUSA DE ARBITRUL 

GREC MONASTIR1OTIS

Plini de optimism și... neîn
vinși de multă vreme (au cîști- 
gat ultimele 7 partide susținu
te, înscriind 30 de goluri 1) fot
baliștii din Londonderry ( o mică 
localitate situată la 150 km de 
Belfast, capitala Irlandei de 
Nord) au sosit aseară în Capi
tală, pentru a susține mîine, pe 
stadionul „23 August", primul joc 
din „Cupa Cupelor" în compania 
formației noastre Steaua. Echipa 
Derry City, înființată în anul 
1927, a sărbătorit în acest an, 
după victoria cu 2—0 din fina
lă, asupra binecunoscutei echi
pe Glenton, cel de-al treilea suc
ces în -Gipa Irlandei de Nord, 
în istoria sa, care-i dă dreptul 
să participe pentru prima oară 
la marea competiție europeană 
inter-cluburi.

Curioși să cunoaștem cît mai 
multe detalii asupra primei e- 
chipe irlandeze care ne vizitea
ză țara, ne am adresat confra
telui nostru Malcolm Brodie de 
la ziarul „Belfast Telegraf", 
care-i însoțește pe jucătorii lui 
Derry City împreună cu peste 40 
de turiști, și care ne-a furnizat 
detaliile de mai sus, precum și 
alte date asupra echipei. Derry 
City s-a clasat pe locul patru 
în campionatul de anul trecut, 
iar în campionatul actual a cîș- 
tigat, în prima etapă, cu 2—1 
în fața lui Crusaders. Cei mai 
cunoscuțî jucători ai echipei 
sînt Johnny Mackenzie, interna
țional în echipa Scoției și Fay 
Coyle, internațional irlandez. 
Sînt doi atacanți dotați cu o teh
nică remarcabilă, dribling bun pi 
excelenți trăgători la poartă.

Managerul formației oaspe, 
Willie Ross, va alinia probabil

hotelului Ambasador, aseară, la 
București

EcJupa Derry City, in holul 
sosirea in

formația : Mahon—Campbell,
Cathcart — Mogeough, Crosson, 
D. Wood — Mackenzie, Doherty, 
Coyle, Wilson, Seddon.

Ca rezerve au făcut deplasa
rea Blake, R. Wood și Geady.

Cerîndu-i o părere manageru
lui echipei oaspe, ei ne-a spus că 
se așteaptă la un meci dificil 
pentru echipa sa, deoarece 
Steaua este cunoscută ca o for
mație redutabilă pe plan euro
pean.

Azi, Derry City se antrenează 
pe .23 August".

Bucureștenii privesc cu toată 
seriozitatea jocul de mîine, pen
tru care s-au pregătit cu grijă 
și doresc o victorie care... să-i 
scutească de emoții pentru me 
ciul retur. Sîntem convinși că o 
pot obține și le dorim SUCCES, 
alături de toți cei care vor ur
mări partida «are începe mîine 
la ora 16,30, la fluierul arbitru
lui grec Monastiriotis. (In des
chidere, de la 14.45, un meci de 
campionat orășenesc între echi
pele Spic de Grîu și Abatorul)

R. U.

F

lare, reprezentanți ai Administra-/ 
liei fluviale a Porților de Fier șl 
alte persoane oficiale.

Au asistat, de asemenea, Au
rel Mălnășan, ambasadorul R.PL 
Romîne la Belgrad, Arso Mila- 
tovici, ambasadorul R.S.F. Iu-, 
goslavia la București, șefii mi
siunilor diplomatice ale țărilor 
membre ale Comisiei Dunării a- 
creditați în R.P. Romînă: Jaro
slav Sykora, ambasadorul R.S. 
Cehoslovace, I. K. Jegalin, am
basadorul Uniunii Sovietice, 
Jeno Kuti, ambasadorul R.P. 
Ungare, Paul Wetzler, ambasa
dorul Austriei, Gheorghi Bogda
nov, ambasadorul R.P. Bulgaria, 
yi cei acreditați în R.S.F. Iugo
slavia : Grudi Atanasov, amba
sadorul R.P. Bulgaria, Antonin 
Krouzil, ambasadorul R.S. Ceho
slovace, Aleksandar Puzanov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice, 
Gydrgy Zagor, ambasadorul R.P. 
Ungare, Hanz Pașeh, însărcinat 
cu afaceri ad-interim al Austriei, 
precum și A. Denisov, preșe
dintele Comisiei Dunării, Naa 
Androne, director în Comisia Du
nării, Mustafa Vilovici, consi
der special pentru Comisia Dt** 
nării.

Printre participanții la festivi
tăți se aflau numeroși reprezen
tanți ai piesei, radioteleviziunil 
și cinematografiei romîne și iu
goslave, corespondenți ai presei 
străine.

La ora 9,20, conducătorii de 
partid și de stat romîni soseso 
la Turnu Severin, unde sînt pri
miți de conducătorii organelor 
de partid și de stat aie regiuni
lor Oltenia și Banat și ale ora
șului și de numeroși oameni ai 
muncii. Coloana de mașini în- 
dreptîndu-se spre Sip trece pe la 
Gura Văii, unde mii de construc
tori și alți oameni ai muncii, 
printre care 2 000 din R.S.F. Iu
goslavia veniți să participe la 
festivitățile de pe malul romî- 
nesc, îi salută cu căldură.

Dunărea este traversată pe 
pod de pontoane construit 
pontonierii forțelor armate 
R.P. Romîne, care leagă in 
ceasta zi cele două maluri pe
cui unde marele baraj va înfrun
ta peste cițiva ani forța năval
nică a fluviului, transformînd-o 
prin uriașe turbine în peste 11» 
miliarde de kW/ore anual.

Comisiei mixte de 
economică iugosla- 
Slobodan ’ 

Vecei 
Serbia, 

președintele Vecei 
tru probleme de politică socială 
și ocrotire a sănătății a Skupști
nei Federale, Filip Baikovici, se
cretar federal pentru industrie, 
Marin Țetinici, secretar federal 
pentru transporturi și telecomu
nicații, Bogdan Țrnobrnia, se
cretar general al președintelui 
republicii, Bogoliub Stoianovici- 
Tine, președintele Comitetului 
pentru planul social al Vecei 
Executive a R.S. Serbia și preșe
dintele părții iugoslave a Co

misiei mixte pentru Porțile de 
Fier, Rodoliub Stanici, secretar 
pentru transporturi și telecomu
nicații al R.S. Serbia, Mirko 
Tepavat, adjunct al secretarului 
de stat pentru afacerile externe, 
Strahinia Popovici, secretarul Co
mitetului raional Zajețar al 
U.C.I., Bozin Jovanovici, preșe
dintele Skupștinei raionale Za
jețar, conducători ai întreprinde
rilor constructoare și de proiec-
^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^
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Penezici, 
Executive 

Olga Vra- 
pen-

tm 
de 
ale 
a- 

io-

(Continuare in pag. a 2-a) '

Vineri încep pe Stadionul Republicii 
întrecerile ediției a Hlil-a a

JOCURILOR BALCANICE
DE ATLETISM

(Citiți-amănunte in pag. a 4-a) g:
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Maria Vicol (Progresul) 
cea mai bună floretistă

a anului 1964
Azi proba de floretă fete-echipe

fără sur-După o desfășurare 
prize în serii (poate, ca o ex
cepție, scoaterea din competiție 
a Măriei Lirțki), finală femini
nă de floretă a adus în primul 
tur din eliminări directe pe cele 
mai in formă dintre trăgătoare: 
toate componentele lotului olim
pic și, alături de ele, Manuela 
Chira precum și o floretistă din 
Tg. Mureș, Stefania Orban.

Scorul turului I îl înregistrea
ză Ane Ene-Derșidan : 8—1 cu 
Ștefania Orban! Victorii cate
gorice realizează și Maria Vicol 
(8—2 cu Alexandra Tudorache), 
Marina Stanca la Lidia Grieb

și Olga Orban-Szabo la Cecilia 
Neagu-Diculescu, în ambele ca
zuri, cu 8—3. Manuela Chira în
trece și ea, destul de clar, cu 
8—4, pe Ecaterina Orb-Lazăr. 
Mai greu se califică Ecaterina 
lencic în fața Suzanei Olajos 
ca și Ileana Ghiulai în asaltul 
cu Elena Bejan (8—5 și intr-uu 
asalt și în celălalt).

Apoi au urmat întrecerile din 
turul. II al eliminărilor directe. 
Primul și cel mai disputat asalt 
a fost cel dintre Olga Orban- 
Szabo și Ana Ene-Derșidan. 
Olga Orban a condus de fiecare 
dată (2—0, 3—1, 4—2, 5—3, 
7—5), dai’ a fost egalată și puțin

MAIUA VICOL

a lipsit să nu piardă și asaltul.-» 
Uii asalt de bună calitate carp 
dovedește că tînăra reprezen
tantă a Progresului a concurat 
la adevărata ei valoare. Ileana

TIBERIU STAMA
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Festivitatea de inaugurare 
pentru construirea Sistemului 

și de navigație Porțile

a lucrărilor

fUrmare din pag. 1)

&a ara 10,00, tovarășul Gheorghe 
îtawgîMn-Dej și ceilalți conducători 
Mswsnl stat întîmpinați pe malul iugo
slav de președintele losip Broz Tito și 
ferite oficialități iugoslave. Copii le 
sferă Hori. In semn de salut, răsună 
ti stive de tun. Se intonează imnurile 
SUP. Romine și R.S.F. Iugoslavia. Co- 
awmdantul batalionului de onoare iugo
slav, prezintă președintelui Consiliului 
4e Stat al R.P. Romîne raportul. Cei 
Aal șefi de stat trec apoi în revistă ba- 
MBrauul de onoare.

După ce sînt prezentate personalită
țile iugoslave și romîne și membrii cot- 
jsalta diplomatic, conducătorii de pat- 

de stat romîni și iugoslavi iau 
tec s» tribuna oficială, aclamați înde- 
fang de miile de constructori și alți 
»meni ai muncii, printre care 2 000 
waiți dm R.P. Romînă.

Pe o colină ce domină locul festivi- 
«t» se aflau drapelele de stat ale R.P. 
Romîne și R.S.F. Iugoslavia și portre- 
He tovarășilor Gheorghe Gheorghiu- 
Bej și losip Broz Tito.

Deasupra tribunei lozinca „Constru- 
*«■ m comun a sistemului Porțile de 
Ffar este o nouă contribuție la cola
borarea prietenească a popoarelor iu
goslave și romîn“ era încadrată de ste- 
■ete celor două state.

Se văd chemări pentru prietenia 
topoarelor iugoslave și romîn, urări în 
cinstea celor doi șefi de stat, pentru 
victoria cauzei păcii și socialismului. 
© pancartă subliniază importanța con
strucției sistemului Porțile de Fier pen
tea întărirea colaborării țărilor dună- 
srenc.

Mitingul este deschis de Bozin Io- 
tomovfci, președintele Skupștinei raio- 
aa’e Zajețar.

Tovarășul Alexandru Bîrlădeanu, vi
cepreședinte al Consiliului de Miniștri, 
rostește o cuvîntare.

fa apoi cuvîntul tovarășul Miloș Mi- 
•Hc», vicepreședinte al Vecei Executive 
Federale.

Pentru a marca ziua memorabilă a 
începerii lucrărilor pe acest vast șan
tier — una din cele mai mari construc
ții de acest fel din lume — tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și losip Broz 
Tito dezvelesc o placă inaugurală. Pe 
placă se află inscripția :

„Astăzi, 7 septembrie 1964, în pre
zența președintelui Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia., Icsip Broz Tito, 
fi a președintelui Consiliului de Stat 
te Republicii Populare Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a avut loc 
taaugtinarea lucrărilor de construcție a 
Sistemului hidroenergetic si de naviga
re Porțile de Fier, simbol al prieteniei 
și colaborării între popoarele iugoslav 
și romîn".

După dezvelirea plăcii inaugurale, 
tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
losip Broz Tito au vizitat șantierul 
de pe malul iugoslav și baracamentele 
«MKtouctoritor.

După terminarea festivității, cei doi 
feti de stat primesc din nou onorurile 
date de batalionul militar, și, împreună' 
eu ceilalți conducători de partid si de 
«tai nwiîni și iugoslavi și ai te persoane 
«ffifciale, trec Dunărea pe malul romî- 
*sc, la Gura Văii.

De pe podul de pontoane, Dunărea 
ți se dezvăluie prin forța ei impresio
nantă. Apele sale, acum furioase, zbă-

Sărbăhare sportivă pa stadionul Tineretului 
th Inrun Severin

TURNU SUVER1N 7 (prin telefon 
& La tr isni nul nuslru)'. Stadionul Tine- 
vrtnslu! dm io-eaLlațe a cunoscut luni 

oiația pccif ca twirilor sărbători. 
1-U) dt sportivi și sportive, ro- 

și i-ttgo.JuVi, și-au dat intîlnire 
«ei. p* teren»! sportiv, exprimând și 

această cale legâturi’e prietenești 
Jiaire poporul roinin- și poporul iugo- 

bucuria ewfunâ prilejuită de 
i&2,i'k$»r.area Lbcrăti ier pentru construi
te» Sr.stenitdui liukneaergetie si de na- 
’Wțjațte de laș Eot țiie de Fier'.

îsBpodobii sărbătorește, cu steagurile 
Slat a}© Republicii Populare Ro- 

«Mwe și Republicii Socialiste Fe-dera- 
tive Iugoslavia, ai lozinci în limbile 

’•et-ar drnia popoare, stadionul a găz- 
peste 15.000 de spectatori, dornici 

foă asiste la întrecerile prietenești.
Este ora 15. Pe stadion a pătruns 

•ttToana sportivilor, care se aliniază în 
faț» tribunei oficiale. Deasupra stadie- 
Mlhlb pe cele două catarge, flutură

SPORWL POPULAR
Pag a 2-a ; Ir. 4512 

tindu-se de colții de stiocă ce ameninți 
pe navigatori, vor ti îmblînzite aici pes
ta cîțiva ani de marele baraj. Parei 
vezi imensa întindere a lacului de acu
mulare, cu miliarde mc apă, puterni
cele centrale electrice, ecluzele moder
ne prin care trec în deplină siguranță 
nave de mare tonaj.

La sosirea înalților oaspeți, pe pă- 
mîntul romînesc, miile de participant! 
la festivitate îi aclamă îndelung, flutură 
flori, stegulețe ale celor două țări.

Pe un mare arc de triumf se vede 
inscripția : „Bine ați venit, dragi 
oaspeți!".

Tinere fete îmbrăcate în costume na
ționale oferă tradiționala pîine și sare, 
iar un bătrîn, potrivit datinei, îmbie cu 
vin din ploscă măiestrit încrustată.

Comandantul batalionului de onoare 
prezintă președintelui R.S.F. Iugoslavia 
raportul. Se intonează imnurile de stat 
ale R.S.F. Iugoslavia și R.P. Romîne. 
Cei doi șefi de stat trec în revistă ba
talionul de onoare. Răsună în semn de 
salut 21 salve de artilerie.

La locul festivității sînt arborate 
drapelele de stat ale R.S.F. Iugoslavia 
și R.P. Romîne. Se văd portrete ale 
tovarășilor losip Broz Tito și Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, pancarte cu urări în 
cinstea lor. Pe alte panouri sînt în
scrise chemări în cinstea prieteniei fră
țești dintre cele două popoare și țări, 
prieteniei și colaborării între țările so
cialiste, pentru atotbiruitoarea cauză a 
socialismului, pentru pace și prietenie 
între popoare. Pe un panou este scris: 
„Vom construi în comun Sistemul hi
droenergetic și de navigație Porțile de 
Fier — simbol ai prieteniei dintre 
popoarele romîn și iugoslav".

Domnește o atmosferă sărbătorească, 
plină de însuflețire, fiecare vrea să-și 
întipărească cît mai bine în amintire 
momentul festiv al inaugurării lucră
rilor. Sînt aici multi pentru care în
ceputul asaltului Dunării este totodată 
o încununare a strădaniilor depuse de 
ani de zile, potrivit hotăririlor adoptate 
de conducătorii celor două țări la întîl- 
nirile de la București și Brioni: geologi 
care au executat peste 12 km de foraje 
speciale, proiectanți care au verificat 
pe hîrtie de calc sau pe modele reduse 
zeci de soluții pentru a alege pe cele 
mai avantajoase, hidrologi, constructori 
de drumuri, ateliere. Se întâlnesc lao
laltă constructori care aduc cu ei ex
periența dobîndită la salba de hidro
centrale de pe Bistrița cu cei ce- au 
străpuns munții de la Bumbești la Li- 
vezeni, de la Salva la Vișeu, cu con
structorii iugoslavi de la Split, Iablanița 
și alte obiective hidroenergetice înălțate 
in țara vecină și prietenă.

Festivitatea este deschisă de tov. Ion 
Stănescu, prim-secretar al Comitetului 
regional Oltenia al P.M.R.

In aclamațiile entuziaste ale mulți
mii, tovarășii I. B. Tito și Gheorghe 
Gheorghiu-Dej dezvelesc o placă inau
gurală cu inscripția :

„Astăzi, 7 septembrie 1964, în pre
zența președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, și a președin
telui Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, losip Broz Tito, a avut loc 
inaugurarea lucrărilor de construcție a 
Sistemului hidroenergetic și de naviga
ție Porțile de Fier — simbol al prie
teniei și colaborării între popoarele ro
mîn și iugoslav".

drapelele de Stat ale R.P. Romîne și 
R.S.F. Iugoslavia. Se cântă imnurile 
de Stat ale celor două țări. Sportivii 
schimbă fanioane și buchete de flori 
și după aceea întrecerile încep.

Afluența mare a publicului, care și-a 
opupat locuirile în tribune cu multe 
ore înaintea începerii întrecerilor, a 
fost pe deplin justificată, întrucât pc 
teren au evoluat sportive și sportivi 
de certă valoare. în ciuda ploii toren
țiale, care a pus numeroase piedici 
desfășurării întrecerilor atletice și care 
pînă la urmă a întrerupt bogatul pro
gram competițional organizat, au fost 
obținute totuși unele rezultate de va
loare.

