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Șerban Ciochină rostind jurăminiul balcanic

NSEMNĂRI DIN TRIBUNĂ
Puternic, generos,, soarele de 
ptembrie sporește strălucirea 
idionului Republicii, gătit săr- 
.torește să găzduiască întrece- 
a celor peste 300 de atleți din 
ilcani, oaspeți ai Bucureștiului 
istru drag.
In tribuna oficială erau pre- 

mți membri ai Comitetului de 
,tfare care patronează Jocurile 
alcanice de la București.
Au participat, de asemenea, la 
stivitate. reprezentanți ai mi- 
uniior diplomatice ale țărilor 
ilcanice și alti invitați.
La ora 16,45, trompeții anunță 
ceperea festivității de deschi
de. In acordurile unui marș 
ortiv, pe pista stadionului in
ii coloana sportivilor, prece
dă de un grup de tinere îm- 
ăcate în costume naționale ro- 
înești. Fetele poartă buche- 

de gladiole. Băieții, pe bra- 
vîn joase, poartă stema Re- 

iblicii. In urma lor, o un
ii de flamuri tricolore și, 
k>.,„ defilarea atleților care timp 
: trei zile se vor întrece pe sla- 
onul din Dealul Spirit. In or- 
ne alfabetică, sportivii celor 
se țări balcanice trec prin fața 
ibunelor. Treningurilor roșii ale 
ortivilor albanezi le urmează 
le albastre ale delegației R.P. 
jlgaria. Obișnuiții spectatori ai 
arilor întreceri de atletism re- 
tnosc imediat pe sportivul care 
iartă steagul bulgar: suiițașul

Mitiu Dicev. Aceleași entuziaste 
aplauze pentru sportivii greci și 
iugoslavi, pentru cei turci și, fi
rește, pentru reprezentanții noștri 
de fa care așteptăm performante 
c.ît mai valoroase.

Din nou răsună acordurile fan
farei. Se ridică steagul balcanic 
și, în picioare, „tribunele" aplau
dă cu căldură. La masa presei, 
ziaristul iugoslav Ljubo Oliți ne 
spune „Este primul succes al 
Jocurilor Balcanice". Intr-adevăr, 
entuziastă primire făcută candi- 
daților la titlurile și medaliile 
balcanice, tuturor participanților 
la această tradițională competiție 
aflată la cea de a XXlll-a edi
ție, a fost un moment -emoțio
nant, o comunicare sufletească 
între spectator și atlet, o dorință 
comună de a fi martorii unui 
succes deplin al acestor întreceri.

In tribune domnește liniștea. 
Sportivul romîn Șerban Ciochină 
rostește jurăni-întul balcanic, un 
angajament al tuturor celor pre- 
zenți de a se întrece într-o de
plină lealitate sportivă pentru 
gloria sportului și onoarea țări
lor balcanice.

După intonarea imnurilor da 
stat ale celor șase țări balcanice, 
tovarășul AUREL DUMA, pre
ședintele Consiliului General al 
UCFS și președinte al Comitetu
lui Olimpic, Romîn, a urat oas
peților bun sosit- și a declarai 
deschise întrecerile celei de a 
XXIII-ea ediție a Jocurilor Bal
canice de atletism.

Peste cîteva minute, arbitrii 
consemnau primele rezultate ale 
cetei mai importante competiții 
atletice dinaintea Jocurilor Olim
pice de la Tokio.
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Cuvintul de deschidere rostit de tovarășul Aurel Duma,
președintele Uniunii de Cultură Fizică și Sport din R.P.Romînă

Stimați oaspeți,
Dragi sportivi,

Permiteți-mi să vă transmit, în primul 
rînd, un călduros salut în numele preșe
dintelui Consiliului de Miniștri al R.P. Ro
mine, Ion Gheorghe Maurer — președin
te al Comitetului de Onoare al acestei edi
ții a Jocurilor Balcanice de atletism. Permi- 
teți-mi, de asemenea, să adresez tuturor 
oaspeților noștri o sinceră și prietenească 
urare de „bun 
de organizare 
petiții.

Bucuros de
întîmpină cu inima deschisă pe solii tine
retului sportiv din țările Balcanilor, sosiți 
la București pentru această frumoasă și 
tradițională întrecere.

Jocurile Balcanice de atletism constituie, 
în momentul de față, o importantă între
cere sportivă internațională, ele fiind în 
același timp un prețios schimb de expe-

venit1- din partea Comisiei 
a acestei importante com-

oaspeți, poporul nostru îi

riență pentru sportivii din țările noastre, 
un bun mijloc de cunoaștere și înțelegere 
reciprocă și de întărire a prieteniei între 
popoarele din această parte a lumii.

Prezența unor atleți de certă valoare in
ternațională, dintre care mulți vor partici
pa peste puțină vreme la Jocurile Olimpice 
de la Tokio, ne face să fim siguri că în 
cadrul acestor întreceri vor fi realizate 
performanțe dintre cele mai bune.

Vizita dumneavoastră în capitala patriei 
noastre, prilejuită de participarea la în
trecerea celei de a 23-a ediții a Jocurilor 
Balcanice de atletism, vă va oferi ocazia 
de a cunoaște o parte a vieții și muncii 
noastre constructive, a realizărilor obținute 
de poporul nostru în cei 20 de ani care 
au trecut de la eliberarea Romîniei.

DECLAR DESCHISĂ CEA DE A 23-A 
EDIȚIE A JOCURILOR BALCANICE 
DE ATLETISM ȘI VA UREZ SUCCES 
DEPLIN ÎN ÎNTRECERI!

Rezultate valoroase
și luptă strînsă

în probele
primei zile

Sportivii romini
au cucerit 4 titluri

de campioni

Echipele Rominiei
conduc

in clasamentele
generale

ale competiției

întreceri

ale sportivilor noștri
GermanăBOX : R.P. Ro-mînă — R.D. 

(A) : 8—2.

VOLEI
Ieri, în turneu! feminin de la 

reprezentativa R.P. Romîne a 
echipa R.S. Cehoslovace cu 3—2.

SCRIMĂ

T. Mureșanu și Olga Orban-Szabo învin
gători în întîlnirea internațională R. P. Ro- 
mînă — R.S.S. Ucraineană.

FOTBAL

Reprezentativa de juniori a R.P. Romîneu 
a terminat la egalitate, 1—1, cu echipa» 
R.S.F. Iugoslavia, ieri la Sofia.

Citiți în pag. a 4-a rela
tări despre întrecerile primei 
cile a Jocurilor Balcanice 
le atletism.

Constanța,, 
dispus de»

Alte rezultate

Vedere generală a stadionului Republicii ui timpul festivității ele deschidere a. Jocurilor. Balcanice, de atletism.
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ÎNCOTRO SĂ NE ÎNDREPTĂM PAȘII?... GIMNASTICA
NE RĂSPUNDE PROF. GHEORGHE SIMIONESCU DIRECTORUL

SCOLII MEDII Nr. 35
CU PROGRAM SPECIAL DE EDUCAȚIE FIZICĂ

Echipa noastră olimpică masculină confirmă...
Tn ultimul timp, la redaiție am pri

mit numeroase scrisori, prin care ni 
se cer amănunte în legătură cu orga
nizarea și funcționarea școlilor medii 
cu program special de educație fizică. 
Vom răspunde celor interesați -— pă
rinți și elevi — prin intermediul inter
viului pe care l-am solicitat unuia din 
directorii acestui gen de instituții de 
învățămînt, profesorul Glieorghe Simio- 
nescu, de la școala medie nr. 35 diri 
Capitală.

— în ce scop au fost înființate 
școlile medii cu program special 
de educație fizică ?

— Rostul acestor școli, așa cum pre
cizează regulamentul lor de funcțio
nare stabilit de M. I., este acela de a 
asigura pe lingă cunoștințe de cultură 
generală, deprinderi complexe de miș
care, o bună și armonioasă dezvoltare 
fizică, pregătind astfel elevii pentru 
obținerea de rezultate sportive superi
oare. Aceste școli, în prezent în număr 
de 12, sint specializate pe ramură de 
sport. In cazul nostru, ramurile spor
tive de specialitate sînt atletismul, bas
chetul și gimnastica.

— Vreți să ne vorbiți cîte ceva 
despre sistemul de învățămînt apli
cat în aceste școli ?

— In școlile cu program special de 
educație fizică, paralel cu obiectele 
dei.învățămînt de cultură generală exis
tente in toate școlile medii din țara 
noastră, elevii participă de trei ori pe 
6ăptăminl (cei din clasele V—VIII) 
și de patru ori pe săptămînă (cei din 
clasele IX—XI) la ore de atletism, 
baschet și gimnastică. Sini ore la care 
ei capătă cunoștințe de ordin general 
și care se predau cu întreaga clasă, 
dimineața. Apoi, de două ori pe săptă- 
mînă, dttpă-amîaza, au loc antrena
mente pe ramuri sportive, după apti
tudinile elevilor, la care pregătirea 
este de specialitate. La aceste ore, ele
vii sînt impărțiți pe grupe de vîrstă 
și sex.

, — Prin ce ae deosebesc școlile
t jnedi-j cu program special de edu- 
1 cație fizică de cefe de cultură ge

nerală ?
— In privința obiectelor de cultură 

generală care se predau în școlile noa
stre — nu există absolut nici o deose
bire. Deosebirea constă doar în făptui 
că în planul de învățămînt, orele afec
tate lucrărilor practice sînt mai reduse

HANDBAL^7
NOTE, ȘTIRI, COMENTARII

ABSENȚE REGRETABILE

în ciuda unor deficiențe de ordin orga
nizatoric, prima ediție a „Cupei orașului 
București" a servit — în general — echi
pelor partial pante, dîndu-le posibilitatea 
unoi verificări în condiții de joc înaintea 
campionatului, atît în primăvară, cit și 
acitm. Pînă in prezent, mai precis pînă 
marți, echipele au dovedit că înțeleg sco
pul competiției și și-au respectat obligația 
luată de a se prezenta la jocuri. Chiar dacă 
în unele partide nu au folosit electivele 
complete sau — din diferite motive — au 
aliniat formații de juniori (ca Steaua în 
partida cu Dinamo, ceea ce explică scorul 
de 44—6 pentru Dinamo).

(Marți însă s-a produs o defecțiune cu 
totul neașteptată și neplăcută. Echipele 
Știința și Rafinăria (aceasta venită de la 
Tcleajen) și-au așteptat în zadar adversa
rele pentru că formațiile cluburilor Rapid 
și Steaua nu s-au prezentat (și au deter
minat și anularea jocurilor programate a 
denia zi). Absența lor a provocat nemulțu-

SPORTUL POPULAR
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la clasele V—VIII, în timp ce la cla
sele IX—XI, astfel de ore nu sînt pre
văzute. In locul lor sînt afectate orele 
de specialitate mai sus-amintite, ceea 
ce asigură de altfel și specificul șco
lilor.

— Cum se asigură drumul spre 
performanță al elevilor ? Ce con
diții li se oferă pentru realizarea 
acestui obiectiv ?

— Cu această întrebare ieșim din 
zona... regulamentului de funcționare. 
Performanța se poate atinge, în pri
mul rînd, prin munca și perseverența 
elevilor, prin conștiinciozitatea și pri
ceperea profesorilor. La ambele capi
tole, școala noastră stă destul de bine... 
Dovadă, cartea de vizită pe care co
lectivul școlii o poate prezenta. Pe ea 
figurează numele unor tineri sportivi 
consacrați cum sînt Glieorghe Cos- 
tache, Mihaela Peneș — recordmeni 
mondiali de juniori Ia atletism. Gabri
ela Rădulescu, Lucia Chiriță, Petre 
Miliaiuc, Glieorghe Potcovaru; ca să 
mă refer la cei aflați încă pe băncile 
școlii. Apoi Glieorghe Condovici, Elena 
Tutan, Mariana Hie. Anca Trohani, 
Alexandru Pop, dintre absolvenți.

Elevii școlii beneficiază de o serie 
de baze sportive moderne, sala de gim
nastică a M.L din str. Haga, terenu- 
rite pentru jocuri sportive din Calea 
Dorobanți, stadionul Tineretului etc.

—- Și o ultimă 1 întrebare: ce 
perspective li se oferă celor care do
resc să-și continue studiile ?

— In mod egal, drumul spre... Ciu
dad de Mexico, locul de desfășurare 
a viitoarelor Jocuri Olimpice ca și spre 
orice institut de învățămînt superior. 
Desigur, în principal pentru Institutul 
de Cultură Fizică. Totuși, țin să pre
cizez că o statistică recent întocmită 
de noi, arătă că numărul absolvenți
lor școlii deveniri studenți la politeh
nică sau medicină, universitate sau 
Institutul de științe economice este mai 
mare decît al celor care urmează stu
diile superioare în cadrpl I.C.F. Acea
sta demonstrează cu prisosință că pre
gătirea Ia obiectele de cultură gene
rală a elevilor noștri se face — ca și 
pe plan sportiv — în mod temeinic, 
exigent. Noi urmărim, intr-adevăr, ca 
elevii noștri să aibă la absolvire o pre
gătire multilaterală, un orizont cit mai 
larg și, implicit, posibilitatea de a 
reuși în orice domeniu de activitate.

REP.

mirea justificată a spectatorilor, care nu 
numai că s-au deplasat pînă la terenul 
„Dinamo", dar și-au plătit și biletul de in
trare pentru ca pînă la urmă să asiste la 
meciuri improvizate (Rafinăria — Dinamo și 
Știința — Dinamo). Programul partidelor 
fusese publicat în ziarul nostru de marți 
și de el puteau lua cunoștunță și echipele 
Steaua și Rapid. Ce Ie-a împiedicat totuși 
să fie prezente la teren, măcar din respect 
pentru spectatori ? Așteptăm răspunsul lor.

In orice caz, considerăm că comisia oră
șenească de handbal — care organizează 
cupa — trebuie să pună din nou în discuția 
secțiilor interesate utilitatea competiției și 
problema prezentării obligatorie la meciuri.

ETAPA Nr. 2

Mîine se dispută etapa a doua a campio
natelor republicane, din programul cărora 
se desprind cîteva partide foarte intere
sante : Tractorul Brașov — Știința Galați, 
Știința Timișoara — Dinamo Brașov, Raf. 
Teleajen — Știința București, Recolta Hăl- 
chiu — Cauciucul Onești — la băieți. Trac
torul Brașov — Știința București, Mureșul 
Tg. Mureș — CSM Sibiu, Știința Galați — 
Voința Sighișoara — la fete.

Echipa noastră masculin^ de gim
nastică ne-a dat în acest an . de mai 
multe ori prilejul- s-o evidențiem pen
tru comportarea sa. Intr-adevăr, ea nu 
a cunoscut în 1964 înfrîngerea, evolu- 
înd din ce în ce mai bine de la un con
curs la altul, fapt care a avut ca re
zultat selecționarea ei în delegația o- 
limpică a R. P. Romîne care- va face 
deplasarea la Tokio. E o răsplată bine 
meritată, și nădăjduim că și la J.O. e- 
chipa noastră va înregistra un succes.

Ultima victorie a gimnaștilor noștri 
fruntași, cea realizată în meciul cu 
puternica reprezentativă a R.D. Ger
mane, este — desigur — cea mai va
loroasă. Pentru că, nu trebuie să ui
tăm, printre învinsele reprezentativei 
R.D. Germane s-au numărat în acest 
sezon echipele R.S. Cehoslovace și 
R.P. Polone, care au o valoare incon
testabilă, și că patru gimnaști din for
mația R.D. Germane s-au calificat pen
tru J.O. de la Tokio alături de alți trei 
sportivi din R.F. Germană. Dar, așa 
curn ne-a obișnuit în acest an, echipa 
noastră masculină a știut să se mobili
zeze, să lupte din răsputeri pentru un 
rezultat favorabil, pe care în cele din 
urmă l-a obținut. Capacitatea de a se 
mobiliza, puterea de muncă, dîrzenia, 
voința caracterizează pe fiecare dintre 
cei șase component! ai selecționatei 
noastre olimpice. Asocierea acestora 
unei bune pregătiri tehnice1— iată „se
cretul" obținerii unor rezultate favora
bile în ultima vreme. .