întrecerea la 100 m plat băieți a 
fost cîștigată de Petre Cioba n a cu 
10,6, iar la 400 m plat de Mihail 
Izbășescu cu 50 sec. La 1500 m a în- 
viths Kovac Galeb ou 4:00,8, iar 1® 
greutate Ivancic Ivan cu 16,38 m. în 
sfîrșit, victoria în întrecerea la lun
gime i-a revenit Iui Vasile Sărucan, 
cu 7,05 rn.

VlKuiL ALBESCU

Ia aplauzele șl oralele asistenței o 
serie de utilaje aflate pe malul Dunării 
intră în funcțiune maremd începerea 
lucrărilor: un excavator își înfige cupa 
în pămîot; o sanetă împlîntă o pal- 
planșă menită să etanșeze batardoul 
cu ajutorul căruia va începe construcția 
hidrocentralei șl a ecluzelor pe malul 
romînesc.

Bătălia supunerii Dunării a început 
Bătrînul fluviu, cu uriașul săn debit de 
apă de peste 5 000 mc apă pe secundă 
va fi silit să-și pună forța în slujba 
construcției pașnice, în folosul omului. 
Visul de decenii al unor ingineri în
drăzneți prinde viață prin eforturile u- 
nite ale celor două țări socialiste.

In timpul festivității pe ambele ma
luri miile de oameni ai muncii romîni 
și iugoslavi au aclamat îndelung în 
cinstea tovarășilor Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și losip Broz Tito.

Manifestările de pe malul iugoslav și 
de pe malul romînesc au fost transmise 
la Gura Văii și respectiv la Sip prin 
stații de radioamplificare.

După inaugurarea lucrărilor, tovară
șii losip Broz Tito și Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, împreună cu conducă
torii de partid și de stat iugoslavi și 
romîni, se îmbarcă la Gura Văii pe 
motonava „Carpați" și fac o plimbare 
pe Dunăre.

La ora 16,45, motonava acostează în 
portul Turnu Severin. în aclamațiile și 
uralele miilor de cetățeni masați de-a 
lungul străzilor, conducătorii de partid 
și de stat ai celor două țări se îndreap
tă spre Palatul culturii. Aici a avut 
loc un spectacol de gală Ia care au 
luat parte tovarășii losip Broz Tito, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și ceilalți con
ducători de partid și de stat din cele 
două țări, oaspeții care au participat 
la festivitatea din această zi, un nu
meros public.

Spectacolul susținut de ansamblul iu
goslav „Ivolola Ribar“, de formații ale 
ansamblului „Ciocîriia" și de corul An
samblului armatei, precum și de soliști 
ai Teatrelor de operă din Belgrad și 
București, s-a bucurat de. un deosebit 
succes.

te-

Seara, la ora 19,30, tovarășul losip 
Broz Tito și conducătorii iugoslavi care 
l-au însoțit, au plecat cu un tren spe- < 
cial iugoslav spre patrie.

Ca invitați ai președintelui R.S.F. 
Iugoslavia au plecat pînă la Timișoara 
tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bodnăraș, 
Alexandru Bîrlădeanu, Grigore Gea
măna, Andrei Păcuraru, Gheorghe 
Pele.

Gara Turnu Severin este pavoazată 
festiv. Se aflau aici miniștri, conducă
tori ai organelor regionale și orășe
nești de partid și de stat, precum și 
șefii misiunilor diplomatice ale țărilor 
membre ale Comisiei Dunării.

Comandantul batalionului de onoare 
prezintă președintelui R.S.F. Iugosla
via raportul. In timp ce se intonează 
imnurile de stat ale celor două țări 
răsună 21 salve de tun.

Cei doi șefi de stat trec în revistă 
batalionul, aclamați îndelung de nu
meroși oameni ai muncii veniți să-i 
conducă.

Un grup de pionieri oferă oaspeților 
buchete de flori.

In tren tovarășul losip Broz Tito a 
oferit o masă.

De la Timișoara pînă la frontiera ro- 
mîno-iugoslavă, tovarășul Tito și cei
lalți oaspeți au fost conduși de tova
rășii Gheorghe Pele, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe și Vasile 
Șandru, director în Ministerul Afaceri
lor Externe.

★
Seara, focuri de artificii, la Turnu 

Severin și Orșova, precum și în loca
litățile de pe malul iugoslav au marcat 
încheierea sărbătorească a zilei de 7 
septembrie — data inaugurării lucră
rilor de construcție a sistemului hidro
energetic și de navigație Porțile de 
Fier.

La ordinea zilei
(Urmare din pag. 1)

a-și aduce contribuția la mobilizarea 
participanților și la buna lor pregătire 
pentru concurs. In ceea ce privește mo
bilizarea tineretului va trebui să fie 
continuată și îmbunătățită colaborarea 
cu organizațiile de bază U.T.M. Pe 
baza experienței căpătate cu prilejul 
primei Spartachiade republicane este 
necesar să se găsească cele mai efica
ce metode de cuprindere a unei mase 
cît mai mari de oameni ai muncii, a 
întregului tineret, în desfășurarea cam
pionatelor pe asociație. Birourile sec
țiilor pe ramură de sport, în colabora

PRIMII
Ieri dimineață, la Dinamo... Intrăm 

pe poarta stadionului împreună cu pes
te 400 de băieți, și fete. Ii însoțim. în 
sala de festivități, dar numai după un 

i popas prelungit în fața panourilor în 
care întâlnim la loc de cinste fotogra
fiile multor campioni, medaliați olim
pici, europeni și mondiali.

— Acela voinic este Vernescu, de 
trei ori campion mondial și european 

, la caiac, explică cu competență un 
1 puști care a citit, probabil, că maestrul 
emerit al sportului Aurel Vernescu a 
devenit campion al țării la 15 ani. Ca 
în „Jules Verne" I

Mulți dintre fruntașii clubului Dina
mo sînt însă prezenți și în sală, alături 
de acești copii care îi privesc cu ad
mirație.

— Bine ați venit, copii I Acum cîțiva 
ani, campionii cu care se mîndreșie as
tăzi clubul nostru erau la fel de mici 
ca voi, dornici să se afirme in sport. Ei 
au reușit pe deplin. Vă dorim și vouă 

\ același succes.
400 de copii aplaudă — ca un anga

jament — cuvintele antrenorului emerit 
Constantin Nour. Două interesante fil
me sportive de scurt metraj și apoi in
vitația de a se prezenta la primele star
turi ale... selecției.

Peste cîteva minute, pe multe din te
renurile parcului sportiv, 400 de copii 
jucau fotbal, alergau pe culoarele pis
tei de atletism, dădeau „examen" la 
ciclism, baschet, handbal...

★
Este de fapt o continuare a unei dis

cuții de cîteva ceasuri dintr-o seară 
de iulie cînd consiliul clubului sportiv 
Dinamo a analizat multilateral munca 
și perspectivele activității copiilor și 
juniorilor. De-atunci au mai avut loo 
cîteva asemenea selecții. Dar, a fost., 
vacanță I Acum, s-a pornit mult mat 
organizat la îndeplinirea obiectivelor 
stabilite. Selecția —la inaugurarea că
reia am fost martori ieri dimineață — 
va continua o lună de zile. L-am rugat 
pe tov. ION NAE, președintele clubului 
sportiv Dinamo, să ne vorbească despre 
pregătirea șf sarcinile concursurilor de 
selecție organizate la 14 ramuri spor
tive :

„Preocupare importantă In activitatea 
noastră, munca cu copiii cunoaște la 
clubul Dinamo o frumoasă tradiție și 
ea ne-a dăruit pînă acum multe satis
facții. Tn cadrul acțiunilor inițiate pen
tru mărirea numărului de echipe și

DIN TOATĂ ȚARA
O ASOCIAȚIE CU FRUMOASE 

PERSPECTIVE

Nu de mult, a luat ființă la Craio
va asociația sportivă Autorapid care 
cuprinde peste 2600 de membri UCFS, 
salariați ai M.T.Tc., C.F.R., I.R.T.A., 
P.T.T.R. și I.R. 8.

Tn ședința de constituire s-a hotărît, 
pe baza cererilor exprimate, înființa
rea a zece secții pe ramură de sport: 
fotbal, atletism, natație, șah, tenis de 
masă, tenis de cinip, volei, turism, 
ciclism și box. Competițiile, organi
zate în cadrul campionatului asociației 
sportive sau ,a etapei de mase a Spar- 
tachiadei republicane, au evidențiat 
faptul că fotbalul, boxul și șahul sînt 
sporturile cele mai îndrăgite aci. De 
altfel, nu mult după înființare, aceste 
secții au și fost afiliate la federațiile 
de specialitate. ,

Ca urmare a activității susținute des
fășurate de către birourile de secție și 
tehnicienii respectivi, măiestria sportivi
lor de la Autorapid a crescut, mulți din
tre ei făcînd parte din lotul oare a repre
zentat regiunea Oltenia la finalele Spar- 
tachiadei republicane. Pe de altă par
te, o serie de sportivi de la Autorapid 
participă cu succes tn competiții ou 
caracter republican. Notăm, din rin- 

: Cwîipiosairf asociației sportive
re cu consiliile asociațiilor sportive, 
vor face programarea întrecerilor pe 
care o vor afișa în locuri vizibile, in- 
didnd totodată orariul fixat pentru des
fășurarea competițiilor. In timpul în
trecerilor antrenorii și instructorii spor
tivi vor acorda asistență tehnică par
ticipanților, îi vor îndruma și le vor 
da sfaturi, astfel ca disputele să se si
tueze la un înalt nivel tehnic. Consi
liile asociațiilor sportive se vor îngriji 
de popularizarea rezultatelor astfel ca 
el.- să c'mstitoie un puternic stimulent 
penau toți participanții.

Concursurile de selecție de la Ditramo

... 400!
grupe de copii la toate sporturile, con
cursurile de selecție care se desfășoară 
in prezent constituie un mijloc impor
tant de îndeplinire a obiectivelor pe 
care ni le-am propus. Clubul nostru s-a 
îngrijit de bana pregătire a acestor 
concursuri. Au fost puse la punct toate 
bazele sportive, s-au luat măsuri pentru 
utilarea lor in raport cu cerințele unor 
concursuri de selecție care se adresează 
copiilor, au fost angrenați toți antre
norii și instructorii sportivi din cadrul 
clubului. Urmărim — prin aceste con
cursuri — descoperirea de noi elemente 
talentate. Mărirea numărului grupelor 
de copii, constituirea unor grupe la di
ferite sporturi care nu aveau asemenea 
forme de activitate penă acum (baschet, 
ciclism, caîac-canoe, călărie), iar la fot
bal prin concursurile de selecție vom 
pune și bazele unui centru de antre
nament".

în desfășurarea acestei importante 
acțiuni, clubul Dinamo a primit un spri
jin eficient din partea direcțiunilor șco
lilor din raionul „1 Mai", a profesorilor 
de educație fizică, a consiliilor asocia
țiilor sportive.

★
Așadar, 400 în prima zi I
în mijlocul lor, antrenori cunoscuțl i 

Oprea Vlase și .Alexandru Iile la hand
bal, Radu Huțan și Stavru Teodorolr 
la caîac-canoe, C. Nour la box, Traian 
lonescu și P. Steinbach la fotbal...

Seleeția nu e — ca altă dată — rigi
dă. Copiii trec pe la mai mulți antre
nori. Unii rămîn la atletism, alții la 
ciclism sau la fotbal.

Cîțiva puști l-au înconjurat pe Ion 
Mozer. Golgeterul de la Praga are, 
desigur, multe de povestit. Dar, pentru 
astăzi ajunge. Vor avea timp destul. 
De-acum sînt doar... colegi pe dreptun
ghiul terenului de handbal.

400 de copii trec din nou poarta sta
dionului din Ștefan cel Atare. Veseli, 
fericiți și., gălăgioși. Unul dintre ei ne 
spune i „Ce păcat că n-a venit și San
du. Știți ce bine joacă fotbal ? După- 
amiaza va fi aici cu siguranță. Să ve
niți să-l vedeți..."

Vom reînnoi, desigur, vizita noastră 
și vom mai petrece multe ceasuri în 
mijlocul sutelor de copii care se vor 
adăuga celor cu care ne-aoi împrietenit 
ieri dimineață, la Dinamo...

— d.g.—

dul acestora, pe șahiștii Ștefan Neamț® 
și Aurel Andronache precum și echipa 
de turism oare în zilele de 20—26 au
gust a traversat masivul Făgăraș.

V. Ștefănescu-coresp.

„DUMINICI CULTURAL-SPORTIVfc

Tn raionul Bîriad aceste frumoase 
activități se bucură de un mare interes 
din partea oamenilor muncii. In anttâ 
1963, în satele raionului au fost orga
nizate 502 „duminici cultural-sportive", 
la care au participat peste 50 000 de 
tineri și tinere. In primele opt luni ale 
anului în curs, organele și organizațiile 
UCFS bîrlădene au organizat 776 de 
„duminici cultural-sportive" oare s-au 
bucurat de participarea a 62 795 de ti
neri și tinere.

O frumoasă „duminică culturail-spor- 
tivă" s-a desfășurat recent la Cîrja, 
unde asociația din localitate a primit 
ca oaspeți, sportivi din Bușteni, Rîn- 
zești și Vlădești. La Bogdănești, în 
cadrul „duminicii cultural-sportive" 
organizată recent, sportivii de aci s-au 
întâlnit cu cei din Nemțești, iar la 
Obîrșeni au fost prezenți și sportivi din 
Puiești și Arvinești.

S. Eliade-coresp.

Organizarea campionatelor pe aso
ciație va trebui făcută astfel incit să 
permită concurenților și trecerea nor
melor Insignei de polisportiv. Paralel 
cu popularizarea campionatelor trebuie 
făcută și aceea a normelor Insignei de 
polisportiv. Prin aceasta interesul pen
tru competiție va crește considerabil și 
— implicit — numărul participanților 
la întreceri. Campionatele pe asociație 
trebuie să constituie un pas înainte pe 
drumul creșterii calității activității 
noastre sportive de mase.



Campionatele republicane în plină desfășurare
Ieri pe poligonul Tunari, au eonti- 

ttuaf întrecerile din cadrul campiona
telor republicane. S-au tras probele 
de armă liberă calibru redus 3x40 focuri 
seniori și talere aruncate din șanț man
șa a doua. Și de data aceasta lupta a fost 
deosebit de pasionantă. La armă libe
ră de pildă, după două poziții (culcat și 
în genunchi) un număr mare de concu
rent! erau despărțiți doar de cîteva 
puncte. Pe primul loc se afla tînărui 
trăgător dinamovist St. Caban cu un 
avans de 11 p. După desfășurarea po
ziției în picioare clasamentul a suferii 
modificări radicale. T. Ciulu, care se 
afla pe locul 10, a trecut pe locul trei 
în clasamentul celor trei poziții, tar I. 
Olărescu (Știința) aflat pe locul doi a 
recuperat diferența reușind chiar să 
cîștîge titlul de campion.

Evoluția taleriștilor a fost urmărită 
de un numeros public care a suportat 
eu stoicism canicula din cele două zile, 
întrecerile concurenților cu arma de vî- 
nătoare au prezentat interes sporit și 
prin faptul că ele reuneau pe standul de 
tragere sportivi din U.R.S.S., RE. Ger
mană, Anglia și R.P. Romînă. încă 
din prima zi de concurs cîștigătorul 
putea fi întrevăzut. Trăgătorii! romîn 
Gh. Enache reușise să lovească 98 de 
talere din 100 posibile. Deși în ziua a 
doua el a mai pierdut din avantaj a 
ocupat totuși primul loc. Din cauza 
neacomodării cu noile instalații (ma
șini de aruncat talere Laporte), par- 
ticipanții nu au reușit să obțină rezul
tate pe măsura posibilităților lor. Așa 
se explică și faptul că olimpicii sovie
tici, trăgători cu renume pe plan in
ternațional, s-au clasat pe locurile 3, 
4 și 5 cu cifre nesemnificative.

lată rezultatele: armă liberă cali
bru redus 3x40 jocuri seniori, poziția

N. Ralaru (Steaua) în timpul concursului în care a realizat excepționala per* 
formanță (598 p.) la armă liberă calibru redus 60 focuri culcat, seniori

De joi, patru iile de interesante întreceri
pentru juniori

Trei recorduri stabilite la „Tineretului”4
Șirul competițiilor importante ale se

zonului 1964 continuă săptămâna aceas
ta prin desfășurarea ocini mai însem
nat concurs a] tinerilor înotători: 
finalele campionatelor republicane 
pentru juniori și junioare. Ea startral 
probelor vor fi prezenți campioni și 
recordmani ai țării, precum și alți 
fruntași ai natației noastre printre 
care Angliei Șoptereanu, Vasile Costa, 
Vladimir Mora.ru, Gavrila Moraru, 
Cristina Balaban, Marina Mann, Ag
neta Sterner, Cristina Ursu ș.a.

întrecerile, programate ■ de-a lungul 
a patru zile, vor fi găzduite de ba
zinul de 50 de -metri de la ștrandul 
Tineretului, unde s-au făcut pregătiri 
speciale pentru ce tinerii participanți 
să aibă condiții de concurs cit mai 
bune. Probele se vor -desfășura joi de 
la ora 17 (serii), vineri de la ora 10

(serii) și de la ora 17 (finale), «fisa», 
bâtă de la ora 10 (serii) și de 1® ®ss» 
17 (finale) și duminică de la era 1® 
(finale).

★
Cu prilejul unui concurs dsspwtE® 

la ștrandul Tineretului, Ingrid UtoffîSft 
(Steaua) a stabilit nin record reprafeBrt6 
can de senioare în proba <le 
liber: 2:30, 6. Vechiul record îî 
ținea cu 2:31,4.

In cadrul acelprmyi concurs, orgaBWEtfr 
de Clubul sportiv școlar, au fost dvWv 
rîte și două recorduri de copii. Dsk 
mitru Gheorghe (Clubul sportiv școinjl 
a parcurs 100 m liber în 1:14,5 -» 
record de copii categoria 
(v.r.t 1:15*6), iar Vladimir 
(Viitoml) a realizat 32,6 la 
fluture — record de copii categoria B 
(v.r.: 33,4).

a n<s
BeW

sa *

iCRIMA

floretistă
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(Urmare din p«g. 1)

Suzana Tasî
Cu același scor s-a încheiat

cu
și

Ghitdai a pierdut la
8-----O. Cil CIL’.llJ.,,, o-« „**>**,.>*<*

asaltul (foarte spectaculos) dintre Ma
nuela Chira și Ecaterina lencic. A 
cîșiigat, surprinzător dar meritat, re
prezentanta clubului Știința București. 
In fine, Maria 
bleme în fața 
Marina Stanca 
scorul de 8—3.