După două zile de luptă încordată, 
epuizantă, iată-ne ajunși duminică sea
ra, la ultimul aparat 4— bara — care 
urma să desemneze pe învingători. A- 
vantajul echipei noastre era minim, 
oaspeții puteau în orice moment să 
recupereze. începe concursul Petre 
Miclăuș, dar nu obține decît 8,80. Ad
versarul său direct din formația R.D.G., 
Frank Tippelt, primește 9,50. Apăruse 
posibilitatea trecerii în frunte a oaspe
ților. Dar echipa noastră nu se putea 
împăca cu această situație. I-am văzut 
pe toți componenții echipei romîne sfă- 
tuindu-se, discutînd holărîți să nu ce
deze. Și a urmat o suită ascendentă

IA JUMĂTATEA ÎNTRECERILOR SEMIEINALE
In prima semifinală bucureșteană 

s-au produs schimbări importante în 
ordinea primilor clasați. Marcînd o re
venire spectaculoasă, Paul Voicralescu 
a înregistrat patru victorii consecutive 
(printre învinșii săi se numără și M. 
Ră-dulescu) și l-a egalat pe Em. Rei- 
clier în clasament după 9 runde, 
arnîndoi avînd 6’/2 puncte. De notat 
că Reicher a rămas singur neînvins, 
din grupă. In revenire este și Ș. 
Neamț u, care l-a învins pe Seimeanu, 
avînd acum 6 puncte și o întreruptă. 
In cursă pentru calificare rămîn: Sei
meanu 6, Radulescu 5/2, Andronache 
5, Teodortyscti 4r/2 (1), Vaisman 4 (1), 
In schimb, Bozdoghină și-a redus sim
țitor șansele, după trei înfrîngeri, a- 
vînd acum 3 puncte și două între
rupte.

Complicată este lupta și în a doua 
grupă din Capitală. Aici în frmnte 
s-au instalat M. Șuta cu 7^2 puncte 
și M. Pavlov cu 7 puncte (o partidă 
mai puțin). C. Botez are 5 Vi puncte 
și o întreruptă, față de cele 5Va pune-

De asemenea, în București au loc jocuri 
extrem de atractive, atîi Tn Giulești, cit 
și la .Dinamo44 :

Teren Giulești, ora 9j3G: Confecția — Ști
ința Cluj (f); ora 10,30: Rapid — S.S.E. Ti
mișoara (f); ora 11,45: Rapid — CSM Reșița 
(®). Ț.

Teren Dinamo, ora 13,30: Electromagnetica 
— Favorit Oradea (f); ora 14,30: Steaua — 
Voința Sighișoara (m); ora 15,45: Dinamo — 
Știința PetToșeni (m). Orele jocurilor de la 
,Dinamo“ au fost modificate pentru a da 
posibilitate spectatorilor și jucătorilor să 
asiste la Jocurile Balcanice de atletism.
• In lotul dinamovist Ș-a produs o in- 

disponbilitate : Mozer s-a accidentat }a 
mînă și de aceea nu g jucat duminică și 
probabil că nu va juca încă © perioadă 
de timp. De asemenea, Brașoveanu (Rai. 
Teleajen) și Bratiloveanu (Știința) sînt și 
ei accidentați.
• La 18 și 19 septembrie va avea loc la 

Budapesta congresul* federației internațio
nale de handbal, cu care prilej se vai lua 
hotărîri privind datele campionatelor mon
diale masculin și feminin.

impresionantă: Silaghi
9.30, Condovici 9,40, Ca- 
dar 9,40, Orendi 9,60, To
hăneanu 9,65. în ciuda bu
nei comportări a oaspeți
lor, gimnaștii noștri au 
obținut victoria și la acest 
aparat, și o dată cu a- 
ceasta succesul final în 
fața celui mai puternic 
adversar întîlnit în acest 
an.

După cum a reieșit din 
desfășurarea concursului, 
echipa noastră a „mers" 
mai bine la exercițiile im
puse, terminîîid pe primul 
loc la 4 din cele 6 apa
rate și obținînd avansul 
care avea să fie decisiv 
în realizarea victoriei. 
Spre deosebire de con
cursurile anterioare, a scă
zut considerabil numărul 
„rateurilor", fapt ce subli
niază linia ascendentă pe 
care echipa noastră mascu
lină de. gimnastică a mers 
în acest an. Tocmai de a- 
ceea, nu înțelegem de ce 
mulți dintre gimnaștii no
ștri fruntași încep con
cursul cuprinși de o stare 
emotivă excesivă, care in
fluențează negativ randa
mentul lor. Antrenorii Ni- \ 
colae Vieru. și Costache Gheorghiu (în 
paranteză fie spus, i-am văzut șt . pe ei 
foarte emoționați) care au meritql de a 
fi~ făcut ca în prezent să putem spune 
ca avem o echipă masculină de gim
nastică, trebuie să lupte îh perioada 
următoare ca gimnaștii noștri să scape 
de starea emotivă de Ia începutul con
cursului, căci astfel echipa nu va avea 
decît de cîștigat.

In legătură cu evoluția echipei noa
stre masculine de gimnastică în meciul 
cu R.D.G., am solicitat părerea cîtorva 
oaspeți de peste hotare prezenți în sala 
Floreasca : *

te ale lui Gh. Gavrilă, învins surprin
zător de Gh. Erdeuș. Cîte 5 (l)
puncte și o partidă mai puțin au Gh. 
Alexandrescu și V. Bondoc. Ultimul 
a pierdut la Gavrilă. Toți aceștia al
cătuiesc plutonul fruntaș, din cțire vor 
fi desemnați cei patru calificați pentru 
finala campionatului republicau.

*
CLUJ 11 (prin telefon). — In a- 

ceastă semifinală^ lider autoritar este 
I. Szabo, care totalizează 7/2 puncte 
din primele 9 partide. Giinsberger — 
«lupă o victorie la Halic și o înfrîn- 
gere la Buza — împarte cu Pușcașu 
și Halic locul secund, toți avînd cîte 
6 puncte. Rămîne îu cursă ;Nacu cu 
5Va (2), în continuare fiind clasați 
Nagy 5 (1), Rozvan și Bnza 44/2 (1), 
Ardeleanu 4.fP. Rafluani - coresp.).

* . !
CONSTANȚA 11 (prin telefon). — 

După 9 runde conduc Radovici ți 
Partos cu cîte 7 puncte, primul avînd 
o partidă mai puțin. Urmează îu cla
sament: Șuteu 6, Mititelu 5.!/a (2), 
Ungureanu 5*/î (1), Naciit SVî, Stăn- 
eulescu 5, Tocăniță 4 (ultimii doi eu 
o partidă mai puțin). Retrăgîndu-se 
concurentul P. Duță, semifițiala nu
mără 15 participant!. (C. Popa-
coresp.).

Citiți
numărul 17

Din cuprins:

• FOTOCRONICA evenimentelor 
sportive interne și internaționale.

• AMINTIRI 'DE LA SPARTA- 
CH1ADA republicană :

• FOTBAL:
— Portret Dumitriu
— Bătrînul și mingea — Via

ta lui Nilton Santos (ur
mare) |,

— „Cum aș vrea să joace e- 
chipa mea” — ne spun 
Nunweiller III, Constantin 
și N. Georgescu ■ i<

Gheorghe Tohăneanu a fost in meciul cu R. D. Ger 
mAnă unul din oamenii de bază ai echipei noaslft

Iată-l e-joluind la inele
IOSEF DOBAY, arbitru internaționa 

(R.P.U.) : ,.M-a impresionat extraor 
dinara ambiție, voința și dîrzenia echi 
pei dv. masculine, care a luptat pentn 
fiecare zecime de punct, dtnd totul pen 
tru această prețioasă și splendidă vie 
torie*.

PETER DOHERTIN, secretar gene 
ral al federației de gimnastică dii 
R.D.G. : „Am fost surprins de valoare: 
ridicată și omogenitatea selecționate 
olimpice romîne, care a obținut o vie 
torie meritată. Dacă vor concura așa ș 
la Tokio, gimnaștii dv pot să-și ciștig 
afirmarea pe plan mondial".

RADKA PENCEVA, arbitră interna 
țională și antrenoare federală (R.P.B.) 
„Am fost arbitru în concursul feminin 
dar pentru mine surpriza întrecerii 
constituit-o echipa dv. masculină, car 
s-a prezentat la un nivel ridicat în c 
privește tehnica și omogenitatea".

ROLF BAUCH, arbitru internaționa 
(R.D.G.) : „Echipa masculină a Romi 
niei a înregistrat un incontestabil pro 
greș. Toți concurenții au exerciții de ri 
dicat nivel tehnic, calitatea principală: 
formației fiind omogenitatea. Mi-ai 
plăcut Cadar, Tohăneanu, Condovici 
Silaghi."

C. MACOVEI

De la I. E. B. S.
Pentru Jocurile Balcanice de atle 

tism de azi și mîine de pe stadionu 
Republicii, biletele se găsesc de vin 
zare la casele din str. Ion Vidu, Pro 
nosport cal. Victoriei nr. 2, agenții 
C.C.A. bd. 6 Martie, stadioanele ,.2- 
August", Republicii, Dinamo si Giu 
Iești.

De asemenea, la aceste case se gă 
sesc bilete cu preț redus pentru <- 
levi și studenți.

★
Aceleași case vînd bilete și abo 

namente pentru Campionatul Balca 
nic de baschet (m) din 16—20.IN
de la sala Floreasca.

al revistei
SPORT

• SPORTUL LA MAREA EXPO
ZIȚIE

• CONCURSUL DE FOTOGRA
FII AL REVISTEI SPORT

• RUGBI:
— Rugbiștii romîni au în cu. 

rînd prilejul să-și confirme 
valoarea

—- A reînceput campionatul
• AL PATRULEA START O-

L1MP1C al lui Dumitru Pîrvulescu
• MAGAZIN SPORTIV



M0T0CICLI5M Intre 22-24 septembrie

Mi ine, la Brașov, RALIUL DUNĂRII

NCURS INTERNATIONAL DE MOTOCROS
ișul de Ia poalele Tîmpei va gaz- 
anine dimineață o nouă și inte- 
ită întrecere internațională de 
cros. Forul de specialitate din 
noastră a invitat la cea de a 
fază a campionatului republican 

îotocros programată la Brașov o 
de alergători valoroși din R.S.F.

la via și R.P. Bulgaria.
i au sosit la Brașov motocrosiștii 
lavi. Din rîndul lor l-am remar- 
»e Svetozar Jakici (25 de ani) — 
; pe locul II în campionatul de 
cros al R.S.F.I. Deși tînăr, Ja- 
are o bogată expe- 

ă internațională a- 
lată cu prilejul evo- 

sale într-o serie de 
concursuri. De ase-

a, o frumoasă
izită* are 
viei, care, 
ut medalia 
impionatul 
al R.S.F.I.
Ăetat de

și Zenelej Ț elino, 
Mil alergător iugoslav 

și mezinul echipei, 
o are doar 19 ani* 
are în palmares par. 
area 
uri 
crosiștii 
aria sînt 
«ca la 
ui nopții

spre sîmhătă. Lotul bulgar va cu
prinde, de asemenea, alergători ou 
vechi state în activitatea internațio
nală.

Motocrosiștii din țara noastră au deci 
fun dublu țel: cucerirea unor locuri 
fruntașe în campionat și o bună com
portare în concursul internațional. 
Printre cei mai valoroși reprezentanți 
ai țări noastre se află M'ihai Pop, Mi. 
hai Dănescu, Gh. Ion, Traian Maca- 
rie, Puiu Ovidiu, E. Seiler și O. Ște
fani. Concursul are loc pe traseul re- 
amenajat din Valea Răcădăului, primul 
start urmind să se dea duminică di
mineață la ora 9,30.

Pe amatorii de 
formăm astăzi că 
și octombrie vor avea loc două mari 
competiții internaționale. Este vorba de 
„Raliul Dunării" și „Turul Europei". 
Ambele întreceri sînt organizate de A- 
sociația Automobiliștilor din R.P. Ro
mînă, prima în colaborare cu „Osfer- 
reichischer Automobil Sport-Club“ din 
Austria și a doua 
meiner Deutscher 
R. F. Germană.

Raliul Dunării
mare dificultate
de-a lungul a 3276 km dintre care 1236 
pe teritoriul țării noastre. Plecarea se 
va da la 22 septembrie de la Donau
eschingen (R. F. Germană) participan- 
ții — pilotînd mașinile personale — 
urmează să treacă apoi prin Austria, 
R.P. Ungară, iar la 24 septembrie la 
ora 0,01 să intre în R.P. Romînă pe la 
punctul de frqntieră Borș. Primul 
curent va sosi în aceeași zi la 
19,51 în stațiunea de pe litoral — 
maia. In ziua de 25 septembrie la 
maia va avea loc o probă de departa
jare în cadrul unui circuit de viteză.

„Turul Europei" începe la 12 octom
brie la Hanovra. Pe teritoriul țării 
noastre se va desfășura ultima parte a 
etapei Atena -- București (19 octom
brie) și începutul etapei a IV-a: Bucu
rești — Belgrad (20 octombrie).

împreună cu „Allge- 
Automobil-Club“ din

este un concurs de 
care se desfășoară

automobilism îi in- 
în lunile septembrie

ÎjlTRECeRIlOR SPORTIVf

8.30: meciul R. P. Romînă — R.S.S. 
Ucraineană (echipe — toate pro
bele).

ȘAH. Sălile Progresul (str. Lip
scani 14) și Banca de Investiții 
(str. Doamnei 4), de la 16.30: semi
finalele campionatului republican 
masculin (la „Progresul" — grupa 
a Il-a, la „Banca" — grupa I).

HANDBAL. Teren Giulești, ora 
9.30: Confecția — Știința Cluj (f); 
ora 10.30: Rapid — S.S.E. Timi
șoara (f) ; ora 11.45: Rapid — 
C.S.M. Reșița (m). Teren Dinamo, 
ora 13.30; Electromagnetica — Fa
vorit Oradea (f) ; ora 14.30: 
Steaua — Voința Sighișoara (m)(; 
ora 15.45: Dinamo — Știința Pe- 
troșeni (m) — jocuri din campio
natele republicane.

RUGBI. Parcul Copilului, ora 
8.30 : Gloria — Știința Petroșeni; 
ora 10.30 : Grivița Roșie — Rulmen
tul Bîrlad; ora 11.30: Steaua — 
Dinamo — meciuri din campionatul 
republican, cat. A.

CĂLĂRIE. Velodromul Dinamo, 
ora 10: „Cupa Dinamo".

CANOTAJ ACADEMIC. Lacul 
Snagov, ora 10.30 : concursul inter
național „Regata Snagov".

con-
ora

Ma-
Ma-

itografie aspect de la 
concurs de motocros 
ișurat pe traseul din 
Valea Răcădăului

„carte 
și Veliko 
recent, a 
de bronz 
de moto- 
Lotul este 
Alexandr

Zivko Zivko-

la doctă con- 
internaționale. 

din R. P. 
așteptați să 
Brașov în 
de vineri

- De vorbă cu antrenorul Mihai Timu

SÎMBATA

ATLETISM. Stadionul Republicii 
(de la ora 9 și 17) ediția a XXIII-a 
a Jocurilor Balcanice.

ÎNOT. Ștrandul Tineretului (de la 
ora 10 și 18) : finalele campionatu
lui de juniori și întîlnirea Steaua 
— Flota Gdynia.

SCRIMA. Sala Dinamo (de la 
ora 8) : meciul R. P. Romînă — 
R.S.S. Ucraineană (individual — 
spadă și sabie)

ȘAH. Sălile Progresul (str. Lip
scani 14) și Banca de Investiții 
(str. Doamnei 4) de la ora 16.30 : 
semifinalele campionatului republi
can masculin.

DUMINICA
ATLETISM. Stadionul Republicii 

(de la ora 9 și 14) ediția a XXIII-a 
a Jocurilor Balcanice.

FOTBAL. Stadionul Giulești, ora 
9: Rapid — Progresul (formațiile 
de rezervă) ; ora 10.45: Rapid — 
Progresul (joc amical) ; teren Po
litehnica (fost C.A.M.), ora 16.30: 
Știința București — Știința Galați 
(cat. B); teren Veseliei, ora 10: 
Dinamo Victoria — Rapid Mizil 
(cat. C).

ÎNOT. Ștrandul Tineretului, de la 
ora 10 și 17 : finalele campionatului 
de juniori și întîlnirea Steaua — 
Flota Gdynia.