în acest fel, 
s-au întîlnit Olga Orban-Szabo, Ma
ria Vicol, Suzana Tasi și Manuela 
Chira.

Mai stăpînă pe... nervi, Maria Vicol 
le întrece pe Manuela Chira (4—0) și 
Suzana Tasi (4—2); apoi — într-un 
asalt de zile mari! —- obține victoria 
și la Olga Orban-Szabo, cu 4—2. Vicol 
cîștigă astfel și manșa a Ill-a a finalei 
și, lucru mai important, titlul de cam
pioană republicană pe 1964. în urma 
ei s-ait clasat : Olg^ Orban-Szabo, llea- 
ta Ghiu’ai, Ecaterina kncic, Suzana 
Tasi, Ana Ene-Derșidan, Marina Stan
ca si Maria Luțki.

Marți, în ultima zi a finalelor, pro
ba de floretă feminină pe echipe.

Vico! n-a avut... pro- 
colegei sale de club, 

pe care a întrecut-o cu

în turneul final de 4

i

NOTĂ

Unde este 
arbitrul delegat?...
Duminică seara, arbitrul delegat la 

meciul de floretă masculină dintre 
formațiile Steaua și Știința București 
nu s-a prezentai in concurs... Este 
vorba de Adalberth Pelegrini din Cluj. 
Nu s-a prezentai nu numai la acest 
meci, dar n-a fost văzui deloc în t- 
ceastă zi, la finalele din sala Dinamo.

Acest lucru — firește — a provo
cat perturbări, căutări prelungite (care 
au pus la grea încercare nervii tră
gătorilor și ai... spectatorilor), pentru 
desemnarea unui alt arbitru. In cele 
din urmă, meciul a fost condus de... 
secretarul federal! ?

Este foarte adevărat că in principal 
tov. A. Pelegrini a făcut deplasarea 
la București, în calitate de antrenor 
al clubului C.S.M. Cluj. Cum echipa 
sa n-a participat și la turneul de flo
retă băieți, in acea zi, conform obi
ceiului, el trebuia să funcționeze in 
calitate de arbitru, lucru pe care se
cretariatul de concurs i l-a adus din 
timp la cunoștință. De altfel, chiar dacă 
nu ar fi fost folosit in această ultimă 
calitate, ar fi fost de dorit cct el să 
urmărească finala. Este oare posibil 
ca o finală să nu-l intereseze pe un 
anlienor ’(

culcat: 1. St Caban (Dinamo) 396 p, 
2. I. Olărescu (Știința) 394 p, 3—4. M. 
Ferecați (Dinamo) 392 p, N. Rotaru 
(Steaua) 392 p; pioziția in genunchi:
1. ST. CABAN 389 p. — campion 
al R.P R.. 2. Gh. Sicorschi (Steagul 
roșu Brașov) 384 p, 3. T. Ciulu 
(Sieaua) 380 p; pe echipe: 1. STEAUA 
1510 p.—campioană a R.P.R., 2. Dinamc 
1509 p, 3. Știința 1489 p; poziția m 
picioare: 1. T. CIULU 365 p — cam
pion a R.P.R., 2. I. Georgescu (Petro
lul) 364 p, 3. I. Olărescu 359 p; pe 
echipe: 1. STEAUA 1418 p.—campioa
nă a R.P.R., 2. Dinamo 1395 p, 3. 
Știinta 1393 p; pe trei 
OLĂRESCU 1132 p —
R.P.R., 2. St. Caban 1131 p, 3. T. Ciu
lu 1129 p, 4. M. Ferecatu 1124 p, 5. N. 
Rotaru 1122 p; pe echipe: 1 STEAUA 
4448 p — campioană a R.P.R., 2. Știin
ța 4434 p, 3. Dinamo 4428 p; Talere 
aruncate din șanț (concurs internațio
nal): 1. GH. ENACHE (Steaua) 186 t.
2. I. Dumitrescu (Dinamo Obor) 183
f, 3. Kalinin (U.R.S.S.) 183 t. 4. Zi- 
menko (U.R.S.S.) 177 t, 5. Fenicev 
(U.R.S.S.) 176 t. Talere aruncate
din sânt: (campionatul R.P.R.) : 
1. GH. ENACHE 186 t — cam
pion al R.P.R., 2. I. Dumitrescu 183 t,
3. 1. Lovinescu (Dinamo Obor) 174 t; 
pe .echipe: 1. DINAMO OBOR 687 t 
— campioană a R.P.R., 2. Steaua 683 t, 
3. Olimpia 592 t.

întrecerile continuă astăzi cu probe
le de pistol liber, skeet și armă libe
ră calibru redus 60 de focuri culcat 
senioare.

DUPĂ ETAPA INAUGURALA,..
Amănunte asupra jocurilor din seria a H-a

poziții: 1. 1. 
campion n!

5. N.

V. GODESCU

Interesantă această primă etapă a 
campionatelor republicane, deși cele meu 
multe rezultate au fost scontate. Inte
resantă prin dîrzenia multor partide 
(mai ales la fete), prin citeva surprize 
(la Galafi, Tg. Mureș, Timișoara, Cluț) 
și prin unele constatări care se pot face 
la început de sezon cu privire la echi
pele din seria 1, adică aceea care echi
valează cu categoria A.

Desigur, e prematur să tragem con
cluzii definitive pe marginea primelor 
rezultate. Totuși, am putui constata că 
din punct de vedere al pregătirii, echi
pele se prezintă in mod diferii și că 
cele feminine sini mai deficitare in 
această privință. De aceea și nivelul 
jocurilor a fost mai slab la fete decit 
la băieți. Bineînțeles că au fost și 
echipe care au dovedii o pregătire bună 
(Mureșul Tg. Mureș, Confecția Bucu
rești, Tractorul Brașov), dar nu acestea

au dai nota etapei. Cele mai multe e- 
chipe au început campionatul cu efec
tive incomplete sau cu o instruire insu
ficientă. însăși campioana țării. Știința 
Timișoara, și deținătoaiea „Cupei 
campionilor europeni", Rapid București, 
au fost in aceste situații, prilejuind 
două din surprizele etapei.

E de dorit ca echipele a căror com
portare nn s-a ridicat la cerințele și 
pretențiile competiției să ia măsurile 
cuvenite pentru ca în viitoarele etape 
să atingă gradul de instruire necesar 
și să contribuie astfel la calitatea 
jocurilor. Desigur că e greu să 
zezi acum, într-un timp scurt, 
ce nu ai reușit într-o întreagă 
nadă pregătitoare, dar 
acest efort.

CRONICA SERIEI

tiebuie

reali-
ceea 
peri- 
făcut

București—Știința
(17—14). Deși nu a 
joc obișnuit, Știința

După încheierea casapi onaiuhii republican de Juniori

Constatări îmbucurătoare, dar se poate face mai mult
întrecerile de tenis de masă ale fina

lelor campionatului republican de ju
niori, desfășurate recent, au oferit o 
bună ocazie de trecere în revistă a 
schimbului nostru de mîine. De la în
ceput trebuie spus că cei care au ur
mărit partidele au avut mulțumirea de 
a vedea la „lucru" o serie de elemente 
cu certe posibilități de progres și care 
bine pregătite, pot ajunge cu timpul 
valori pe plan internațional. Viorica 
Ivan, Carmen Crișan, Lidia Sălăgea-nu, 
Silviu Dumitriu, Gelu Păun, Benone 
Cărmăzan, Fetru Simin, frații I.iviu și 
Adrian Șimandan sau Mircea Crăciun 
au demonstrat că au un bagaj de pro
cedee tehnice destul de bine conturate. 
Imbunătățindu-și treptat unele execuții 
și învățînd altele noi, toți acești spor
tivi ne dau mari speranțe, ne fac să 
așteptăm cu încredere evoluțiile lor 
viitoare. Alături de cei citați se mai 
cuvine să remarcăm și pe Vera Veis, 
Ana Erenfeld, Elena Bratu, Georgeta 
Fuiorea, Roberta Toma, Maria Moi- 
sescu, Veronica Oprea, Nicoleta Spiri
don, Tudor Pavel, Bledea, Roth, Stama- 
tescu, Panait, frații Cernescu, Gavriș, 
Macovei, tineri cu frumoase perspective.

Desigur că aceste evidențieri nu ar 
fi fost posibile fără munca sîrguincioa- 
să, zi de zi, desfășura lă de antrenori ca 
Ardeleanu, Tulcea, Geta Pitică, Panelh, 
Bojincă, Procopeț, Hegheși sau instruc
torii voluntari Simionescu, Bălan, Dor
nic. Un aport consistent în pregătirea 
cadrelor tinere așteptăm să-l aducă și 
antrenorii Stan Ilie, Luci Slăvescu. Iri
na Schreiber ca să nu mai vorbim de 
1. Pop. In ciuda anilor de cînd este an
trenor, I. Pop și-a dedicat prea puțin

timp pentru creșterea cadrelor tinere. 
Aceste elemente ar putea învăța lucruri 
folositoare din cunoștințele teoretice și 
practice ale antrenorului I. Pop.

Și pentru că vorbim de activitatea 
antrenorilor, ar fi cazul ca să nu se 
aștepte totul numai de la F.R.T.M. Or
ganele UC.FS ca și comisiile de specia
litate trebuie să exercite o muncă mai 
eficientă de îndrumare și control. Te
nisul de masă are nevoie de un spri
jin mai mare, mai ales în regiunile 
Argeș, Iași, Hunedoara, Ploieșli, Do- 
brogea, orașul Reșița. Cu mai multă 
preocupare, de pildă, nu s-ar fi întîm- 
plat ca reprezentanta regiunii Argeș, 
Veronica Oprea — o jucătoare de alt
fel foarte talentată — să se prezinte ia 
o finală de campionat republican, în 
ținută de stradă.

In ce privește ultima etapă a campio
natului republican de juniori, ea s-a 
desfășurat în general în bune condi- 
țiuni. Cu un plus de atenție s-ar fi 
putut însă evita, la ședința tehnică, si
tuații nedoriie ca, frații Șimandan 
Arad să joace în același sfert de 
tablou și, ca trei jucători clujeni 
concureze în alt sfert.

In concluzie, se poate afirma că 
trecerile celor mai buni juniori au scos 
la iveală numeroase elemente talentate 
Rămîne ca antrenoiii să desfășoare în 
continuare,o muncă susținută și corn 
petentă pentru ca tenisul de masă 
la noi să aibă în permanentă cadre 
nădejde, capabile de performante in 
rena internațională

din
pe 
să

în-

de 
de 
a-

C. COMARNiSCHi

MASCULIN: 
Recolta Hălehiu 
atins nivelul de 
a câștigat pe merit grație mai ales
contraatacului. Recolta a lăsat o im
presie bonă prin jocul său tehnic, bazat 
pe multă circulație. Cele mai multe go
luri au înscris Marinescu 6 și res
pectiv Schuller 6. De notat că pe te
ren n-a fost asigurată asistența me

dicală. Și a fost nece
sară. Tehnometal Timi
șoara—Raf. Teleajen (13— 
25). Oaspeții au jucat 
spectaculos și au meritat 
victoria. Tehnometal c 
greșit mult, ratînd și 5 
lovituri de la 7 m. Po
pescu (R.T.) a înscris 11 
goluri (B. Arcan, coresp.). 
Voința Sibiu-Rapid Bucu
rești (18—14). Rapid a 
fost superior în prima 
repriza, prin joc simplu 
ți eficace. La reluare, 
Voința preia inițiativa, 
joacă mult mai bine ți 
în final câștigă. Messe 5 
ți Chiru 4 an fost gol- 
geterii meciului. (O. Lei- 
kep, coresp.). Cauciucul 
Onești-CSMS Iași (12—11). 
Joc de mare loptă ți de 
factură ridicată, urmărit 

spectatori, 
principali :

respectiv 
Grunzu, 
Reșița—■ 

(17—11). 
bună

factură tehnică; gazdele s-au doved&l 
superioare ca pregătire. Cei tna: buni» 
Iochnian (7) și Dorai (4). (1. Plăvie 
țiu, coresp.).

FEMININ : Record Mediaș—Rulment* 
tu) Brașov (5—8). Oaspetele au d«w 
uiinat mai mult și au f. dosit des con» 
traat:.cul, trăgînd mai bine la poartă* 
(Z. Rlșnoveanu, coresp.), Electromașg 
nelica București—Progresul 
(10—9). întâlnirea uu a 
așteptărilor. învingătoarele 
dus permanent și încă ia 
(min. 16: 6—1). Principalele realiza
toare: Ongbcrt, respectiv Chită cile 4 
goluri. I oiiița Sigli^șoem -Constructo
rul Timișoara* f 5 11. Localnicele ac
dominat, prin joc mai eficace, ee® 
mai mare parte din joe. dar daș3 
pauza n-au mai insistat la poartă. 
(I. Turjan, coresp.). Favorit Oradea— 
S.S.E. Petroșen’ (6-5). Favorit- a 
debutat printr-r victorie. Jocul, fără 
să se ridice la nivelul tehnic așteptat* 
a plăcut totuși prin evoluția soorabnL 
Gazdele au dominat mai mult șâ r* 
meritat 
taru-I
Voința 
(4—3). 
victoria 
toa re p rin ci-p-a le: 
Muntcanu 4. fI. și B. Bartha, e<*re«p.j*i

București 
coreșțMU» 
au «»■- 
diferent'i

victoria. Cea mai l>ună: por* 
Buzaș. (I. Boiloș, coreul» 
Odorhei—Știința Galați 1&—# 
Meci viu
meritată

dispMtâi, înc-Leiat «sk 
a gazdelor. Reslss»-

Rigo 5,

de 1000 
Realizatori 
Ilartveg 
Mîrza 5. 
coresp.). 
Știința Cluj 
Meciul a fost de

de

6, 
(Gh. 
CSM

Fază din meciul Electromagnetica

Azi în „Cupa orașului București"
In cadrul competiției masculine, azi 

— pe terenul Dinamo — se dispută 
următoarele partide (de la ora 16,15) 
Raf. Teleajen—Rapid și Știința— 
Steaua. Mî ne, pe același teren și rle 
la aceeași oră: Dinmuo Știința «i 
Steaua—Raf, Teleajen. Joi va avea 
loc partida femin ns d -
EleclFOMĂignelica (teren GiuleșU, ora

16,30). Echipele vor juca de două 
eîte dorjă reprize a 15 minute (final 
o restantă din primele două tururi, 
cînd s-a jucat sistem fulger).

SPORTUL POPULAR
Nf 4512 ?«9 o 3-a

i. - -----

Mora.ru


Jocurile' Balcanice de atletism-ediția a XXIII-a
Un concurs deosebit ele important

MM ALES DE... <-------------
• ATENȚIE LA NORMELE

® PRILEJ DE RECONFIRMĂRI ȘI 
k IOLANDA LA... 1,92 M.

Nici nu se putea o data mai bine aleasă pentru desfășurarea întrecerilor 
balcaniadei din acest an, decît mijlocul lui septembrie. Și aceasta pentru 
bunul motiv că în această perioadă, la București, de obicei, este o toamnă 
„potolită", fără precipitații abundente sau vînt puternic, și fără căldura 
torida a săptămânilor dinainte. La această dată participanții găsesc cele mai 

buna condițiuni 
putea realiza 

Dar mai 
lună înaintea 
rile Olimpice 
Olimpiadă au 
rial cei care 
Țo hi o - 
ternică, 
cîtuși de puțin un 
pici din echipele celor șase țări bal
canice, drumul spre Tokio trece prin... 
București. Dacă în privința multora 
dintre atleți antrenorii nu mai au nici 
un fel da problemă, forma și rezul
tatele elevilor lor fiind în această 
privință o garanție pentru o evoluție 
superioară la Tokio, în schimb ei mai 
au o serie de semne de întrebare pe 
care trebuie să le lămurească tocmai 
întrecerile de pe stadionul Republicii.

Să luăm cîteva exemple... Sitlițașii 
noștri fruntași, Alexandru Bizim și 
Gheorghe Popescu au început sezonul 
anului olimpic cu cîteva rezultate 
bune. Ambii an aruncat, în concursul 
de la Atena din luna mai, peste 73 

fde metri. La etapa respectivă aceste 
rezultate se înscriau printre cele, mai 
bune din lume, și lăsau impresia că 
limita celor 80 de metri avea să fie 
atinsă nu după multă vreme. Dar 
timpul a trecut și rezultatele de peste 
80 de metri n-au mai venit. Lucru 
cert însă, atît Bizim (care a mai arun
cat în anii trecuți peste 80 m) dar 
și Popescu au mari posibilități să rea
lizeze rezultatele propuse, care le-ar 
da o serioasă și convingătoare reco- 
fnandație pentru Tokio. Ocazia le-o 
oferă întrecerile balcanice. Sa-i vedem 
evoluând sîmbătă pe stadionul Repu-

CONFIRMĂRI © O AȘTEPTĂM 
------------- OLIMPICE!

atmosferice pentru ași desfășura întrecerile și pentru a 
performanțele de valoare pe care și le-au planificat.
este ceva! Balcaniada anului 1964 se desfășoară exact cu o 
începerii celei mai mari competiții sportive mondiale, Jocu- 

de la Tokio. In acest sezon încărcat, în care pregătirile pentru 
stat pretutindeni pe prim plan, este firesc ca atleții — în spe- 
țintesc să concureze cu succes și pe stadionul Național din 

- să aibă nevoie de o ultimă verificare serioasă, într-o campanie pu
mni înainte de a lua avionul spre „Țara soarelui răsare*. Nu este 

simplu joc de cuvinte, dar pentru toți candidații olim-

100 m.
a reu- 
care a 
Un lu

cordul republican al probei de 
De, altfel, în trei concursuri, el 
șit rezultatul de 10.4 sec. cu 
egalat recordul lui Ion Moina, 
cru frumos, desigur, dar norma oii Hi

PE

dintre ei, pe baza pregătirii efectuate, 
a cunoștințelor, poate aspira încă la 
Tokio! Balcaniada va fi, și la această 
probă, singura în măsură să dea răs
punsul așteptat. De fapt, răspunsul nu-l 
i'a da Balcaniada ci însăși cei doi atleți 
selecționați în echipă (încă nedesem- 
nați pînă la această oră) care au ară
tat la ultimele concursuri că 
mai bine decît pînă

*
lolanda Balaș, cu excepția 

cidental 1,70 m de ~~ 
fost complet necorespunzătoare 
fost la fiecare concurs din acest 
pregătită pentru un nou record 
lumii. La Hagen, în R.F.G., ca și 
București, la finalele Spartach iadei 
republicane, a fost însă cel mai a- 
proape de 1,92 m. De fiecare dată 
foarte puțin i-a lipsit să fi trecut

pot sări
acum.

la Bari
unui ac-
(pista a

a
an
al 
la

In sezo-

ll dă 
ales se
in acest

gata,
cu...

O fotografie istorică. La 16 iulie 1961, pe stadionul Vasil Levski din Sofia, 
lolanda Balaș a stabilit recordul mondial de 1,91 m. Ziarul nostru este 
ca în numărul său de lunea viitoare, să publice o poză asemănătoare 

1,92 m, sau chiar cu mai mult

10,3 ! Zamfir eseu 
rezultat.
și mai
pregătit

pică este totuși de 
poate obține acest 
dreptul talentul său 
riozitatea cu care s-a
an.

Săritorii în înălțime an fost 
nul trecut o adevărată revelație. Re
zultatele bune aproape că n-au lipsit 
de la nici un concurs și norma olim
pică prevăzută pentru anul 1963 a 
fost îndeplinită de trei concurenți : 
Porumb, Ducu, Spiridon. Anul acesta 
însă rezultatele lor n-au mai fost la 
aceeași», înălțime. Și totuși fiecare

peste ștacheta recordului! loli, 
întrunește speranțele noastre cele mai 
mari pentru o medalie de aur la To
kio, nu vrea să se prezinte la startul 
întrecerii olimpice fără să-și fi rea
lizat obiectivul propus: un nou record 
al lumii! Și pentru ea Balcaniada re
prezintă cea mai bună ocazie să-și rea
lizeze acest deziderat... Și să nu uităm 
că la ediția J. B. din 1959, tot la 
București, lolanda Balaș a cîștigat tit
lul balcanic cu un rezultat de 1,84 m 
care, pe. atunci, a însemnat recordul 
lumii. Ii dorim succes acum, in teu-

Muharrem Dalkîlici este unul dintre 
fcoi mai valoroși atleți din echipa Tiur- 
ciei. în 1962 el a cîștigat titlul bal
canic la 800 m, iar anul trecut a ieșit 
campion la cros și la 5 000 m. Par- 
Iticipînd în echipa Balcanilor la în- 
itîlnirea cu Scandinavia, la Helsinki, 
.(Dtalkîlici a fost învingător în proba 

de 5 000 m.

Wlîcii! Sîntcm gata să le 
performanțele...

Gheorghe Zamfirescu a 
(de mai multe ori, în acest

aplaudăm

^cochetat* 
an, cu re-

Buletinul
î © Mîine se vor desfășura în Ca- 
mitală lucrările ConEresului ordinar al 
HocniriJor Balcanice de atletism. f.a șe- 
iidință vor lua parte delegați ai fede
rațiilor de atletism din Albania, Bul
garia, Grecia, Iugoslavia, Turcia fi 
Jlominia. De asemenea, va fi prezent 
ți dl. Dimitrios Xiruhakis, secretarul 
permanent al J. B.

• Comisia europeană de atletism 
din cadrul I.A.A.F. a delegat ca ob
servator la cea de a XXIII-a ediție a 
J. B. pe Karel Knenicki (Cehoslova- 
cia), membru în consiliul forului at
letic international, K. Unenicki a mai 
fost observator la această competiția 
în 19~>9 fi 1963.
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feti va pe care o va face duminică 
după-amiază.

După ce mai mulți ani s-a tot stră
duit in asaltul „graniței" celor 16 me
tri, dar fără rezultat. Ana Sălăgean 
a reușit în ultimele săplămîni să co
recteze .de două ori recordul țării la 
aruncarea greutății, obținînd chiar 
săptămîna trecută cu 16,53 m Un va
loros rezultat. Ana Sălăgean. care 
a cîștigat medalia de aur la șase din 
cele șapte ediții ale J. B., dorește 
să-și înscrie din nou numele pe tabela 

La ultimele 
„serii"
ceea ce 
16 „53 m

de onoare a întrecerilor, 
antrenamente ea a avut 
aruncări peste 16 metri 
face să fim convinși că 
figura pe lista recordurilor țării 
mai pînă sîrribăta aceasta!

de
ne
va

nu-

Spre deosebire de toate celelalte 
concursuri de atletism întrecerile din 
cadrul Balcaniadelor au un „ce* a- 
parte! Acesta este determinat de cla
samentul pe echipe al competiției, 
care face ca lupta sportivă să fie cît 
se poate de interesantă. In cazul Bal
caniadelor întrecerea individuală, de 
la fiecare probă, este subordonată, în 
cele din urmă, întrecerii pe echipe.

In mod teoretic la ediția din acest 
an a J. B. echipele Bulgariei, Iugo
slaviei și României își dispută prima 
șansă, atît în competiția masculină 
cît și în cea feminină. Ținînd seamă 
de rezultatele din acest sezon ale pro
tagoniștilor, de forma manifestată de 
ei, de faptul că aceste trei țări vor 
prezenta formații complete, destul de 
omogene, putem aprecia că întrecerile

„TeiesiduH la lucra
„Telesi/dul* — ap-a râtul românesc 

de înregistrat sosirile — a devenit 
de mai mulți ani un lucru nelipsit 
între materialele unui concurs de 
atletism. „Ochitul4* electronic este 
astăzi un 
al arbitrilor de 
pe care 
sură 
șeală 
unei

Și.
folosit acest 
creație românească. Astfel, 
dul* a funcționat cu 
la ultimele ediții ale Jocurilor Bal
canice de la Ankara și Sofia. Aeram 
el va oficia și la Balcaniada de 
la București.

ma te riale le
«Ochiul*
ajutor de neprecupețit 

sosire, fotografia 
o realizează fiind în ma

să înlăture orice fel de gre- 
în stabilirea clasamentului 

curse de viteză.
în alte țări a început să fie 

excelent aparat de 
„Telesi- 

deplin succes

de pe stadionul Republicii vor fi cu 
mult mai disputate decît cele ale pre
cedentelor ediții. și că ne va fi dat 
să asistăm la un spectacol sportiv de 
toată frumusețea.

ROMEO VILARA

Debutanți în concursurile balcanice
• ECHIPA NOASTRĂ PREZINTĂ NUMEROASE NUME NOI ® DEBUTANT LA 50 DE ANI !
Concurînd împreună la mai multe e- 

diții ale Jocurilor Balcanice, atleții au 
ajuns să se cunoască foarte bine, să se 
împrietenească. In fond, unul din țelu
rile principale ale acestei minunate 
competiții balcanice este tocmai acesta, 
de a-i apropia pe tinerii și tinerele din 
acest colț de lume, de a-i face să se 
cunoască și să se împrietenească.

La fiecare ediție a acestei tradițio
nale competiții echipele participante 
promovează în formații atleți tineri, în 
timp ce pe unii dintre vechii concurenți 
cu timplele albite, îi prezintă ca... ofi
ciali sau ca antrenori. Anul acesta, de 
pildă, numeroși tineri își vor face de
butul în întrecerile balcanice.

Jocurilor
• Tntrnicît stadionul Republicii este 

închis pentru antrenamente, ultimele 
pregătiri ale viitorilor participant ia 
J. B. «e vor desfășura pe stadionul 
Progresul.

® Bursele de marș (20 și 50 km) 
fi maraton vor avea loc pe străzile 
Capitalei, cu plecarea și sosirea pe 
stadionul Republicii

• In cele trei zile de concura în
trecerile încep astfel: vineri de la ora 
16,45, sîmbătă de la ora 17 (la ora 
14,30 începe însă cursa de 50 km 
marș) și duminică de la ora 17,00 
(prăjină la ora 14 și maratonul la 
15,30). In fiecare dimineață, de la ora 
9, au loc probe din decatlon și pen
tatlon.

• Echipele clasate pe primul loc 
în întrecerea masculină și în cea fe
minină primesc cite o cupă din partea 
Federației ronune de alleUsnu

Echipele noastre prezintă multi ase
menea „debutanți". Lui CONSTÂNT1N 
BLOȚ1LI, campion republican la 800 m 
și la 1 500 m, îi revine cinstea să lupte 
pentru culorile țării și să-și dovedească, 
în întrecerile care încep vineri, calită
țile, talentul și buna pregătire. Sarci
na sa nu este de loc ușoară, mai ales 
că printre adversari, la 1 500 m, este și 
iugoslavul Simo Vazici, care vine la 
București aureolat de un excelent 
3:41,0. Dar Bloțiu, care este mult mai 
tînăr, are încă suficiente „rezerve" de 
secunde și posibilități să-și îmbunătă
țească recordul personal (3:45,7), așa 
cum a făcut, cu multe secunde, 1a 
Spartachiada republicană cînd a obți
nut o victorie de nimeni scontată.

GHEORGHE ENE. va evolua în pro
ba de 800 m, VIOREL SLJCiU va lua 
startul în cursa de 110 mg. Alti doi 
juniori, IOSIF NAG HI și GHEORGHE 
COSTACHE vor participa la întrecerile 
aruncătorilor de disc și, respectiv, de 
ciocan. ADRIAN SAMLINGI a marcat 
în acest sezon o sensibilă îmbunătă
țire a performanțelor sale la săritura în 
lungime, a devenit campion al țării și 
de aceea a fost selecționat în echipa 
pentru Jocurile Balcanice. La fel și ti
nerii ION OSOIANU la 400 m si la 
4x400 m, ION RAȚOI la 4 x 400 m, 
VASiLE MUREȘANU la decatlon etc.

Și echipa noastră feminină prezintă 
cîteva debutante la Balcaniadă. Prin
tre acestea se numără talentatele juni
oare GABRIELA RADULESCU la să
ritura în lungime și MIHAELA PENEȘ, 
recordmană mondială de junioare la 
suliță, MARGARETA COSTIN la 80 
m garduri. Deși cu o activitate atle
tică de mai mulți ani ECATERINA

CHEȘU și GEORGETA PALADE își 
vor face abia acum debutul balcanic.

Un fapt deosebit de interesant: ma
estrul emerit al sportului ION BABOIE 
cu cei 50 de ani ai săi va fi cel mai 
vîrstnic dintre toți participanții la cea 
de a 23-a Balcaniadă dar, în același 
timp, el va fi un... debutant! Neobosi
tul nostru atlet va lua startul în proba 
de 50 de kilometri marș care figurează,

CONSTANTIN BLOȚIU 

la această ediție, pentru prima oară pe 
programul concursurilor balcanice.

Sîntem convinși că toți acești debu- 
tanți, laolaltă cu ceilalți atleți din echi
pele noastre, nu vor precupeți nici un 
efort in strădaniile lor de a obține re
zultate cît mai bune, de a duce la vic
torie culorile țării noastre.

Palmaresul
Balcaniadelor

BĂRBAȚI
ATENA — 1930

, 1. Grecia 148 p
1 2. Iugoslavia 73 p
1 3. Romînia 50 p

4. Bulgaria 30 p i
Turcia 22 p

ATENA — 1931

? L Grecia 135 p '
2. Iugoslavia 89 p
3. Romînia 50 p

/ 4. Bulgaria 36 p
i1 5- Turcia 19 p (

ATENA — 1932
1. Grecia 145 p ’
2. Iugoslavij 73 p
3. Romînia 63 p

i 4. Bulgaria 26 p ,
' 5. Turcia 18 p ,

ATENA — 1933

1. Grecia 169 p
2. Iugoslavia 110 p
3. Romînia 61 p
4 Turcia 59 p '•
5. Bulgaria 53 p
6. Albania 7 P

ZAGREB — 1934

1. Grecia 164 p ''
2. Iugoslavia 155 p '
3. Romînia 61 p
4. Bulgaria 32 p
5. Turcia 32 p '

> 6. Albania 6 P
ISTANBUL — 1935

1. Grecia 158 p
2. Iugoslavia 130 p ,
3. Romînia 86 p >
4 Turcia 75 p
5. Bulgaria 5 p
6. Albania 5 p

ATENA — TO38
1. Grecia 150 p '
2. Iugoslavia 71 P i', 3. Romînia 65 p
4. Turcia 28 p I
5. Bulgaria 15 p

BUCUREȘTI — 1837
1. Grecia 120 p
2. Romînia 104 p ,
3. Iugoslavia 69 p
4. Turcia 26 p ,
5. Bulgaria 11 p

BELGRAD — 1933
1. Grecia 125 p
2. Iugoslavia 113,5 p '

' 3. Romînia 58 p
4. Turcia 29,5 p J
5. Bulgaria 4 P

ATENA — 1939
1. Grecia 112,5 p J
2. Iugoslavia 60 P Z
3. Romînia 34,5 p l
4. Turcia 33 p ț

TSTANBUX — 1940
Au participai echipele Greciei, Tugo- 

slaviei și turciei, concursurile avînd i
un program redus. Nu g-a făcut ua cla- <
sament pe națiuni.

ATENA — 1953

i k Iugoslavia 184 p )
2. Grecia 150 p )
3. Turcia 121 p |

BELGRAD — I9S4
1. Iugoslavia 187 p J•» Grecia 116 p J
3. Turcia 111 p ’

ISTANBUL — 195S 1
1. Iugoslavia 169 p J
2. Turcia 126 p Z
3. Grecia 121 p i

BELGRAD — 1958 1
I. Iugoslavia 145,5 p |
2 Romînia 174,5 p (
3. Bulgaria 106,5 p 4
4. Grecia 65 p )
5. Turcia 18,5 p i

ATENA — 1957 1
1. Iugoslavia 147 p }
2. Romînia 117 p J
3. Grecia 112 p 7
4. Bulgaria 110 P ?

so nA — 19M
1. Bulgaria 133,5 p ?
2. Iugoslavia 114 p S
3. Romînia 109 p |
4. Grecia 107,5 p >
ft. Turcia 30 p |

BUCUREȘTI — 1953 «
' 1. Romînia 151 n J

2. Iugoslavia 122 p [
3. Grecia 104 p !
4. Bulgaria 89 p {5. Turcia 34 p • .

ATENA — I960
I. Iugoslavia 173 p i
2. Grecia 123 p }
3. Romînia 93 p %
4. Bulgaria 82 p 1
5. Turcia 29 p I

BELGRAD — 1961 i
T. Iugoslavia 164 p \
2. Romînia 129 p }
3. Bulgaria 94 p ?
4. Grecia 79 o ?
ft. Turcia 30 p ’

ANKARA — 1962
!

' I. Romînia 142 n !
2. Iugo8lavLâ< 131 p j
3. Bulgaria HO P j
4. Grecia 76 p i
fi. Turcia 41 p 4

SOFIA — 1963 1
1. Bulgaria 152 p )
2. Iugoslavia 146 p )
3. Romînia 134 p >
4. Grecia 61 p F
5. Turcia 24 p ?

' 6. Albania 7 P |
5



,serviciu"
a
leroport...

săbii- 
noastre, 

romînești,

unul din redactorii noștri a 
de serviciu* la aeroport pen- 

primi formația irlandeză 
City, adversara echipei Steaua 

Clapei cupelor* și 
a... conduce pe fotbaliștii de

Miercuri 9 septembrie. Zi 
iată cn roșu pe agendele 
ste ziua cînd formațiile 
teaua și Rapid, susțin jocuri oficiale, 
u caracter internațional.
Ieri, 

f aerat 
u a 

ferry
i prima in.tnșă a 
entrn 
i Rapid.
Feroviarii făceau deplasarea la Plov- 

iv pentru a susține, în compania e- 
nipei Spartak, primul joc di-n cadrul 
n-alei "„Cupei balcanice*.

Optimist... atîta cît trebuie, antreno- 
il Valentin St ane seu ne-a declarat: 
Cele trei jocuri, cu C.S.M.S. Iași, 
evski Sofia și Dinamo Pitești ne-au 
fătat că echipa merge din ce în ce 
tai bine, fapt care ne dă speranțe 

pentru dificila partidă cu Spartak 
Iov div. Băieții vor lupta mult pentru 
n rezultat favorabil, care să ne scu- 
•Mscă de emoții prea mari în partida re- 
ir. Va juca „ll-le“ folosit la Pi- 
îști, adică: Urziceanu—Lupescit, Mo- 
oc, C. Dan, Greavu—Dinu, Geor- 
escu—Năsturescu, Durnitriu II, Io- 
escu, Codreanul

După cum se știe, Petrolul urmează
i susțină tot mîine, 9 septembrie, 
icul cu Gbztepe Izmir. Dar, primind 
. întîrziere viza de intrare în Turcia, 
itbaliștii petroliști au fost nevoiți 
i-și amine plecarea care 
! efectuieze, pe calea 
irsul zilei de astăzi. Din
ii întîrzieri este posibil 
i sufere o aminare de o

urmează să 
aerului, în 
cauza aces- 
ca meciul 

zi.

Primele meciuri din categoria B
Duminică a fost inaugurată în întreaga țară întrecerea 

echipelor de categoria B. Cu multă curiozitate au fost 
urmărite, în cadrul acestei premiere, evoluțiile echipelor 
promovate din categoria C. In general, „bobocii* au dat 
satisfacție. Constructorul Brăila și Recolta Cărei au câști
gat la scoruri concludente, iar Vagonul Arad a reușit sa 
termine la egalitate cu Știința Timișoara, una dintre can-

didafele Ia primul loc în seria a II-a. Cea de a patra 
proaspătă divizionară „B“, C.F.R. Roșiori, are scuza de 
a fi cedat în fața fostei formații de primă categorie, Si- 
derurgistul Galați. Firește, pentru comentarii mai ample 
?i J- ---------" “ ......
de

de perspectivă, o singură etapă nu poate fi suficient 
concludentă. Deci, pe săptămînile viitoare-.