SCRIMA. Sala Dinamo, de la ora

După campionatele europene de juniori 
și concursul international de la Budapesta

Mîine: Steaua—Dinamo
i partide importante pe stadionul din Parcul Copilului
îine, campionatul republican de rug- 
irogramează primul mare „derbi" 
returului: STEAUA — DINAMO, 
dă care este așteptată cu deosebit 
es de iubitorii sportului cu balo- 
oval. întrecerile dintre cele două 

tații fruntașe ale rugbiului nostru 
prilejuit de fiecare dată partide de 
ate, o luptă pasionantă pentru cu- 
■ea victoriei. Dorim, desigur, ca și 
iul de mîine să primească aceste 
icative și să ofere spectatorilor sa
ci unui frumos spectacol sportiv, 
bună inițiativă a federației de spe- 

tate a fost programarea acestui joc 
i într-un „triplaj" pe stadionul din 
■.ui Copilului. Celelalte două partide 

se dispută în „deschidere" sînt 
atoarele: GRIVIȚA ROȘIE —

RULMENTUL BÎRLAD
ȘTIINȚA PETROȘENI.

în țară vor avea
CSMS IAȘI ~ CONSTRUCTORUL; 
ȘTIINȚA TIMIȘOARA — PROGRE
SUL; ANCORA GALAȚI — ~---------
CLUJ.

și GLORIA —

loc partidele :

ȘTIINȚA

Iată clasamentul 
XV-a :

înaintea etapei a

1. Dinamo 14 12 1 1 242:46 39
2. Steaua 14 10 4 0 170:50 38
3. Grivița Roșie 13 11 1 1 211:72 36
4. Progresul 14 6 5 3 85:63 31
5. Rulmentul Bîrlad 14 5 3 6 83:69 27
6. C.S.M.S. Iași 14 5 2 7 82:93 26
7. Constructorul 14 5 2 7 91:104 26
8. Știința Cluj 14 4 1 9 62:160 23
9. Gloria 14 2 5 7 78:133 23

10. Știința Timișoara 14 3 1 10 70:170 21
11. Ancora Galați 14 3 1 10 58:227 21
12 Șt. Petroșeni 13 3 2 8 46:91 21

In ultimele zile, la Budapesta, au avut loc două mari competiții hipice 
la care au luat startul și sportivi roniîni : campionatele europene de juniori 
și concursul internațional de seniori, desfășurat cu participarea călăreților 
din R.P.U., R.F.G.. R.D.G., R.P.P., R.P.B., R.P.R., R.S.F.I. și Olanda. Pentru 
a completa cronică*;' acestor două competiții cu rezultate și comentarii, ne-am 
adresat antrenorului MIHAI TIMU care a însoțit cele doua delegații ale spor
tivilor romîni la Budapesta :

— Pentru început, vă rugăm să 
faceți cîteva aprecieri asupra cam

pionatelor de juniori.
— Prezenți pentru prima oară la 

această mare competiție oficială, junio
rii noștri s-au întrecut cu alți tineri- 
călăreți din R.P.U.; R.F.G., Belgia, 
R.P.B., Italia, Danemarca, Olanda, An
glia, Finlanda, R.P.P., R.S.F.I., Suedia.

— Cum s-au comportat tinerii 
noștri reprezentanți ?

— în general, bine. La două din pro
bele disputate in afara campionatelor 
ei s-au remarcat fiind considerați prin
tre călăreții cu mari posibilități de dez
voltare. în proba de categorie mijlocie 
cu 2 baraje, Mircea Silea (cu Neron) 
a terminat atît parcursul cit și cele 
'două baraje cu 0 p penalizare, dar 
avînd un timp mai slab n-a putut ocu
pa decît locul 7. Foarte bun rezultatul

lui Eugen Ionescu (cu Altai) in ultima 
probă desfășurată in afara campionatu
lui, întrecere in care a ocupat locul 
secund după olandeza Pia Arts. Și 
acum, despre cele două probe ale cam
pionatelor europene: întrecerea indi- 

■viducdă și cea pe echipe. în prima 
probă, Vasile Ionescu a ocupat un 
meritoriu loc 5 (cu Stejar), dar în 
întrecerea pe echipe călăreții noștri 
au ocupat locul 9, cu mult sub po
sibilitățile echipei. Să amintim, to
tuși, că după prima manșă echipa noas
tră era pe locul 4 cu 16 puncte. în cea 
de a doua manșă, Vasile Ionescu cade, 
este penalizat cu... 38 de puncte și Gh. 
Pechiu fiind eliminat, formația noastră 
adiționează un total de 65 1/2 p, re
zultat care fără accidentarea lui Vasile 
Ionescu ar fi fost redus la jumătate.

— Și cîteva concluzii...

Olh' J rr— Campionatele republicane au luat sfîrșit
V. Atanasiu a corectat recordul R.P.R. la pistol calibru mare

1. M. ENACHE 846. p; 2. A. Goreti 
837 p; 3. I. Moscu 829 p. Pe echipe: 
1. Olimpia 2458 p; — campioană a 
R.P.R.; 2. Știința 2456 p ; 3. Dinamo 
2452 p. Armă militară 3x20 focuri:
1. P. Sandor 500 p ;“2. M. Zamfirescu 
(Steaua) 478 p; 3. M. Rusescu (Steaua)

dată cu desfășurarea probelor de 
ă militară, pistol calibru mare și 
ă liberă calibru redus 3x30 focuri 
oare, au luat sfîr.șit întrecerile din 
-ui campionatelor republicane. In 
istă ultimă zi s-au înregistrat per- 
aanțe de valoare. Astfel, Margareta 
che (Steaua) a totalizat 846 puncte 
armă 3x30 focuri, iar V. Atanasiu 
șaua), obținînd 585 p. a corectat 
>rdul țării la pistol calibru mare, 
nportări meritorii au mai avut G. 
jhîar (Dinamo), N. Flamaropol 
impia), J. Zvonevschi (Dinamo), 
ț Goreti (Olimpia). La armă mili- 
t rezultatele au fost slabe. Doar un 
țur concurent a reușit să atingă 
a de 500 p. din... 600 posibile. In 
3, ca și în anii trecuți unii dintre 
curenți au dovedit indisciplină tră- 
d focuri pe ținte străine. Este nece- 
ca în viitor cluburile Steaua și Di

no să acorde mai multă atenție pro- 
jr de armă calibru mare și armă mi
ră, deoarece rezultatele au scăzut 
siderabil.
ată lista trăgătorilor care au îmbră- 

tricourile de campioni pe anul 
■4: M. Roșea (Dinamo) — pistol 
sră, N. Rotam (Steaua) — armă li- 
ă calibru redus 60 focuri culcat, 

Caban (Dinamo), — armă liberă 
ibru redus poziția în genunchi, T. 
du (Steaua) — armă liberă calibru 
us poziția în picioare, I. Olărescu

(Știința) — ărmă liberă calibru redus 
3x40 focuri, I. Pieptea (Olimpia) — 
pistol precizie, Maria Ignat (Știința) — 
armă liberă calibru redus 60 focuri 
culcat, senioare, Gh. Enache (Steaua)
— talere aruncate din șanț. I. Albes- 
cu (Steaua) — talere aruncate din 
turn, V. Enea (Steaua) — armă liberă 
calibru mare poziția culcat, N. Rotaru 
(Steaua) — armă liberă calibru mare 
poziția în genunchi, V. Enea (Steaua) 
—■ armă liberă calibru mare poziția 
în picioare, N. Rotaru (Steaua) — ar
mă liberă calibru mare 3x40 focuri, 
J. Zvonevschi (Dinamo) — armă li
beră calibru redus 3x30 focuri senioare 
poziția în genunchi, M. Enache (Steaua)
— armă liberă calibru redus poziția 
în picioare și pe trei poziții, P. Sandor 
(Steaua) — armă militară 3x20 focuri, 
V. Atanasiu (Steaua) — pistol calibru 
mare.