SERIA I (min. 15, din

ȘTIRI
NOI JOCURI INTERNAȚIONALE IN 

ȚARA NOASTRA

UNIREA RM. VILCEA — META
LUL TIRGOVIȘTE (3—1). Un frumos 
succes al localnicilor cărora le-au apar
ținut începutul primei reprize și aproa
pe toată repriza a doua. Scorul a fost 
deschis în min. 20 de Marinescu, care 
face astfel să se întrevadă victoria 
gazdelor. Jocul se echilibrează în con
tinuare și Constantin aduce egalarea 
în min. 30. In partea a doua a partidei 
însă, Unirea, mai insistentă în atac 
și mai sigură în acțiuni, domină net, 
înscriind încă de două ori, către sfirșit, 
prin Vulpeanu (min. 84) și Marinescu 
(min. 89). A arbitrat bine AL Niță — 
Buc. (I. Predișor — coresp.).

tă(i. Au marcat: Marin (min. 15, din 
11 m) pentru Tractorul și Vasilescu 
(min. 17) pentru Știința. (P. Dumitre
scu — coresp.).

ȘTIINȚA GALAȚI — C.F.R. PAȘ- 
CÂNI (2—1). Studenfii încep bine, au 
inițiativa, dar și cîteva spectaculoase 
ratări. In min. 9, însă, ei reușesc să 
deschidă scorul prin Stănculescu. După 
pauză Neagu mărește scorul la 2—0 
(min. 65) iar Atanasiu reduce diferența 
în minutul 76. (St Constantinescu și 
N. Prișcă — coresp.).

țări (Toma, Petchowski III, Chitic) în 
ocazii clare de a deschide scorul. O 
asemenea ocazie au avut-o și oaspeții 
în min. 70, prin R. Lazăr (St Iacob 
— coresp.).

Echipa Polesie din U.R.S.S., fruntașă 
în campionatul categoriei B, evoluează 
în țara noastră între 14—24 septem
brie. Fotbaliștii sovietici vor susține 
trei jocuri în compania unor formații 
din regiunea Brașov.

Cunoscuta formație Polonia Bydgoszcz 
întreprinde un turneu de trei jocuri în 
perioada 20—30 septembrie. Fotbaliștii 
polonezi vor juca în regiunea Cluj.

CONSTRUCTORUL BRAILA — 
NAMO BACĂU (3—1). Gazdele 
debutat promițător. Ele au suplinit 
ficientele tehnice prin elan și voință. 
Adversarii lor au fost lipsiți de convin
gere, au jucat mai mult pe centru iar 
în atac n-au avut finalitate. Au marcat 
Adam (min. 38), Dudaș (min. 65) și 
Cotct (min. 68, din 11 m) pentru Con
structorul, respectiv Unguroiu (min, 85 
din 11 m). (N. Costin ■— coresp.).

DI- 
au 

de-

FLACARA MORENI — CHIMIA 
FAGARAȘ (4—0). Moren arii au do
minat categoric în tot timpul între
cerii. Au înscris: Frîncu (min. 35, 62), 
Lalu (min. 78) și Oancea (mim. 48 — 
autogol). (Gh. Ilinca — coresp.).

MINERUL LUPENI — IND. SIR- 
MEI CIMPIA TURZI! (1—1). Specta
torii din localitate așteptau mai mult 
de Ia echipa lor, dar Minerul i-a deza
măgit din cauza jocului confuz și lipsit 
de vlagă. Oaspeții în schimb s-au com
portat la înălțime, dominînd majori
tatea timpului și construind acțiuni mai 
clare. Au marcat Cotroază (min. 28 din 
11 m) pentru Minerul, respectiv Vegl 
(mim. 39). (I. Ciortea și L Cotescu -— 
coresp.).

ARBITRU ROMTN LA MECIUK 
CEHOSLOVACIA (B)—POLONIA (B)’

C.F.R. ROȘIORI — SIDERURGIS- 
TUL GALAȚI (1—4). Echipa gălățea- 
nă a fost aplaudată pentru evoluția sa 
frumoasă. Primele 25 de minute au a- 
partinut gazdelor care însă au ratat 
ocazii clare de a înscrie. După această 
perioadă oaspeții pun stăpînire pe joc 
înscriind de două ori prin Daraban 
(min. 30 — lovitură de la 30 ni și min. 
38). Celelalte goluri au fost realizate 
de C. Matei (min. 51), Stătescu (min. 
85) și... tot de un gălățean, Fulea, care 
înscrie în propria-i poartă. (T Negu- 
lescu — coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV — ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI (1—1). Ambele formații 
s-au prezentat insuficient pregătite. In 
consecință jocul a fost slab, cu pase 
greșite și, regretabil, cu multe duri-

NOTA DISTONANTA
ta numai o sâptâminâ ne vedem ne- 

volțl sâ ne ocupăm din nou de felul 
cum privesc unii jucători și unale echi
pe problema numerelor de pe tricouri. 
Duminfcă. aripa dreaptă a echipei Pro
gresul, Oaîdă, în locul unui tricou cu 
numărul 7 a îmbrăcat un tricou cu nu
mărul... 16. Și alți jucători ai Progresului 
au purtat tricouri cu alte numere declt 
cele corespunzătoare posturilor pe care 
jucau. De asemenea Sasu (Minerul Baia 
Mare) s-a... distrat imbrâcînd un tricou 
cu numărul... 14. Șl exemplele pot con
tinua, din etapa a II-a ca și din prima 
etapă a campionatului.

Este greu de înțeles de ce folosesc 
unii jucători tricouri cu alte numere 
decît cele care trebuie. Și este mai greu 
de înțeles încă de ce nu se iau măsuri 
organizatorice pentru curmarea acestei 
stări de lucruri care reflectă o lipsă 
elementară de respect față de public.

Consideră oare Federația de fotbail 
că problema este atît de neînsemnată 
incit nu merită să se ocupe de ea î 
Atunci ?

In ziarul nostru de ieri, cititorii an 
putut remarca, din relatările cronica
rilor noștri, că în ansamblu jocurile 
etapei a doua a campionatului nu s-au 
bucurat de arbitraje de calitate. Dacă 
la Oradea, Iași și Cluj, arbitrii M. Popa, 
O. Co nișa șl V. Pâdureaau au oondus 
jocurile Încredințate cu multa compe
tență, în schimb în celelalte patru in- 
tîlniri .cavalerii fluierului44 A. Macovel, 
M. Vasiliu, I. Dobrin și C. Geană au 
prestat arbitraje cu greșeli, unele Ua- 
portante, oare au nemulțumit profund 
publicul și pe jucători.

Pare cu atît mai de neînțeles această 
situație cu cît este bine știut, cd în 
ultima vreme Colegiul central de arbi
tri a întreprins o serie de acțiuni me
nite să ducă la îmbunătățire a calității 
arbitrajelor. O analiză se impune ur
gent. Arbitrajele nu pot face notă dis
tonantă la eforturile generale care se 
depun pentru ridicarea calității fotba
lului nostru.

J. B. C. M.

METALUL BUCUREȘTI — POIANA 
CIMP1NA (2—3). Metalurgiștii, insu
ficient pregătiți pentru 90 de minute, 
au pierdut la limită un joc pe care l-ar 
fi putut cîșliga — au condus pînă In 
min. 87 cu 2—1 — dar apărarea ime
diată a comis o serie de greșeli (îa 
special de plasament) care au dus la 
răsturnarea rezultatului în favoarea 
oaspeților. Totuși victoria acestora este 
meritată pentru că, avînd o pregătire 
fizică foarte bună și fiind mai tehnici, 
au stăpînit mijlocul terenului și au spe
culat inteligent slăbiciunile apă
rării adverse. Punctele au fost înscrise 
de către Matei (min. 21) și Stoica 
(min. 87 și 89) pentru Poiana Ornpina 
și de către Paul Popescu (min. 43 din 
11 m) și Botescu (min. 77) pentru Me
talul.

C.F.R. TIMIȘOARA — JlUt PE- 
TRILA (0—1). Suporterii echipei fero
viare au plecat nemulțumiți de com
portarea formației lor. Gazdele n-au a- 
menințat niciodată serios poarta ad
versă, practicând un joo fără orizont, 
sub valoarea obișnuită. Jiul s-a dovedit 
o formație sudată, mai bine pregătită. 
Oaspeții au aplicat bine sistemul 4-2-4 
și au păstrat inițiativa două treimi din 
meci, meritfind, astfel, victoria. Singu
rul punct al partidei a fost realizat, 
în mân. 40, de Martinovich Foarte bun, 
arbitrajul ltri AL Toth. (St Marton — 
coresp.).

Intîlnirea înternațioanlă care va opu
ne reprezentativele secunde ale Ceho
slovaciei și Poloniei, programată la 13 
septembrie, va fi condusă de arbitrul 
timișorean Gheorghe Ostac.

După cum am mai anunțat, O bri
gadă de arbitri romîrri — Andrei Ra
dulescu, Alexandru Pîrvu, Victor Du
mitrescu — va conduce, la aceeași 
dată, întîlnirea dintre primele repre
zentative ale Poloniei și Cehoslovaciei,^ 
întîlnire caro se va desfășura la Var-( 
șovîa.

UNIREA RACARI 
IN R, P. BULGARIA

>

Echipa de categoria C, Unirea R8* 
cari, antrenată de fostul internațional 
Tor na Costică, pleacă astăzi in R. P. 
Bulgaria pentru un turneu de două 
jocuri. Prima partidă va avea loc la 
Silistra.

Premii suplimentare ia Sportexpres! >
SERIA A II-a

CLUJANA CLUJ — GAZ METAN 
MEDIAȘ (2—0). Gazdele au obținut o 
victorie meritată, la capătul uniri joc 
în care s-au impus în permanentă. Au 
marcat: Toma (min. 60) și Nicorut 
(min. 69). Corect, arbitrajul orădea- 
ntilui Aurel Pop. (Tr. Bara și Oct 
Guțu — coresp.).

RECOLTA CĂREI — ARMATA TG. 
MUREȘ (4—2). Joc frumos, cu faze 
rapide, bine construite. Gazdele au con
dus cu 4—0 pînă în min. 85. Au mar
cat 1 Koch (min. 40), Pet (min. 50), 
Bohoni (min. 68) și Fischer (min. 80) 
pentru Caret, respectiv Guran (min. 
85 și 90). (T. Silaghi — coresp).

C.S.M. SIBIU — C.S.M. REȘIȚA 
(2—0). Meci de slabă factură tehnică. 
Intîlnirea a nemulțumii pe cei 7000 de 
spectatori. Victoria sibienilor se dato- 
rește faptului că ei au acționat mai ho
tă rit în atac. Au înscris Văcaru (min. 
17) și Popa (min. 80). (I. lonescu — 
coresp.).

VAGONUL ARAD — ȘTIINȚA TI
MIȘOARA (0—0). După cum se vede 
o partidă... sterilă. Arădenii au deți
nut mai mult timp inițiativa, dar s-au 
și întrecut într-o serie întreagă de ra-

Așsd a r, p o ses o rilor de 
expres tr. III Ii «e oferă 
tig în plus. Astfel, în afara partici
pării ]a tragerea obișnuită din 30 
septembrie, ©ei care-și depun (a agen
țiile Loto - Pronosport taloanele bi
letelor Sportexpres tr. III, pînă marți 
15 septembrie ax^, participă Ia a tra
gere suplimentară care va avea loc k 
18 septembrie a.c.

La această tragere suplimentară se 
atribuie: 250 călătorii pe Dunăre (cn 
vizitarea Belgradului și Budapestei) fi 
un autoturism ^Fiat 600*.

Rețineți !
Pentru a putea participa la această 

importantă tragere suplimentară tre-

bilete Sport- 
șanse de oîș-

buie să depuneți taloanele biletelnf 
Sportexpres piuă marți 15 septembrie 
a,c. Iar, daeă nu v-ați procurat ’dietele 
Sportexpres 
viat.

tr. III, faceți-*) neînt'ie.

♦
«nvoiirswluî Pronosport i 

•ăptămînă conține numai j1 
campionatul de fotbal al 

8 fio
atrac-

Programai
<4in această 
meciuri din 
țării noastre (4 de eat. A 
cat. B) eeea ce-1 face extrem de 
tiv.

Iată de altfel cele 12 partide 
alcătuiesc-.

«.

I

ZÎXZ4 e ADFVÂflAri/L 
mean spuf romo /

«_ ce se idirÎMPiÂ
— ctA/o ^^c ș/ eu t-A fEstr p/HMut
IĂ MU AM NICIUMl - / '*

APASE MM

O ErAPĂ ÎMrt/MECOASĂ OE IA POKTAGUt f :
ptcirpic cmSHuiCMi otftce-t riecut m

lesitos, dau mp 
L.Â F&r&A£ !

t-A OKAPESaf;

1. Știința Cluj — Știința Craiova (cat. A)
2. Steagul roșu — Farul (cat. A)
3. Dinamo Pitești — U.T.A. (cat. A)
4. Minerul B. Mare — C.S.M.S. (cat. A) 

Siderurgistai Gl. — Constructorul Bi 
(cat. B)
Chimia F4g. — Unirea Rm. V. (cat. B) 
DinaK.o Bacău — Metalul Buc. (cat. B) 
Polcrua Cîmp. — Flacăra Moreni (cat. B)

9. Știința Tim. — Minerul Lupe ni (cat. B)
10. C.S.M. Reșița — C.F.R. Tim, (cat.
11. Gaz Met. Med. — Recolta Cărei (cat.
12. A.S. Cugix — C.S.M. Sibiu (cat. B)

PRONOEXPRES

B) 
B)

Premiile concuretrif i Pronoexpres or. 
36 din 2 septembrie 1964.

Categoria Ii 1 variantă a 100.000 
lei; Categoria a Il-a: 6,4 variante a 
10.233 lei; Categoria a 111-a : 48,5 va
riante a 1.454 lei; Categoria a IV-a: 
272,3 variante a 333 lei; Categoria a 
V-a î 1147,4 variante a 79 lei; Cate
goria a Vl-a : 4737,2 variante a 26 lei.

Report categoria 1: 57.796 lei.
Premiul de categoria I a fost obți-i 

nut de participantul Neguțoiu Gh, Pe-* 
tre din Cîmpk .

Rubrică redactată de Loto , Prono-^ 
sport.



^CICLISM

DE CE NUMAI O REPRIZĂ?r
T Mssi ri«ihi3« de la « etapă la alta 
«forturile echipelor noastre fruntașe de 
a promova isn joc modern, de ridicată 
facQură tehnică «i apectacuflară, nu 
retîșe»e totuși să răspundă în întregime 
cerințelor actuale. Am semnalat, în 
special după reduarea campionatului, 
o serie de deficiențe de ordin tehnic 
și tactic a căror repetare destul de 
««părătoare a determinat nivelul slab 
al multor partide. De data aceasta — 
comentând etapa de duminică — 
vom încerca să dezbatem o problemă 
a cărei rezolvare de către tehnicienii 
no?tri ar duce, fără îndoială. Ia un 
progres substanțial în jocul echipelor 
din categoria A., Este vorba de faptul 
eă aproape toate meciurile etapei a 
XlV-a s-au caracterizat prin reprize 
total diferite ca joc, concepție, poten^ 
țial, ritm și spectaculozitate.

Am urmărit, de exemplu, prima 
parte a meciului Știința Petroșeni— 
Di»amo, După 15 minute de luptă, 
stnidenții au cedat și Dinamo a înscris 
36 (!) de puncte, reaîizînd un scor
care putea fi însă mult mai mare. Le 
IBs riad, era oarecum scontată victoria 
gazdelor. Dar. puțini credeau că sco
rni va lua asemenea proporții (23—0). 
Este interesant că la pauză bîrlădenii 
conduceau doar eu 3—0. Apoi, ca în 
nuoite alte meciuri, a urmat renunța
rea Ia lupta sportivă. Galățenii — 
care în ultimele etape au făcut jocuri 
bune — g-au resemnat, suferind o în
frângere evident penibilă. Tot o re
priză a „rezistat** și Știința Cluj în 
fata echipei Steaua (3—8). Un alt 
exemplu — poate cel mai convingător 
— ni l-a oferit desfășurarea partidei 
de la Timișoara. Grivița Roșie a cîș- 
tigat cu 24—12. dmpă un joc pe ea re 
corespondentul nostru. Ion Ioana, îl 
caracteriza drept cel mai frumos din 
cele disputate în ultimii ani în acest 
oraș. Victoria este, desigur, pe deplin 
Mneritată. Dar, cum se explica faptul 
că la pauză timișorenii conduceau cu 
12-11 și în cea de a doua parte a 
partidei n-au mai reușit să „țină pa- 

n-au mai înscris nici un punct 
și — în schimb — au primit 13 
puncte?

Așadar, întrebarea: „DE CE NUMAI 
f) REPRIZĂ**? este justificată.

R ăspunsul trebuie căutat, în primul 
rînd. în pregătirea fizică generală 
foarte diferențiată a celor 12 forma
ții din categoria A. Sînt echipe ca 
Știința Timișoara, Ancora Galați, 
Știința Cluj etc., care „dau totul" în 
prima repriză și, în continniare, sînt 
«ie ne recunoscut. La această evoluție 
inconstantă contribuie și faptul că 
echipele în generai! mai slab pregă-

Fazi din meciul Progresul—CSMS Iași, câștigat de bucur eștmi
Foto t T. Roibu

„CUPA RE6IUNIL0P" LA JUNIORI
BRAȘOV 7 (prin telefon). Sîmbătă 

și duminică s-a desfășurat pe șoseaua 
Brașov — Sibiu cea de a V-a etapă 
a „Cupei regiunilor" la juniori. La 
startul întrecerii au fost prezente re
prezentativele a 5 din cele 6 regiuni 
angajate în competiție. A lipsit în mod 
nejustificat echipa regiunii Cluj.