Rezultatele din ultima zi: arma li
beră calibru redus 3x30 focuri senioare, 
poziția în genunchi — I. J. Zvonevschi 
288 p ; 2. M. Enache 287 p ; 3. I. Soare 
(Știința) 286 p; Pe echipe: 1. Olimpia 
840 p; campioană a R.P.R.; 2. Știința 
831 p ; 3. Dinamo 829 p : poziția în pi
cioare : 1. M. Enache 268 p; 2. A. Go- 
reti (Olimpia) 261 p ; 3. I. Moscu (Di
namo) 259 p ; pe echipe: 1. Steaua 
757 p campioană a R.P.R.; 2. Știința 
755 p; 3. Dinamo 754 p; pe trei pozițiii

477 p. Pe echipe : Steaua 1865 p; cam
pioană a R.P.R. Pistol calibru mare : 
1. V. ATANASIU (Steaua) 585 p — 
nou record al R.P.R.; 2. G. Maghiar 
(Dinamo) 579 p.; 3. N. Flamaropol 
(Olimpia) 578 p. Pe echipe: 1. Steaua 
2296 p. campioană a R.P.R.; 2. Dinamo 
2292 p ; 3. Olimpia 2214 p.

.... W?
V. GORUN

Atanasiu (Steaua) a corectat recordul țării în proba de pistol ca
libru mare

— Vorbind despre juniorii noștri, 
cred că debutul lor într-o competiție de 
asemenea amploare a fost satisfăcător, 
mai ales dacă ținem seama de nivelul 
deosebit de ridicat al întrecerilor. Cred 
insă că atît colegiul de antrenori cit și 
federația noastră va trebui să asigure 
o mai largă bază de selecție a tinerilor, 
călăreți, să intensifice pregătirea ju
niorilor pentru probele de categorie mij
locie cu baraje de 1.40 m și să rea
lizeze cu ajutorul antrenorilor de la clu
burile sportive un lot de tineri călă
reți din care să poată fi formată o 
echipă cu valori cit mai puțin dife
rențiate.

— Ce ne puteți spune despre în
trecerile seniorilor?

— A fost de asemenea un concurs 
„tare". După ce în prima probă Gh. 
Langa s-a clasat pe locul 6 (cu Gînd). 
Vasile Pinciu a ocupat primele două 
locuri (cu ■ Clasic și Birsan), anunțind 
o prezență permanentă in lupta pentru 
intîietate ce avea să continue în cele
lalte șase probe ale concursului. Din 
păcate, călărețul nostru s-a accidentat 
în proba de doi'cai/și nu a mai putut 
participa- la întreceri-. Din această cau
ză, cei mai valoroși cai ai lotului nos
tru (Clasic și Birsan) cărora li S-d 
adăugat Vifor (accidentat încă în pri- 

' ma zi) n-au putut fi folosiți. în a- 
ceastă; situație, s-au obțiruit totuși unele 
rezultate meritorii; locul 2 ocupat de 
V. Bărbttceanu (Cu Altai), locul 6 cu
cerit de Gh. Langa’ (cu Simplon și 
Gînd) în proba pe doi cai și locul 5 pe 
care s-a clasat echipa noastră compusă 
din Bărbuceanu, Vlad, Costea și Langa 
în ultima probă — ,pe echipe de na
țiuni.

Cu prilejul celor două competiții, atît 
călăreții cit și tehnicienii au tras nume
roase învățăminte și ele var fi aplicate 
cit mai- curl nd pentru ca deficiențele 
semnalate să fie lichidate.

★
Am fi bucuroși ca aceste concluzii, 

ca și altele desprinse din desfășurarea 
ultimelor concursuri interne să fie din 
plin folosite pentru ca etapa finală a 
campionatului republican de obstacole 
care va avea loc la 23 septembrie în 
București să prilejuiască întreceri de 
nivel tehnic cit mai ridicat.

— d. g. —

Duminică, „Cupa Dinamo“

y.

Duminică dimineața (de la ora 9,30) 
călăreții fruntași din București se vor 
reîntîlni la startul unei importante 
competiții hipice organizată de clu
bul sportiv Dinamo. Participă călă
reți de la Steaua, Dinamo și Știința. 
„Cupa Dinamo" —- ale cărei întreceri 
se vor desfășura în incinta velodromu
lui Dinamo — constituie o importantă 
verificare a călăreților fruntași înain
tea etapei finale a campionatului re-, 
publicau.



A 23-a ediție a Jocurilor Balcanice de atletisi
Rezultate valoroase in întrecerile primei zile

Cea de a XXIlI-a ediție a Jocurilor 
Balcanice de atletism a început sub ceie 
mai bune auspicii, oferind numeroși
lor spectatori nu numai satisfacția 
unui spectacol pasionant, de calitate, ci 
și bucuria de a aplauda pe stadionul 
Republicii performanțele de valoare în
registrate atît de oaspeți cît și de re
prezentanții țării noasre.

Tehnicienii apreciază unanim faptul 
că, așa cum era și de așteptat, între
cerile primei zile a actualei ediții a 
J.B. depășesc prin valoarea lor pe ceh 
ale edițiilor anterioare. Ieri seară, după 
ultima probă a programului, atît spe-

pe care ținem să-l subliniem cu toată tehnică bună și o gîndire tactică, ele-
CAMPIONI BALCANICI

semnificația iui. Rezultate tehnice : 1. rnente esențiale pentru asaltul marilor 
FI. Grecescu (R) 2:07,5 — record bal
canic; 2. G. Farkaș (I) 2:07,5; 3. El.
Teodorot (R) 2:09,6; 4. E. Katsikadeli
(G) 2:14,2 — nou record; 5. M. Petro- 
vici (I) 2:14,2; 6. A. Vasilieva (B) 
2:14,3.

DUPĂ 7 ANI DIN NOU CAMPIOANĂ 
BALCANICĂ

în 1957, la Atena, Virginia Mihailova 
și-a adjudecat primul loc la aruncarea 
discului. Cîteva minute am sperat că

învingător cursa pe 800 m.Constantin Bloțiu termină

cialiștii cît și spectatorii comentau pe 
larg valoarea concursurilor, exprimată, 
cum nu se mai poate mai bine, prin 
cifre deosebit de convingătoare. ÎN 
PRIMA ZI A ÎNTRECERILOR DE LA 
BUCUREȘTI AU FOST STABILITE 8 
RECORDURI BALCANICE (din 11 
probe) ȘI 8 RECORDURI NAȚIO
NALE.

Ne bucură în mod deosebit faptul 
că la realizarea acestui buchet de 
performanțe atletice reprezentanți noș
tri si-au adus contribuția. ATLEȚI l Șl 
ATLETELE DIN REPREZENTATIVE
LE R. P. ROMINE AU CUCERIT VIC
TORIA IN 4 PROBE, AU URCAT PE 
PODIUM LA MAJORITATEA ÎNTRE
CERILOR ȘI CA URMARE El CON
DUC. DUPĂ PRIMA ZI A COMPE
TIȚIEI IN CELE DOUĂ CLASA-

învingătoarea va fi din nou una din 
fetele noastre. Olimpia Cataramă fă
cuse să freamăte tribunele după arun
carea sa de 54,02 tn (rec. balcanic) 
cu care a condus pînă cînd atleta bul
gară a rectificat proaspătul record bal
canic cu un rezultat de 55,82 m, perfor
manță care n-a mai putut fi depă
șită. Rezultate tehnice: 1. V. Mihai
lova (B) 55,82 — record balcanic; 2. 
Ol. Cataramă (R) 54,02 m; 3. L. Ma- 
noliu (R) 51,66 m; 4. V, Malușeva (B) 
50,40 m; 5. S. Vukovici (1) 43,90 m; 6. 
II. Hudobivnik (1) 42,20 m.

NOI RECORDURI LA 400 M GARDURI

r
Programul întrecerilor de azi
ora 
ora

ora

9.00 Decatlon _ 110 mg
9,15 Pentatlon — 80 mg 

Decatlon — aruncarea 
cului

dis-

Proba de 400 mg - Jurcă și Kovaci 
— a prilejuit o luptă frumoasă, în care 
finișul atletului iugoslav Kovaci a fost 
factorul determinant îți obținerea victo
riei. Rezultate tehnice: i..D. Kovaci 
(1) 50,9 — record balcanic, record iu
goslav; 2. V. Jurcă (R) 51,5; 3. V. Ta
bakov (B) 51,8 — nou record; 4. G. 
Hristov (B) 53,2; 5. J. Cvar (I) 54.9; 
6. I. Mesaroș (R) 55,0 (a alergat în 
finală accidentat).

ora

ora

9,45 Pentatlon — aruncarea greu
tății

10,15 Pentatlon

15,00

ora 17,00

ora 
ora 
ora 
ora 
ora

17,15
17,30 
17.40 
17 55
18.10

ora 
ora 
ora 

ț ora 
1 ora

18.25
18.35
19.05
19.20
19,40

tații
~ săritura în
înălțime
Decatlon — săritura cu pră
jina
80 m garduri-serii 
Aruncarea suliței bărbați 
Săritura în lungime bărbați 
200 m bărbați-serii 
200 rn femei-serii
1 500 m
110 m garduri-serii
400 m bărbați-serii 
Aruncarea greutății 
Sărtiura în lungime 
Decatlon — aruncarea
200 m femel-finală 
Decatlon — 1 500 m
3 000 m obstacole
400 m femei-serii
4 x 100 m bărbați

PRIMUL TITLU DE CAMPION 
BALCANIC

Dublul nostru campion republican, 
tînărul C-tin Bloțiu, a confirmat din 
plin speranțele într-o comportare cit 
mai frumoasă. El a „controlat" cursa 
de la plecare și a cîștigat cu foarte 
multă siguranță, ceea ce dovedește că 
a căpătat maturitate, că posedă a

femei 
femei 
suliței

MENTE GENERALE. Așteptăm, azi și 
mîine, ca atleții și atletele noastre să-și 
consolideze poziția în clasamentele pe 
națiuni, să obțină noi victorii, cît mai 
multe performanțe de prestigiu pentru 
atletismul romînesc.

Și acum, iată pe scurt, filmul pro
belor...

„O ZI DE AUR 
DIN VIATA MEA"

performanțe. Cu 
Bloțiu cucerește 
pion balcanic. Rezultate: 1. C. Bloțiu 
(R) 1:51,5; 2. D. Rubejici (I) 1:52,0; 
3. Gh. Ene (R) 1:52,0; 4. I. Calcev (B) 
1:52,7; 5. D. Anghelov (B) 1:52,8; 6. G. 
Alia (A) 1:53,2 — nou record.

victoria de ieri C-tin 
primul titlu de cam-

DUBLUL SUCCES AL SPRINTERILOR 
BULGARI

Confirmînd așteptările sprinterii bul
gari au obținut victorii clare în cursele 
de 100 m. La bărbați Mihail Bici- 
varov a reușit cu 10,4 sec să egaleze 
pentru a doua oară recordul balcanic. 
La femei Vcselina Kolarova și-a reali
zat o dorință foarte veche: să cîștige 
la București 1 Rezultate tehnice: băr
bați : 1. M. Bicivarov (B) 10,4 — rec. 
balcanic egalat; 2. J. Traikov (B) 10,5; 
3. Gh. Zamfirescu (R) 10,5; 4. I. Ka- 
rasi (I) 10,7; 5. A. Stamatescu (R) 
10,7; 6. P. Nikolaidis (G) 10,8. Femei: 1. 
V. Kolarova (B) 11,8—rac. balcanic, rec. 
bulgar egalat; 2. M. Lubej (I) 11,9; 3. 
I. Petrescu (R) 12,0; 4. O. Sikovec (I) 
12,1; 5. Cr. Mesaroș (R) 12,2; 6. A. 
Djubrilova (B) 12,4.

FAVORITUL A CÎȘTIGAT CLAR

Exceleniul fondist iugoslav Cervan 
și-a impus superioritatea în cursa de 
10.000 ni fiind secondat de compatriotul 
său Farcici. Remarcabilă comportarea 
lui Mic. Mustață. Rezultate tehnice: 1. 
F. Cervan (1) 29:31,6—rec. balcanic; 
2. N. Farcici (1) 29:34,4; 3. N. Mus-

BARBAȚI

100 m 10,4 Mihail Bîcivarov (Bulgaria)
800 m 1:51,5 Constantin Bloțiu (Romînia)
10000 m 29:31,6 Franc Cervan (Iugoslavia)
400 mg 50,9 Djani Kovaci (Iugoslavia)
Înălțime 2,09 Alexandru Spiridon (Rominia)
Greutate 17,26 Pero Barișici (Iugoslavia)
Ciocan 64,59 Vasil Krumov (Bulgaria)
20 km marș 1.38:36,6 Ilie Popa (Romînia)

FEMEI
100 m 11,8 Veselina Kolarova (Bulgaria)
800 m 2:07,5 Florica Grecescu (Romînia)
Disc 55,82 Veselina Kolarova (Bulgaria)

CLASAMENTUL PE ȚARI
FEMEIBARBAȚI

1. Romînia 63 p. 1. Romînia 25 p.
2. Iugoslavia 50 p. 2. Iugoslavia 18 p.3.
4.

Bulgaria
Grecia

48 p.
6 p. 3. Bulgaria 17 P-

5. Albania 1 P- 4. Grecia 3 P-
6. Turcia 0 p. 5. Albania 0 P-

gulescu, al cărui reaaltat era supe
rior celor ale adversarilor săi. Cam
pionul nostru n-a fost în zi bună, în 
timp ce Bezjak s-a impus cu 64,09 
(rec. balcanic) cu care a condus pînă 
la ultima aruncare, cînd Vasil Krtimov 
a furnizat supriza probei înregistrînd 
64,59 m. Excelent rezultatal tinărulni 
nostru atlet Gheorghe Costache care 
și-a îmbunătățit recordul cu 1,33 m. 
Rezultate tehnice : 1. V. Krnmov (B) 
64,59 m -— rec. balcanic, rec. bulgar ; 
2. Z. Bezjak (I) 64,02 ; 3. C. Drăgu- 
lescu (R) 62,55 ; 4. Gh. Costache (R) 
61,44 — rec. juniori ; 5. K. Racici (I) 
61,33 ; 6. Fr. Politia (G) 59,81.

(R) 16,72 ; 4. V. Ivanov
5. A. Raica (R) 16,62 ; 6. 
nikas (G) 16,53.

ROM1NII AU DOMINAT
DE MARȘ

PROE

20 km a prilejuit o 
pe ultima parte a tr

Cursa de 
dîrză pînă 
lui cînd reprezentanții noștri au 
țat alura și s-au distanțat cate; 
obținînd o victorie pe cît de mur 
pe atît de prețioasă. Rezultate leh 
1. I. Popa (R) 1.38:36,6 ; 2. I. B 
(R) 1.39:03,6; 3. S. Stoikov
1.42:24,0 ; 4. Filipov (B) 1.42:t

Moment din întrecerea mărșăluitorilor 
Veselina Kolarova,

km, încheiată cu victoria sportivului 
învingătoarea cursei de 100

REZULTATE MODESTE
LA GREUTATE

nostru Ion Popa (slin 
m femei (dreapta).

5. Pondikoulis (G) 1.43:29,6 I 
kovici (I) 1.47:534.

țață (R) 29:57,2; 4. Ov. Lupu (R) 
30:22,0; 5. D. Vucikov (B) 30:57,0; 6.
T. Trifonov (B) 33:01,0.

SURPRIZA LA ARUNCAREA 
CIOCANULUI

înaintea concursului, cele mai multe 
șanse la victorie i se acordau lui Dră-

Recomandați de performanțe 
rioare care justificau așteptarea 
noi cifre de valoare, aruncătorii de 
greutate s-au mulțumit cu rezultate 
modeste : 1. P. Barișici (I) 17,26 ;
2. M. Jocovici (I) 16,78; 3, C. Crețu

ante-
unor

TREI SĂRITORI PESTE RECORC 
BALCANIC SI O NOUĂ VICTC 

ROM1NEASCA

O VICTORIE A VOINȚEI

Cînd, după 600 de metri, iugoslava 
Gizela Farkas s-a lansat în) sprintul 
final, detașîndu-se net de Florica Gre- 
cescu, tribunele păreau resemnate. Doar 
un om a crezut cu toată tăria în vic
torie. O sportivă care a pornit pe 
pistă o luptă titanică de recîștigare a 
celor peste 10 metri care o separau 
de înaintașa sa. Atunci, pe stadion s-au 
aprins reflectoarele și am putut ur
mări mai bine încleștarea luptei. Cu 
un suprem efort de voință, Florica 
Grecescu și-a ajuns adversara pe ulti
mul metru și a întrecut-o chiar pe linia 
de sosire. Prima felicitare i-a fost a- 
dresată 'de Gizela Farkaș — un gest