In prima zi, sîmbătă, a avut loc pro
ba de contra-timp pe echipe (40 km). 
Tn această întrecere s-a realizat o me
die orară foarte bună: 42,850 km I 
Victoria a revenit formației brașovene 
pregătită de antrenorii Martie Ștefă- 
nescu și Traian Chicomban, alcătuită 
din alergătorii Gh. Suciu, Ștefan Su- 
ciu, C. Gonțea, D. Crișan, Gh. Văiafu, 
S. Tudorică, G COmșa și Gh. Florescu. 
Iată clasamentul: 1. Brașov 56:29; 2. 
București 57:33; 3. Ploiești 1 h. 00:12; 
4. Galați 1 h. 01:04; 5. Mureș-Autono- 
mă Maghiară 1 h. 02:04.

Duminică s-a dat, de la km 176,

startul In concursul de 100 km cu ple
care în bloc. La întoarcere, în apro
piere de Cod'lea, s-au desprins din plu
ton -brașovenii Gh. Suciu, G Gonțea 
și Șt Suciu care, de 
putat și șprintul final, 
trecerii: 1. Șt. Suciu 
40:25; 2. Gh. Suciu 
Gonțea (Brașov) —
S. Tudorică (Brașov) 2 b. 40:44; 
Gh. Florescu (Brașov), 6. Gh. Toader

altfel, și-au dis- 
Clasamentul
(Brașov) 2 

(Brașov), 3. 
același timp;

în- 
h. 
C.
4.
5.

(București), 7. A. Laslo (RMAM), 8. 
Gh. Juravle (București), 9. St. Simian 
(București) — același timp; 10. M. 
Virgil (Ploiești) 2 h. 43:59.

După 5 etape clasamentul „Cupei re
giunilor" la juniori se prezintă astfel: 
1. București 44 h. 01:51; 2. Brașov’ 
44 h 05:50; 3. Ploiești 45 h. 05:48; 4. 
Galați 45 h. 35:30; 5. Regiunea Mu- 
reș-Autonomă Maghiară 46 h. 00:47; 
6. Cluj 46 h. 19:01.

C. GRUIA — coresp. reg.

tite fizic, tehnic și tactic, își mențin 
toată puterea de luptă, toată dînenia 
numai pînă ce adversarii ian conduce
rea. După aceea nimeni nu se mai 
gîndește la echilibrarea jocului și cu 
atât mai puțin Ia obținerea victoriei. 
Să mai amintim oare că de atâtea 
ori astfel de puncte de vedere au fost 
infirmate de desfășurarea multor par
tide în care formația care a știut să 
lupte toate cele 80 de minute, să eta
leze fără rezerve toate cunoștințele 
sale și să aibă aceeași dorință de vic
torie, a câștigat pînă la urmă?

Se impune, desigur, mai multă grijă 
pentru dozarea efortului, pentru sta
bilirea acelei tactici de joc care să 
răspundă stadiului de pregătire real

al fiecărei echipe. Și, în același timp, 
așteptăm de la toate echipele um plus 
de voință, de 
tru realizarea 
de calitate.

dîrzenie, de luptă pen- 
unui spectacol sportiv

★
de duminică se cuvine 
pentru arbitrajele care

După etapa 
și o mențiune 
au contribuit la buna desfășurare a ce
lor șase partide. Am reținut cu bucurie 
— din relatările corespondenților noș
tri — că alît în București, cît și la 
Cluj, Timișoara și Bîrlad „ arbitrajele 
prestate de C. Munteanu, J. Oncescu, 
N. Ghiondea, A. Vișan, Si. Constan- 
tînescu au fost la înălțime.

S.S.E. RM. VlLCEA, SPARTAC SALONTA (FEMININ) 
Șl PETROLUL PLOIEȘTI, I. C. F. (MASCULIN) iN CATEGORIA A
La sfîrșitul săptămînii trecute au 

avut loc întrecerile fazei de zonă a 
campionatelor de calificare. Iată re
zultatele înregistrate:

MASCULIN—PLOIEȘTI : Petrolul— 
Știința Brașov 70—69 (36—22). Echi
pele Știința Suceava și S.S.E. Piatra 
Neamț nu s-au prezentat la competi-DAN G1RLEȘTEANU

Semifinalele în plină desfășurare
Semifinali^tii campionatului republi

can încheie prima săptămină de între
ceri. In grupele bucureștene au ții a- 
părtrt surprizele. Din 5 partide, Vais
man n-a cules decît 2 puncte, iar Voi- 
ctîk-scts — cunoscut ca un jucător care

1—0, 
(run- 
0—1, 
Mar-

SE COmC PREMII CAMPIONI BE JUNIORI
CLUJ 7 (prin telefon). — Se cunosc 

primii deținători ai titlurilor de cam
pioni republicani de iunori. Cei mai 
tineri dintre competitori (cat 8—1# 
ani) și-au disputat finalele. La băieți 
a cîștigai Tr. Marcu (Steagul roșu 
Brașov) învingător asupra lui Vîrzoiu 
(U.T.A.) cu 6—4, 6—3. Campioana la 
fete este Cristina Bădin (Progresul 
București) care a întrecut-o pe Va
leria Folticka (Constructorul Hune- 
doara) cu 6—2, 6—L

Și la celelalte categorii întrecerile 
se află în preajma finalelor. Din rindul 
juniorilor de 15—16 ani au fost de
semnați următorii semifinaliști i leu 
Sandei, Sever Mureșan (ambii de la 
Industria Sîrmei G Turzii), Codin Du
mitrescu (Steagul roșu Brașov) și 
Oviei Toma (Mureșul Tg. Mureș). La 
fete (15—16 ani) s-au disputat semi
finalele i Agneta Kun (Știința Cluj)— 
Daniela Sotiriu (Știința București) 
6—1, 5 4; Ver> Radu Lacfa Ti-

năsescti (amfndouă Știința Cluj) 6—1, 
6—2.

Iată și pe semifinafiștîi de la cat 
13—14 anii N. Costireanu (S.S.E. 2), 
I. Galambos (Constructorul Hunedoa
ra), Q Vulpe (Știința Cluj) și Viorel 
Sotiriu (Știința București). S-au dis
putat semifinalele fetelor : Felicia Bucur 
(Steagul roșu Brașov) — Mariana 
Oargă (Pr agrest:! București) 6-4, 6-2; 
Lucia Tănăsescu (Știința Cluj) — 
Aurelia Gmaru (Dinamo ~ 
6—4, 6—1.

La categoria 11—12 ani 
lai semifinalele t la băieți: M. Stoieriu 
(Industria Sîrmei G Turzii) — M Cris- 
tescu (Știința Cluj) 6-2, 2-6,6-4; Cor
nel Chioara (Steaua București) — G. 
îurcu (S.S.E. 2) 6-«, 6-0. La iete: Ele
na Mica (St roșu Brașov) — Elena 
Takacs (Timișoara) 6-5, 6-3; Felicia 
Bucur (Steagul roșu Brașov) — Elena 
Cotau» (S.S.H.2) 6-5, 6-0.

întrecerile se încheie miercuri.
P. RADVANI — coresp.

București)

s-au înche-

pierde greu — a suferit două Infrin
ged consecutive!

Din rezultatele înregistrate în prima 
grupă notăm: Buzu—M. Rădulescu 
*/2—*/2, Teodorescu — Reicher 0—1, 
Voteukscu—Neamțu 6—1, -Rotaru — 
Bozdoghină 0—1 (runda 3); Rădu
lescu — Vaisman */2—*/j, Seimeanu — 
Voictdescu 1—0, Segal—Macri 
Bozdoghină—Teodorescu */3—’/2 
da 4); Vaisman — Andronache 
Rotam — Rădulescu !/2—l/t,
covioi—Seimeanu 0—1, VoiciUescu — 
Reicher */»—Vi, Varzari — Bozdoghi
nă */z—Va, Teodorescu — R. Alexan- 
drescu 1—0 (runda 5). Conduc Sei
meanu și Reicher cu 3*/i p, urmați 
de Bozdoghină și Segal 3 (1), Teodo
rescu 3.

In grupa a doua: Bondoc — G. A- 
lexandrescu 1—0, Șuta — Gavrilă 
*/2—!/2 (runda 3); Erdeuș — Botez 
*/»—'/> Țucă — Pavlov 0—1 (runda 
4); Găuream u—Slesingher 1—0, Bo
tez — Gavrilă y2—«/a. Bondoc—Erdeuș 
1—0 (runda 5). In clasament Pavlov 
4*/2, Șuta 3>/2 (1), Botez 3*/2, Bon
doc și Slesingher 3(1).

că lupta directă dintre maeștri 
lipsită de interes, ea prilejuind 
des a șa-numitele „remize de sa- 
cum au fost cele din partidele 

Par-

CONSTANȚA 7 (prin telefon). — 
In semifinala de Ia Constanta, pînă 
la cea de a 6-a rundă, nu s-a produs 
nici o surpriză. Favoriții au cîștigat, 
instalîndu-se de pe acum pe locurile 
fruntașe ale clasamentului. De notat, 
însă, 
este 
prea 
Ion",
Partos-Mititelu, Radovici-Partos, 
tos-Naeht.

Tn schimb, între ceilalți concurenți 
se joacă viu și fiecare dintre ei luptă 
pentru calificare. Remarcăm astfel 
buna comportare a timișoreanului V. 
Stepan, cu trei victorii la activ.

Clasamentul după 5 «unde este ur
mătorul: Mititelu, Radovici și Ungu- 
reanu 4V1, Partos 3*/^ Nacht 3 (1),
Stepan ți Stănoule6C» 3, Șuteu 2*/t 
(1), Tocăniță 
cătaru și L. 
*/- (1), Carp
(1).

și Bularda 2*/2, Bu- 
Rădulewu IV2. Martin 
ți Duță Va, Năstase 0

C. POPA-coreap.

I. O. IL. Tg. Mureș
Piața Bolyiak nr. 20 telefon 3077, 3211 

fabrică și livrează fără repartiție următoarele
1. PROFILE EXTRUDATE DIN POLICLORURA

PLASTIFICATA
2. PROFILE EXTRUDATE DIN POLIETILENĂ
3. FIRE Șl ȘINE PENTRU ÎMPLETITURI
4. ȘNURURI CU SAU FĂRĂ INSERȚII, PENTRU
5. TUB FLEXIBIL PENTRU STROPIT SAU ALTE 

CU DIAMETRUL EXTERIOR PFNÂ LA 45 mm
fe. TUBURI VARNIȘ
De asemenea executăm profîle extrudate conform ce- 

rin,''!or

DE VINIL

TAPIȚERIE 
SCOPURI

ție! fȘt. lonescu și Ion Ion - coresp.).
CLUJ: I.C.F.—C.I.L. Timișoara

57—44. A.S.A. Cluj—S.S.E. Deva 31— 
29, I.C.F.—S.S.E. 82—39, A.S.A.—
C.I.L. Timișoara 50—44. I.C.F.—A.S.A. 
74—48, S.S.E.—C.I.L. Timișoara 64— 
4-6. Clasament; 1. I.C.F.; 2. A.S.A.
Claj, 3. S.S.E. Deva, 4. C.I.L. Ti
mișoara. (S. Tamaș, P. Hadvani - oo- 
resp.).

FEMININ — RM. VÎLCEA: S.S.E. 
Rm. VSfeea-—Unirea Bîrlad 68—24,
S.S.E. Craiova—Știința Galați 54—25, 
S.S.E. Craiova—Unirea Bîrlad 61—38, 
S.S.E. Rm. Vîlcea—Știința Galați 55—• 
31, Unirea Bîrlad—Știința Galati 55— 
40, S.S.E. Rm. Vâlcea—S.S.E. Craiova 
50—4^6. Clasament: 1. S.S-.E. Rm. Ali
cea, 2. S.S.E. Craiova, 3. Unirea Bîr- 

Știința Galați. (C. Marinoiu,Iad, 4. 
coresp.).

SALONTA : Clasamentul final al în
trecerilor: 1. Spartac Salonta, 2. S.S.E. 
Satu Mare, 3. S.S.E. Brașov. 4. S.S.E. 
Ploiești (Gh. Cotrou coresp.).

In larma acestor rezultate, echipele 
feminine S.S.E. Hm. Vîlcea și Spartac 
Salonta, precum și cele masculine 
I.C.F. ți Petrolul Ploiești vor activa 
în aezonul acesta în seria a Il-a a ca
tegoriei A.

De la I. E. B. S. t
Pentru jocul de fotbal din cadrul 

competiției „CUPA CUPELOR". STEA
UA — DERRY CITY (IRLANDA) de 
miercuri 9.IX., de pe stadionul „23 
August", biletele s-au pus in vînzare 
la casele obișnuite : str. Ion Vida. 
Pronosport, calea Victoriei 2, agenția 
C.C.A., bd. 6 Martie, stadioanele „23 
August", Republicii, Dipamo și Ciu
lești.

Aceleași case vînd și bilete pentru 
Jocurile Balcanice de atletism din 
11—13.IX., a.c., de pe stadionul Re
publicii.

In curind pe ecrane

DRAGOSTE LA ZERO GRADE
Comedie muzicală de Geo Saizescu și Cezar Grigoriu. 

tografic București

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

O producție a Studioului cinema

Cu : lurie Darie, Florentina Mosora, Coca Andronescu, Dem. Rădulescu, Dumitru Rucăreanu, e 
Mihai Popescu, Nae Roman



Săptămîna aceasta Notații ia siirșltm unui important turneu de polo
rURNEUL FEMININ DE VOLEI DE LA 

ÎN CENTRUL ATENȚIEI
CONSTANTA

Noi întreceri in calendarul internațional al lotului 
olimpic masculin

Continuî-ndu-ji programul de pregă- 
ire în vederea J.O., loturile noastre o- 
impice participă la noi competiții de 
'erificare și rodaj.

Dintre acestea, principalul eveniment 
roleibalistic al săptămînii în curs îl 
tonstituie fără îndoială turneul feminin 
>e care-1 va găzdui orașul Constanța 
n zilele de vineri, sîmbătă șf duminică.

UN AFIȘ DE MARE ATRACȚIE

Pe tabelul invitatelor la însemnata 
onfruntare de la Constanța — două 
eprezentative de țări care vor participa 
a turneul olimpic de volei din octom- 
>rie: R. P.Polonă și R. P. Romînă. 
Mături de acestea — echipele R. D. 
Jermane și R. S. Cehoslovace, amîn- 
louă prezentând frumoase cărți de vi
rilă.

Echipa Poloniei sosește miercuri, iar 
iceea a R. D. Germane joi. Reprezen- 
ativa R. S. Cehoslovace, cu o compo- 
ient'ă„șarios modificată față de cea 
unoscută de noi la „europenele* din 
963, a venit duminică. Voleibalistele 
ehoslovace apar în fața publicului oon- 
tănțean cu două zile. înaintea celorlalte 
>aspete, și anume astăzi, cînd vor sus

Corespondență din Berlin

Echipa de box a B. D. Germane 
înaintea meciului de la București

Este firesc ca publicul sportiv din 
iomînia să aștepte cu viu interes în- 
îlnirea dintre primele reprezentative 
le box ale R. P. Romine fi R- D. 
rerman-e, deoarece echipa R.D.G. nu 

mai fost văzută „la lucru" în Romi- 
ia din 1958, cînd a pierdut la Bucu- 
ești cu 6—4. Pentru boxerii ambelor 

această întâlnire constituie o uti- 
1 verificare înaintea Jocurilor Olim- 
ice de la Tokio. Boxerii din RJJ.G. 
u susținut un ultim examen cu pri- 
?jul meciului de selecție cu R.F. Ger- 
tană. Cu această ocazie, 6 boxeri 
in R.D.G. și-au cîștigat biletele de 
ălătorie pentru Tokio: Otto Babiasch, 
tainer Poser, Heinz Schulz, Heiko 
Pinter, Bruno Gusse și Jurgen Schle- 
el.
întâlnirea de la București este pri

ită de noi și ca un început al pre- 
ătirilor în vederea campionatelor eu- 
opene din 1965, care se vor organiza, 
U] cum se știe, în R.D.G.
iadr acum o succintă prezentare a 

3>mponenpil&r formației noastră care 
1 face deplasarea la București. La 
muscă", tânărul Heinz John de la 
SC Berlin, care a apărut ca o—, co- 
etă, poate fi apreciat drept Un mare 
dent la această categoric. „Cocoșul* 
ainer Poser este un boxer cu mare 
tperienfă. Peter Dergalla (Dynamo 
erlin) — categoria pană — este tot 
'it de valoros ca și titularul obișnuit, 
einz Schulz care, fiind indisponibil, 

’•obabil că nu se va putea urca în 
donul de București. La categoria 
•miușoară, vom trimite un boxer 
Berner Kirsch) care posedă lovituri 
tarte puternice. La „ușoară** Werner 
Lsse este un boxer de prima mină, 

t bun tehnician. Axel Lehmann 
"SC Berlin), care-l urmează imediat 
i titularul acestei categorii, contează

0 victorie valoroasă și meritată la gimnastică
(Urmare din pag. 1)

jarat la care adversarele ne-au între
it fără drept de apel. Gimnastele noa- 
re încă „stau* mult pe aparat, iar 
rorurile lor nu sînt suficient de înalte, 
espre bîrnă nu putem spune că este 
1 aparat „slab* al romîncelor. Exer- 
țiile lor sînt frumoase și valoroase, 
rr bîrna continuă să rămînă „puntea 
ispinelor*, adică proba care ne dă 
uit de furcă din cauza emotivității 
•escute și a fricii de căderi — stări 
iste care trebuie să trecem cu o mai 
are încordare de voință și stăpînire 

» sine
Am amintit de aceste „puncte ne- 
algice* pentru a atrage atenția gim- 
jstelor și antrenorilor lor că în Um
il care ne-a mai rămas pînă la Tokio 
1 intensifice pregătirea în acest sens, 
:ecutn și în direcția finisării pe mai 
marie a unor mișcări încă nesigure, 
în general, însă, victoria obținută și 

raportarea fetelor noastre ne dau un 

ține — în afara turneului — un meci su
plimentar de verificare in compania 
„olimpicelor* noastre. O a doua întîl- 
nire de „avanpremieră" a turneului din 
11—13 septembrie, tot între echipele 
Cehoslovaciei și Romîniei, se va dis
puta mîine, miercuri, 9 septembrie.

NOI JOCURI DE VERIFICARE ALE 
LOTULUI OLIMPIC MASCULIN

Cît privește pe voleibaliștii noștri 
fruntași, ei au părăsit Parisul, venind la 
Bruxelles unde, cu prilejul inaugurării 
unei săli de sport din capitala Belgiei, 
vor întîlni astăzi selecționata Poloniei, 
în confinuare, vineri 11 septembrie, ei 
vor juca, la Berlin sau Leipzig, cu re
prezentativa R. D. Germane.

în afara acestor partide, în programul 
de pregătire olimpică a voleibaliștilor 
au fost introduse încă două meciuri de 
verificare, în care jucătorii noștri îi vor 
avea din nou adversari pe sportivii po
lonezi, de astădată însă în București, 
săptămîna viitoare.

In vederea celor două jocuri cu e- 
chipa noastră olimpică, reprezentativa 
masculină de volei a R. P. Polone so
sește în Capitală luni 14 septembrie.

ca un element de bază la categoria 
semimijlocie. Tin arul Lothar Biber 
(21 de ani), care va evolua la cate
goria mijlocie mică, este surprinzător 
de puternic și rutinat pentru vîrsta 
sa.

La categoria mijlocie și semigrea, 
semn de întrebare de
oarece Bernd Anders, 
un real talent, osci
lează între aceste ca
tegorii. Se pare că în 
cele din urmă, Anders va 
opta pentru categoria 
mijlocie, iar la semi
grea va boxa tânărul 
Jurgen Schlegel, care va 
fi prezent fi la T okio. 
La ultima categorie de 
greutate, echipa R.D.G. va 
avea ca reprezentant pe 
Manfred Juttner, un 
sportiv care s-a remar
cat printr-o mare pu
tere de luptă și printr-o 
forță apreciabilă.

In general, în momen
tul de față considerăm că 
boxul din R.D.G. se află 
la o valoare ridicată. A- 
cest lucru îl putem a- 
firma nu numai în ceea 
ce privește pregătirea re
prezentanților noștri din 
prima garnitură, ci și în 
legătură cu echipa de ju
niori a țării noastre, care 
a obținut două victorii 
dare în compania boxe
rilor din R. P. Polonă și R. S. Ceho
slovacă.

HANS GEORG ANDERS 
redactor al ziarului

„Deutsches Sportecho"

plus de încredere în reușita reprezen
tativei olimpice la Tokio.

Asupra concursului masculin vom re
veni într-un număr viitor al ziarului 
nostru.

FEMININ, pe echipe : R. P. Romînă 
379,05 p; R. D. Germană 377,10 p. 
Individual compus: 1. Sonia Iovan 
(R.P.R.) 76,70 p; 2. Elena Leușteanu- 
Popescu (R.P.R.) 76,65 p; 3. Birgit 
Radochla (R.D.G.) 76,20 p; 4. Ingrid 
Fost (R.D.G.) 76,10 p; 5. Emilia Lită 
(R.P.R.) 75,75 p; 6. Barbara Stoiz 
(R.D.G.) 75,15 p. Pe aparate, sărituri : 
1. Sonia Iovan 19,25 p; 2. Birgit Ra
dochla 19,20 p; 3. Christi Feigner 
(R.D.G.) 19,10 p; paralele: 1. Sonia Io
van 19,35 p; 2. Elena Leușteanu-Popes- 
cu 19,25 p; 3. Atanasia Ionescu 
(R.P.R.) 19,10 p; bîrnă: 1. Elena Le- 
ușteanu-Popescu 19,25 p; 2-3. Sonia Io
van și Ingrid Fost 19,05 p; sol: 1. Ele
na Leu.șteanu-Popescu 19,35 p; 2. Bir

Confruntarea preolimpică a poloiști- 
lor, care a reunit timp de cinci zile la 
București pe unele dintre cele mai bune 
formații europene, a luat sfîrșit după 
cum se știe cu victoria reprezentativei 
țării noastre. Este pentru prima oară 
cînd poloiștii romîni reușesc să cuce
rească locul întîi într-un turneu inter
național de amploarea celui găzduit 
de bazinul Dinamo. După ani și ani, 
tinerii (Ștefănescu, Zahan, Grințescti, 
Sabo, Kroner) care alcătuiseră în 1957 
selecționata de juniori a Romîniei și 
cărora, pe parcurs, li s-au mai adău
gat Firoiu, Mărculescu, Gruia Novac 
și Culineac, au atins, se pare, gradul 
de experiență necesar marilor perfor
manțe. Mereu în „plutonul* fruntaș la 
competițiile de amploare, reprezentan
ții țării noastre au ocupat anul acesta 
locul secund la două importante tur
nee, desfășurate la Magdeburg și la 
Budapesta, făcîndu-ne să aniticipăm 
succesul înregistrat la București.

După un început mai puțin convin
gător, jucătorii romîni au intrat în 
ritm, acționînd în partidele următoare 
mai aproape de posibilitățile lor și 
realizînd în final, în partida decisivă 
cu formația U.R.S.S, cel mai bun
meci al lor în acest turneu. Așa cum 
arătam și în cronică, echipa a gândit 
de astă dată mai mult, s-a orientat 
mai ușor în spațiul de joc, din care 
cauză și acțiunile au fost mai clare 
și mai hotărîte. Neuitînd însă nici un 
moment faptul că țelul final al pregă
tirii echipei noastre este turneul olim
pic de la Tokio, nu putem să nu amin
tim și unele deficiențe care se mai 
manifestă în jocul reprezentativei noa
stre și care o împiedică să obțină re
zultate pe măsura valorii sale. Cînd 
facem această afirmație, ne gîndim la 
unele lipsuri de natură tactică și teh
nică. Așa, de pildă, temele tactice nu 
sînt încă temeinic însușite, avantajul 
superiorității numerice se realizează 
greu, acțiunile de atac nu sînt sufi
cient de variate (lipsesc contraatacu
rile inițiate din linia de fund). Dia 
punct de vedere tebm> se ma’ îaregfs-

Valoroasa carte de vizită a boxe
rului Rainer Poser (foto) face ca 
evoluția lui în Romînia să fie aș

teptată cu mult interes.

git Radochla 19,25 p; 3. Emilia Liță 
19,15 p.

MASCULIN : pe echipe: R. P. Ro
mînă 563,45 p. R. D. Germană 562,45 
p. Individual compus: 1. S. Fulle 
(R.D.G.), 113,85 p; 2. A. Cadar 
(R.P.R.) 113,65 p; 3. F. Orendi 
(R.P.R.), 112,55 p.; 4. K. Koste
(R.D.G.), 112,40 p; 5. Al. Silaghi 
(R.P.R.) 112,05 p; 6. Gh. Tohăneanu 
(R.P.R.) 111,80 p. Pe aparate, sol: 1. 
Al. Silaghi 19,15 p.; 2. Gh. Tohăneanu 
19,10 p; 3. S. Fulle 18,95 p.; cal: 1. 
A. Cadar 19,05 p; 2-3 S. Fulle și P. 
Miclăuș 19,00 p; inele: 1. S. Fulle 
19,00 p; 2. L. Forster 18,95 p; 3. A. 
Cadar 18,90 p.; sărituri: 1. Gh. To
hăneanu 19,10 p; 2. S. Fulle 19,05 p; 
3. Miclăuș 18,90 p; paralele: 1. A. Ca
dar 19,15 p; 2. Gh. Tohăneanu 19,05 p; 
3. S. Fulle 19,00 p; bară: 1. F. Oren
di 19,25 p; 2. A. Cadar 18,95 p; 3. 
S. Fulle 18,85 p.

Zuhan deschide scorul trimitirul balonul ca bolti pesta portarul Subert. 
Fază din meciul Romînia — U.RS.S. (3—2)

Foto : T. Chiorewmi

trează pase la adversar, șuturi impre
cise chiar din poziții foarte favorabile.

Sînt, desigur, observații notate și pe 
carnetele antrenorilor care în răstimpul 
rămas pînă la J. O. au datoria să le 
analizeze și să ia măsurile cuvenite. 
Succesul de la București va trebui con
firmat și la marea întrecere din capi
tala Japoniei, unde poloiștii romîni pot 
aspira la o medalie olimpică.

Remarcabilă și promițătoare a fost 
comportarea reprezentativei de tineret 
a tării noastre. Ea a terminat la ega
litate cu echipa Ungariei, a dispus de 
cea a Bulgariei și a jucat de la egal 
la egal o bună parte din timp cu se
lecționatele U.R„S.S. și R. D. Germane. 
Tinerii noștri poloiști au înotat mult, 
s-au demarcat în zona de finalizare 
și au căutat poarta destul de des, de- 
monstrînd frumoase posibilități. Căde
rile avute pe parcursul jocurilor și, în
deosebi, în finalul lor, se datorează atît 
pregătirii fizice insuficiente, cît și lipsei 
de experiență în meciurile grele. în 
ori ce caz participarea lor la acest tur- 

| ieu a fost utilă, demonstrând și pe vi
itor necesitatea unui program compe- 

| lițkmal bogat.
Un aport substanțial la reușita tur

neului l-au adus reprezentativele 
fJ.ILS.S., Ungariei, R. D. Germane și 
Bulgariei, care au efectuat și ele o uti- 
ă verificare înaintea apropiatelor Jocuri 

Olimpice de la Tokio. Dacă evoluțiile 
poloiștilor din U.R.S^S„ Ungaria și 
R.D. Germană n-au făcut decât să con
firme o valoare cunoscută dinainte, 
omportarea sportivilor bulgari a con- 
•tituit o plăcută surpriză.

GH. NICOLAESCU 
D. STĂNCULESCU

Bogată activitate competițională 
la motoc iclism

Actualul sezon sportiv a programat 
pentru motocicliștii romîni numeroase 
competiții internaționale. In continuare 
el prevede noi și atractive întreceri.

Mai înainte de a aborda această 
temă am vrea să-i punem în cunoștință 
pe iubitorii sportului cu motor asupra 
cîtorva acțiuni interne menite să veri
fice pregătirea sportivilor noștri care 
vor evolua în întîlnirile internaționale. 
Este vorba despre cea de a IV-a fază 
(penultima) a campionatului republican 
de motocros programată pentru dumi
nică la Brașov. O săptămînă mai tîrzin 
motocrosișfii își vor încheia la Cîmpina 
disputa pentru cucerirea titlurilor de 
campioni ai țării. Aceste două faze ala 
campionatului național vor verifica for
ma sportivilor noștri și vor indica an
trenorilor pe cei îndreptățiți să facă 
parte din echipele care se vor deplasa 
peste hotare.

La 4 octombrie la Chișinău va avea 
loc tradiționala întrecere de motocroa 
organizată în fiecare toamnă de forul 
motociclist sovietic. Au fost invitați 
sportivi din Romînia, R. D. Germană, 
Ungaria, Bulgaria, Olanda, Finlanda, 
Franța, Polonia etc. Se vor disputa 
întreceri la clasele 175 cmc, 250 cmc 
și 500 cmc. Este vorba desigur de o 
întrecere de amploare la care vor fi 
prezenți o serie de alergători clasați în 
prima parte a clasamentului campiona
tului mondial.

Grecia si Turcia
9

și-au definitivat loturile 
pentru Balcaniada de baschet

Echipele participante la cea de ■ 
VI-a ediție a campionatului ba Loan ie 
de baschet masculin, care va avea loe 
la București între 16 și 20 septembrie, 
continuă să facă pregătiri intensew 
Pînă în prezent, doar formațiile Gf#h 
ciei și Turciei și-au definitivat Iom 
tu rile pe care le vor trimite la Buckh 
re ști.

Echipa Greciei, pregătită de cunoe- 
catul antrenor Phedon Matheu (fort 
internațional), a înregistrat în acest 
an câteva frumoase rezultate. Pârtiei*, 
pînd La turneul preolimpic de la Ge* 
neva, baschetbaliștii greci au învii» 
Elveția cu 89—82, Austria cu 91—66 
și Olanda cu 72—67 și au fost între- 
cnți de reprezentativele Finlandei 
(73—67) și R. D. Germane (78—68)^ 
Cei mai vechi jucători din echipă sînt 
Georges Amerikanos (24 ani — 1,88 
m) și Alexandre Contvounisios (27j 
ani — 1<85 m). Din lot mai fac partea 
Jean Joannou (23 ani — 1,85 m)< 
Nicola Sismainidis (20 — 1,88 m)# 
Georges Barias (21 — 1,85 m), An-t 
toine Lanthymos (18 — 1,90 m), A-t

Po- 
mU 
mU 
ml* 
m)«

(21 — 1, 85
(22 — 1,87
(19 — 1,90
(23 — 2,16

postolos Tsaivas (21 — 1,75 m), 
tros Panayotarakos 
Constantin ~ 
Georges 
Georges 
Demetre 
ros-Ajax 
și Stylianos

F onuația 
ponența ei 
Kaț 'anoglu, 
Poyrazoght, 
Yalciner, vechi internaționali, care an 
mai evoluat La Biucurești cu echipă 
Galatasaray Istanbul.

Politis 
Kolokythas 
Tronizos 

Lekas (23 — 1,75 m), Stav- 
Larentzakis (20 — 1,90 na)

Vassiliadis (21 — 1,97 mh 
Turciei va avea în oom- 
pe Nedret Uyguc, Sengun 
Unal Buyukaykan, Erdai 
Akin Gomdsen, Guner

Imediat după aceasta, la 11 octom* 
brie, la Russe se desfășoară o altă im
portantă competiție internațională d« 
motocros. Și aici sportul cu motor din 
țara noastră va fi reprezentat de cel 
mai în formă sportivi

Alergătorii de viteză pe zgură și-au 
început diminică disputa pentru cuc», 
rirea titlului de campion al țării. Ur
mătoarele faze vor avea loc la 20 sep
tembrie și 4 octombrie. Cu acest prilej 
se va da formă definitivă lotului car» 
ne va reprezenta la concursurile inter
naționale organizate de F.R.M. la 8 
și 11 octombrie în Capitală. Pe pista 
stadionului Dinamo vor evolua — ală
turi de sportivii noștri — alergători 
din R. P. Polonă și R. P. Ungară. 
Este așteptată cu deosebit interes evo
luția sportivilor polonezi a căror va
loare în arena internațională este bina 
cunoscută. După această competiție a- 
lergătorfl de dirt-track vor participa la 
ultima fază a campionatului republican, 
programată la 18 octombrie în Bucu
rești.

După cum se vede motocidiștilor H 
a-a asigurat un interesant și util pro
gram intern și internațional care va 
contribui la creșterea măiestriei lor 
sportive.
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20 de ani de îa eliberarea Bulgariei CAMPIONAIllI EUROPEAN DE BASCHET TEFIININ

r Doua decenii de succese sportive
Poporul bulgar sărbătorește mîine un evenimeni măreț din istoria sa : se împlinesc 20 de ani de 

eFheroreo Bulgariei de sub jugul fascist, dată care a marcat o cotitură radicală în soarta țării vecine 
prietene de la sud. Sub conducerea Partidului Comunist Bulgar, în cele două decenii care au trecut de Ia 
septembrie 1944, oamenii muncii din Bulgaria au obținui succese importante în toate domeniile de activitate.

la 
?>9

Romînia întllneștc astăzi Ungaria 
intr-un meci decisiv

MIRCEA TUDORAN kDe la trimisul nostru special,

1 Ie legătură cu drumul parcurs de 
sportul bulgar în acești ani, publicăm 
mai jos un material al corespondentului 
nostru ia Solia.

★
O mare amploare a cunoscut în ul

timii 20 de ani mișcarea de cultură fi
zică și sport din Bulgaria. Dacă înainte 
de 1944 sportul era accesibil unui grup 
restrîns de oameni înstăriți ți servea ca 
mijloc de distracție pentru aceștia, în 
prezent cultura fizică și sportul este 
nu b»in a! maselor largi de oameni ai 
muncii, o prezență vie atît la orașe cît 
și la sate. Înainte de 9 septembrie 1944 
în Bulgaria existau doar 18 cluburi 
sportive, cu 17 000 de membri. In pre
zent, Uniunea bulgară de cultură fizică 
și sport, Uniunea bulgară de turism, 
Uniunea vînătorilor și pescarilor, pre
cum și asociația D.O.S.O. întrunesc la 
un loc peste 2 000 000 de membri. In 
fabrici ți uzine sportul este un bun to
varăș al muncitorilor, funcționarilor, 
tehnicienilor și inginerilor, în clipele lor 
libere, iar la sate — în zilele de »ăr-

— pe terenurile de sport poți neoficial pe puncte, 
numeroși țărani ce ne in- 
pasiune La fotbal, lupte, volei.

diții grele, fără a se bucura de spriji
nul statului, doar Nikola Petrov, Dan 
Kolev (lupte) și Vladimir Stoicev (că
lărie) au repurtat succese pe plan in
ternațional. După eliberarea țării situa
ția aceasta s-a schimbat cu desăvâr
șire. Treptat, treptat sportivii bulgari au 
începui să se afirme pe plan european 
ți mondial, obținînd succese de presti
giu.

Boxerul Boris Gheorghiev este primul 
sportiv bulgar care cucerește o meda
lie olimpică. Aceasta s-a întîmpUt în 
1952, la Helsinki, cînd Gheorghiev se 
clasează pe locul trei la categoria sa 
de greutate. De la J.O. de la Melbourne 
delegația sportivă bulgară s-a întors cu 
5 medalii, dintre care una de aur, cu
cerită de luptătorul Nikola Stancev, ți 
trei de argint, obținute de luptătorii 
Dobrev, Mehmedov ți Sirakov. Urmă
toarea ediție a Jocurilor Olimpice, cea 
de la Roma, aduce Luptătorilor bulgari 
o medalie de aur, 3 medalii de argint 
ți 2 de bronz. De la locul 49 ocupat 
la Helsinki, Bulgaria a ajuns la J.O. 
de la Roma pe locul 17 în clasamentul

bătoare 
vedea 
trec cu 
tir etc.

In trecut, Bulgaria ocupa unul din 
ultimele locuri din Europa în sportul 
de performanță, reprezentanții sportivi 
ai Bulgariei nereușind în anii dinaintea 
eliberării să câștige vreun titlu de cam
pion mondial sau european ți nici o me
dalie olimpică, deși Bulgaria s-a numă
rat printre țările fondatoare ale Jocu
rilor Olimpice moderne ți participase la 
trei ediții ale acestor întreceri. Ia con-

In afara luptelor, unde sportivii bul
gari au cucerit pînă acum 4 titluri de 
campioni mondiali ți 5 titluri de cam
pioni europeni, ți alte discipline sporti
ve au marcat progresul evident înre
gistrat de sportul bulgar în anii puterii 
populare. Parașutiștii au corectat 25 
de recorduri mondiale, dasîndu-se pe 
primele locuri La multe competiții inter
naționale de mare anvergură. De o fai
mă mondială se bucură echipa feminină 
de baschet, care la toate edițiile cam
pionatelor mondiale s-a clasat pe pri-

Profil olimpic ♦♦♦♦♦♦£
I VIRGINIA MIHAILOVA

Dna dintre cele mai talentate 
J atlete din Bulgaria eate Virginia 
4 Mihailova^ de 13 ani neîntrerupt 

r.mnpioană fi recordmană a țării la 
4 aruncarea discului. In acest «n ea 
T a realizat o performanță de 56^2 
*4- m, care o situează printre cele mai 
2* bune discobole ale lumii. Cu a- 

cest rezultat Mihailova a obținut 
4 norma olimpică fi, bineînțeles^, 
X biletul de călătorie pentru Tokio, 
4- După cum ne-a declarat recent, Mi- 

hulovo dorește mult să cucerească 
4 o medalie la Jocurile Olimpice de 
T- hi Tokio: MDacă voi reuși să a-

X-A-Z -X .

rano cel puțin 56 m am șanse să-" 
ubpo pe podiumul de onoare. Ar-" 
fi cea mai mare satisfacție din ac--" 
tirvîtatea mea sportivă. Dorința de-- 
a realiza la Tokio un rezultat dU’ 
mai bun cete legată de faptul că - - 
particip pentru prima și ultima oară^' 
ta e Olimpiadă. După Tokio sînt-,. 
deci să să mă retrag din activitateaT’

PE PISTELE
DE ATLETISM ALE LUMII

SPRINTERELE POLONEZE AU STA
BILIT UN NOU RECORD EURO

PEAN LA 4x100 M

La Budapesta s-a desfășurat un 
iconciirs internațional de atletism cu 
(participarea unor sportivi din R.P. 
IPolonă, Austria, R.P. Ungară și alte 
itări. In prima zi de Întreceri, echipa 
tfeminină de ștafetă a R.P. Polone 
(Piatkowska, Gorecka, Glebukowska, 
Kirsenstein) a stabilii un nou record 
european la ștafeta 4x100 m cu 
timpul de 44,4 (vechiul record: R.P. 
Polonă și U.R.S.S. — 44,5). Sprinterul 
maghiar Csutoras ■ corectat recordul 
național la 100 m plai; realizînd timpul 
4e 10,3.

Alte rezultate : 1 500 m i Kiss 3:45,7; 
Bungime: Kalocsai 7,81 m; greutate; 
(Komar 19,45 m; 80 m garduri: Piat
kowska 10,8; 800 nu Kazi 2396,1.

sportivă și să mă dedic în exelu-^’ 
^•iritate profesiunii de medic*. 

Virginia Mihailova va concura" ” 
-- peste cîteva zile fi ia București, X 

în cadrul Jocurilor Balcanice de*"-»
atletism. Va fi ultimul ei examen^- 

* ^înaintea Olimpiadei do la Tokio.\,

EMIL ANTONOV 
sâariat bulgar

CONCURS PREOL1MP1G IN FRANȚA

Aileți din Italia, R.F. Germani, Ma- 
«oc și Franța an bat startul lntr-un 
-concurs preolimpis desfășurat pe sta
dionul din Monaco, lată cete mai bune 
rezultate: 200 mi Berutti (Italia) 
20,8; 5000 mi Jazy (Franța) 13:59,2; 
(100 m: Bouchaid (Maroc) 10,4; pră
jină : D’Encausse (Franța) 4,70 m; 
800 mi Luroi (Franța) 1:48,7; ștafetă 
84x100 mi Italia 39,8.

• După etapa de duminică, In cam
pionatul Iugoslaviei conduce Partizan 
Belgrad cu 11 p., urmată de Sarajevo 
eu 9 p Aceasta din urmă — care a 
condus pînă acum in clasament — a 
pierdut duminică cu 2—1 jocul cu Rod
niciei, iar Partizan Belgrad a învins In 
deplasare, la Novisad, pe Voivodina cu 
2—0.

i

mele 6 locuri. La Moscova ea a ocupat 
locul 2, iar în Peru, în acest an, s-a cla
sat pe locul 3. In 1958 echipa de bas
chet a Bulgariei a cucerit titlul de cam
pioană a Europei, iar de două ori echi
pa Slavîa Sofia a cucerit .Cupa cam
pionilor europeni". Voleibaliștii bul
gari și-au înscris nu o dată numele pe 
lista celor mai bune echipe din Europa. 
Acum cîțiva ani voleibaliștii bulgari au 
fost primii care au învins puternica e- 
chipă a U.R.S.S, care nu cunoscuse 
pînă atunci înfrîngerea. Echipa femi
nină Levski Sofia a cucerit ultima edi
ție a «Cupei campionilor europeni". In 
acest an Virginia Mihailova a obținut 
tm rezultat remarcabil la aruncarea dis
cului, 56,52 m, a cincea performanță 
din istoria acestei probe și unul din 
cele mai bune rezultate mondiale, iar un 
halterofil bulgar reușește pentru prima 
oară să îmbunătățească un record 
mondial: tinărul Bogomil Petrov, care 
a Jmpins" 140 kg la categoria o- 
țoară.

Prin grija partidului ți statului, a 
crescut ți s-a dezvoltat continuu baza 
sportivă materială. înainte de 9 septem
brie, Bulgaria nu avea nici un stadion 
modern sau cu gazon | în prezent în 
întreaga țară sportivii bulgari au la în- 
demină peste 400 de stadioane ți tere
nuri de fotbal, aproape 500 piste de a- 
tletism și alte numeroase baze sportive. 
Peste 20 000 de instructori voluntari ți 
41000 de arbitri sportivi muncesc cu 
pasiune pentru dezvoltarea sportului în 
Bulgaria. Pentru rezultatele obținute, 
132 de sportivi au tost distinși cu titlul 
de maestru emerit al sportului, iar 791 
cu titlul de maestru al sportului. In 
ultimul timp cunosc o promițătoare dez
voltare sporturi care în trecut erau a- 
proape inexistente: canotajul, tenisul, 
handbalul, rogbiul, tirul.

Sportivii din R. P. Bulgaria întîmpi- 
nă ziua de 9 septembrie sub semnul 
intenselor pregătiri pentru J.O. de la 
Tokio, unde ei speră să obțină rezultate 
remarcabile, care să confirme drumul 
ascendent al mișcării sportive din Bul
garia în anii de după eliberarea țării 
de sub jugul fascist.

BUDAPESTA 7 (prin telefon). în 
capitala Ungariei a început să se sim
tă toamna. Frunzele copacilor au în
ceput aă prindă culoarea ruginie, iar 
albastrul cerului a fost întunecat, în- 
cepÎD<d de astăzi, cu nori grei. Musa
fir nedorit pentru cam pion a tini euro
pean de baschet feminin, ploaia a sosit 
totuși astăzi și a făcut ca întrecerile 
să-și mute locul de desfășurare de la 
Kisstadion la Sportcsarnok.

Aici, toate echipele care au evoluat 
în cea de a doua reuniune a competi
ției s-au simțit parcă mai în Largul 
lor și, ca urmare a acestui lucim, și 
meciurile au fost mai disputate. Așa 
a fost, de pildă, prima parte a întâl
nirii dintre U.RS.S. și Iugoslavia, în 
care ba®chetbalietele iugoslave au dat 
o replică dîrză campioanelor lumii. 
Atît cât pregătirea fizică le-a per
mis-o, jucătoarele iugoslave au ținut 
piept cu succes puternicelor lor ad
versare. Pînă la urmă însă, echipa 
Uniunii Sovietice a cîștigat partida 
cu scorul de 68—37 (25—120). în min. 
6, formația sovietică conducea cu 9—3, 
dar în min. 12 conducerea • avea 
Iugoslavia (12—11). în acest moment, 
U.R-SJ5. a schimbat toată echipa —• 
așa cum numai la hochei se întîmplă 
— detașîndu-se din ce m ce mai 
sigur.

Arbitrii D’Hondt (Belgia) și Mazza- 
roli (Italia) au condus următoarele 
formații : UJR.S.S. : Poznanskaia 11, 
Slidenko 11, Sorokina 10, Krodere 9, 
Smildzina 7, Mihailova 6, Leontieva 4, 
Salimova 3, Oreol 3, Kukanova 3, Ma

1 ; IUGOSLAVIA : Kalemol 5<Iison
Milojevici 8, Radovanovici 7, Kalnse 
viei 6, Mica 3, Cokici 2, Sarariovici 2

In prima partidă a programului, for 
mația Bulgariei, mult mai experimen 
tată, a întrecut clar echipa R.D. Ger 
mane cu scorul de 64—46 (27—17) 
Jucătoarele bulgare au fost superioara 
din punct de vedere tactic adversa 
relor lor, realizînd adesea faze d; 
mare clasă. Echipa R.D. Germane an 
frumoase posibilități, dar a ratat foar 
te mult în acest , meci. Arbitrii Pyt 
houd (Elveția) și Uterstock (Franța 
au condus următoarele formații : Bill 
GARIA : Borisova 21, Gospodinova 15 
Manikova 8, Vasileva 8, Voinova 4 
Kuzova 4, Kiafelieva 2, Ilova 2 ; R.IJ 
GERMANĂ : Krause 10, Sebaai 10 
Thieme 7, Ameis 6, Khun 4. Paulic! 
3, Scholz 2, Zimmermann 2, Ficht 
ner 2.

Pentru echipa noastră, cea mai im 
portantă întîlnire disputată luni sear; 
a fost cea dintre formațiile Ungarie 
și Franței. Gazdele au repurtat o net; 
victorie cu scorul ,de 62—40 (30—22) 
In celălalt meci, Polonia a întrecu 
Italia cu scorul de 61—47 (28-^5)

Programul următoarelor doaS 2il< 
cuprinde meciurile: Franța — U.R.S.S. 
Polonia — Cehoslovacia, Ungaria — 
Romînia și Italia — R.D. German; 
(marți), R.D. Germană — Cehosto 
vacia, Franța — Iugoslavia, Italia — 
Belgia și UJR-S.S. — Romîni; 
(miercuri).

PREGĂTIRI OLIMPICE PE TOATE MERIDIANELE
LOTURILE VOLEIBALIȘTILOR 

AMERICANI

Turneele de selecție pentru alcătui
rea echipelor olimipice de volei ale 
S.U.A. i-aa desfășurat la New York 
și au revenit echipelor Hollywood Starr 
masculin și Century Club din Long 
Beach. Alături de 5 jucători de la 
Stan, Charlie Neleon, Barry Brown, 
Ernie Suwara, Mike O'Hara, Bill Grie- 
benof, în echipa masculină cate selec
ționat Pete Velasco din Honolulu.

Din lotul feminin fac parte Barbara 
Harwerth, Jeanne Gartner, Mary Perry, 
Nancy Owen, Lou Sara, Mary Peppier, 
Venera Thomae, Diana Roche. Pre
gătirile celor două loturi continuă 
Loe Angeles.

TURNEUL DE BASCHET. 
DE LA MOSCOVA

Dintre eehipele străine, eea mai bim 
a-a clasat formația R.D. Germane (Iu 
cui 6). Echipa Finlandei a ocupa 
locul 8, fiind urmată de R.P. Bulgari; 
și R-A.U. Rezultatele ultimelor întâi 
niri t U.ILS.S. — Selecționata »indica 
telor din U.R.S.S. 68—59 ; U.RJS.S 
tineret — Finlanda 62—60 ; R.P. Bill 
garia — Republica Arabă Unit; 
78—52. Au participat 5 echipe sovie 
ties și 5 de peste hotare.

CONCURSUL INTERNAȚIONAL 
DE CAIAC—CANOE DE LA 

BUDAPESTA

la
de c» 
trecuti 
Ujpea

TOMA HR1STOV
Competiția internațională de baschet 

de la Moscova a luat ifîrșit cu victo
ria selecționatei olimpice a U.ILS-&

încep campionatele mondiale de ciclism pistă
C. Dnmitrescu șl echipa de urmărire
PARIS 7 (prin telefon). Marți, în

cep pe velodromul «Parc des Princes* 
din Paris campionatele mondiale de 
pistă. Programul întrecerilor este ur
mătorul : marți de la ora 9 — urmă
rire individuală femei (eliminatorii) și 
urmărire individuală amatori (elimina
torii); miercuri de la ora 18 — viteză 
amatori sferturi de finale, semifond 
profesioniști — seria I și a Iî-a (o 
oră), urmărire individuală femei semi
finale și finale, urmărire individuală 
amatori sferturi de finale ; joi începind 
de la ora 19 — viteză femei serii și 
recalificări, urmărire individuală ama
tori semifinale șt finale, semifond a- 
matorf recalificări, urmărire profesio
niști — eliminatorii; vineri de la ora 
9,30 — urmărire ednpe amatori — eli-

concurează la .Parc des Princes1
minatorii; sîmbătă de la ora 15 — vi
teză amatori semifinale și finale, ur
mărire individuală profesioniști semifi
nale și finale, urmărire pe echipe ama
tori sferturi de finale și semifond a- 
matari — finale; duminică de la ora 14 
— viteză profesioniști semifinale și 
finale, urmărire pe echipe amatori 
semifinale și finale, semifond profesio
niști — finale și probe de completare.

Duminică a plecat la Paris, pentru 
a participa la întrecerile de urmărire 
individuală, maestrul sportului Con
stantin Dumitrescu, iar astăzi se va 
deplasa în capitala Franței și echipa 
de urmărire. în proba pe echipe țara 
noastră va fi reprezentată de o for
mație alcătuită din Constantin Dumi
trescu, Vasile Burlacu, Ion Ardeleanu 
și Silviu Duță sau E. Bărbulescu.

Un mare concura preolimpic 
Lac-canoe »-» desfășurat zilele 
la Budapesta, pe baza nautică 
de pe Dunăre. Au participat 170 d< 
sportivi din UJLS.S., Danemarca, O 
landa, R.S. Cehoslovacă, Austria, R.P 
Ungară și alte țări.

Iată eîștigătorii probelor : caiac 1 
1 000 m, bărbați : Pisarev (U.R.S.S. 
4:26,0 (danezul Hansen a-a clas» v- 
locul 8 — 4:37,0) ; caiac 2 bărbați 
Szolossî, Meszaros (R.P.U.) 3:39,2
caiac 4, 1 000 m : R.P. Ungară 3:14,1 
caiac 1, 500 m, femei : Șubin:
(U.R.S.S.) 2:27,8 ; caiac 2, 500 m
femei: Șubina, Vedosciuc (U.R.S.S„ 
1:58,4.

Canoe 1,1000 m: Koedman (R.P.U. 
5:20,0 ; canoe 2, 1 000 m : Geistor 
Makarenko (U.R-S.S.) 4:08,0.

Turneul de șah 
de la Havana

HAVANA 7 (Agerpres). —
După 7 runde, în turneul internați», 

nai de șah de la Havana pe primei 
locuri se află marii maeștri Stahlberj 
(Suedia) și Evans (S.U.A.) cu cît 
5,5 puncte fiecare, urmați de Smîslo' 
cu 5 puncte. In runda a 7-a Evans i 
cîștlgat la Portisch, Smîslov la Garda 
Stahlberg ia Santa Cruz. S-au termi 
nat remiză partidele: Pachmann — 
Darga, Udovici — Taimanov, Jime 
nez — O’Kelly.

FOTBAL PE GLOB Campionatul mondial de automobilist

St Etienne, campioana ultimei 
a campionatului francez, a silfe- 
nouă înfrângere: 1—4 cu Nantes, 
două etape, în clasament pe pri

ediții 
rit o
După 
mele locuri se află Soe-haux, Bordeaux 
și Lyon cu oîte 4 p.

• Noua campioană a Ungariei este 
echipa Ferencvaros. In penultima etapă, 
Ferencvaras a dispus de Tatabanya cu 
1—0, Jn timp ce Honved a Întrecut cu 
6—1 formația M.T.K. Ferencvarc» are 
acum 30 p„ iar Honved 27. Ultima 
etapă se dispută duminică.

• Fruntașa clasamentului din cam
pionatul Bulgariei, Lokomotiv Plovdiv, 
a cîștigat duminică partida cu forma
ția Spartak Varna cu 3—0. Echipa fero
viară din Plovdiv are 6 p.

• In etapa a treia în campionatul 
austriac, campioana țării, Rapid Viena, 
a terminat la egalitate (1—1) cu for
mația W.A.C. In clasament, după trei

etape, conduce F. C. Austria cu 6 p, 
care a Învins duminică cu 1—0 echipa 
Grazer A. C.

• Noul antrenor al echipei Braziliei 
este Vicente Feola.

• In campionatul cehoslovac, Dukla 
Fraga deține o formă excelentă. In 
primele trei etape, campioana țării a 
înscris 11 goluri neprimind nici unul.

• In cadrul „Cupei cupelor* s-au 
întîlnit în primul lor meci echipele Sa- 
ragosa și La Valetta Malta. Au câști
gat fotbaliștii spanioli cu scorul de 
3—0 (1—0). Returul se dispută săp- 
tămîna viitoare la Saragossa.

205 km pe oră!
Marele premiu automobilistic de 1; 

Monza, contînd pentru a 8-a probă i 
campionatului mondial, a fo6Î câștig-a 
de John Surtees (Ferrari), care a par 
curs 448,500 km în 2h 10:51,0, cu < 
medie orară de 205,634 km. Pe locurik 
următoare s-au clasat Mac Laren — 
2h 11:57,8 și B andini -— 2h 11:5Q,6.

In clasamentul campionatului con
duce englezul Graham Hill — 3$ 
puncte, urmat de scoțianul Jim Clari 
— 30 puncte, și Jolin Surtees — 25 
puncte. (Agerpres)
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