A trecut mai mult 
o oră după 

ce lăcătușul meca
nic CONSTANTIN 
BLOȚIU, 
de 20 de 
minase 
cursa de 
Era atît

greu ' și-a 
gîndurile: „Vă rog să mă credeți că 
este o zi de aur în viața mea. Un suc
ces pe care vreau să-l repet și în cursa 
de 1500 m. Am alergat, azi ușor, pru
dent, pentru a mă „păstra" pentru 
proba următoare. Dorința mea fierbinte 
este să cobor sub 1:50,0 pe 800 m si 
încă în acest

în vîrstă 
ani, ter- 
victorios 
800 m.

de fericit 
putut aduna

plăcere în „frumosul București". Re
prezentantul Federației Internaționale 
de atletism ne-a spus apoi printre 
altele: „Urmăresc pentru a treia 
oară, în calitate de delegat al 
I.A.A.F., Jocurile Balcanice și constat 
că nivelul pregătirii atleților din Bal
cani, a crescut simțitor. Asist la un a- 
devărat campionat de atletism al sud- 
estului Europei, care reunește an de 
an, atleți tot mai valoroși. Conform 
calculelor hîrtiei, Rominia, alături de 
Iugoslavia și Bulgaria sint pretendente 
la locul 1 în clasamentul pe națiuni. 
Urez succes și rezultate cit mai bune 
tuturor participanților la J. B. și în spe
cial acelora care vor merge la Tokio".

multor sportivi asupra Jocurilor Balca
nice de atletism. Această competiție se 
bucură de tot mai 
plan international".

multă prețuire pe

SÎNT FERICIT"

ari .

ATLE- 
DIN 

CRES-

„VALOAREA 
TISMULUI 
BALCANI A

CUT SIMȚITOR"

DUPĂ
13 TOAMNE...

DECATLON CONDUCE 
MUREȘANU...

Performanța record de 2,03 i 
fost depășită de trei atleți : Spiri 
Iordanov și Porumb. Lupta aces 
a fost foarte interesantă și i-a f 
pe spectatori să nu-și părăsească 1 
rile din tribună. Victoria, primul 
titlu balcanic, a revenit lui Al. S 
don care a trecut înălțimea de 2,0 
din prima încercare. Rezultate tehî 
1. Al. Spiridon (R) 2,09 m — 
balcanic; 2. E. Iordanov (B) 2,09 
3. C. Porumb (R) 2,06; 4. B. V 
(1) 2,00; 5. D. Andelkovici (I) 1 
6. I. Seizov (B) 1,95.

SPORTUL POPULAR
Pog. a 4-a Nr. 4514

KAREL KNENIC- 
K1 este delegatul 
I.A.A.F. la Jocurile 
Balcanice de atle
tism. Ieri, după ter
minarea 
oaspetele 
vac ne-a 
țumit de

probelor, /
cehoslo-

declarat că este foarte mul- 
organizare și că a venit cu

lent ne-a favorizat. Sper că sîmbătă și 
duminică vor fi înregistrate noi perfor
manțe de valoare care să atragă atenția

VESELINA KO
LAROVA: „ Bucu- 
reștiul are pentru 
mine semnificații 
cu totul deosebite. 
Acum 13 ani, tot 
într-o toamnă, îmi 
făceam debutul in
ternațional în capi
tala Rominiei. Asemenea ginduri stir- 
nesc puțină nostalgie. Pentru că sin- 
tem cu 13 ani mai vîrstnici...

I-a nenumăratele amintiri legate de 
București s-a adăugat astăzi încă una, 
superbă. O victorie balcanică. De 6 
ani, din 1958, n-am mai cîștigat acest 
titlu. O vreme am stat departe de at
letism, așteptîrul un copil. Apoi am 
fost accidentată. Iar acum... Bine s-a 
spus că „niciodată nu-i prea tîrziu".

Remarc organizarea impecabilă a în
trecerilor, ospitalitatea caldă cu care 
am fost întimpinați, competența și en
tuziasmul publicului. Dar aceste lucruri 
sint absolut obișnuite la orice concurs 
sportiv pe care îl găzduiește Romînia".

După cele cinci probe, la deca 
conduce sportivul nostru Miireș 
Rezultate tehnice : 1. Mureșanu
4056 p ; 2. Kolnik (I) 
Djurov (B) 3831 p ; 4. 
3802 p ; 5. Vravnik (I) 
Assariotis (G) 3349 p.

4008 p ; 
Soko]

3627 p :

ROMEO V1LAR
DAN GtRLEȘTEANI

Fotografii de: T. ROIBU, 
T. CHIOREANU, și V. BAGEAC

Numărul viitor al ziarului nosti 
va opare duminică 13 se-ptembr 
la ora obișnuită.



Cinci meciuri (toate in provincie), 
mîine în campionatul categoriei A

Dinamo București debutează in noua ediție 
a „Cupei campionilor europeni"

Deși fără cuplajul inter-bu-cureștean 
etapa a Ilf-a a campionatului catego
riei A reține atenția prin joeurile 
care se desfășoară pe cinci stadioane 
din țară: Petrolul-Crișul, Știința Cluj- 
Știința Craiova, Steagul roșu-Farul, Mi
nerul Baia Mare-C.S.M.S. și Dinamo 
Pitești-U.TA. In perspectivă, jocuri 
atractive și suficient echilibrate ca să 
jBtronească... sufragiile publicului.

La Ploiești* suporterii petroliștilor 
>și așteaptă cu justificat interes forma
ția favorită. Petrolul a „mers*4 în 
etapa anterioară, a făcut joe bun și 
în meciul de la Izmir, fapt care o 
recomandă ca favorită >n partida eu 
Crișad; firește echipa ploieșteană nn 
se poale considera... învingătoare dina
inte, întrucît fotbaliștii orădeni au 
>wvă|at (sperăm) ceva din lecția ad
ministrată de Știința Craiova.

La Cluj, cerere mare de bilete la 
meciul celor două „Științe44. Localnicii 
au hiat un start bun în această nouă 
întrecere, în timp ce studenții eraio- 
vcni ne-au servit... una rece și una 
caldă. După care să ne ghidăm? Vom 
vedea la sfîrșitul acestei interesante 
partide, în care fiecare dintre echipe 
va încerca să arate că știe mai multă... 
carte. Vor fi aliniate formațiile folo
site duminica trecută.

O partidă viu disputată se anunță

—■ Să vedem care știe mai multă 
carte

Desen de Neagm Radulescu

și aceea de la Brașov. Steagu/ roșu și 
Parul au pierdut amîndouă în etapa 
anterioară și vor să mai acumuleze 
ceva puncte înainte dp întrerupere. 
La stegari este foarte probabilă re-

PROGRAMUL

intrarea lui Hașoti, iar la eonstănțeni, 
noul antrenor Micii Mihăilescu nu va 
opera? se pare, nici o modificare.

Minerii din Baia Mare joacă 
nou „acasă44, dar fără Coleeriu, 
ei den ta t joi în „amieahri“

din 
ac- 

- — ------------ cu Baia
oprie (scor 7 1) și se pare și fără 
Donea, de asemenea accidentat. To
tuși din eonf run tarea noii promovate, 
care a lăsat o bună impresie la Bucu
rești, cu fotbaliștii din Iași — ad
versari redutabili și... în deplasare — 
va. ^cz°fta ° partidă pasionantă, des
chisă oricărui rezultat.

In sfîrșit, la Pitești, dinamovîștii 
din localitate vor primi replica texti- 
lișlilor din Arad. Amîndouă echipele 
ocupă în momentul de față locuri la 
periferia clasamentului (cu zero punc
te), zonă din care vor încerca 
dări*.
tă
cu
pe 
de
(scor 6—0). Piteștenii vor
următorul

Mîine, Dinamo București, campioana 
țării noastre, debutează în actuala edi
ție a „Cupei campionilor europeni". 
Fotbaliștii bucureșteni întîlnesc, în pri
mul meci, echipa „Sliema Wanderers" 
din orașul maltez La Vakta.

înaintea plecării, ion Nunweiller, că
pitanul dinamoviștilor, ne-a făcut ur
mătoarea declarație: „Prima întîlnire 
din „dubiul" cu Sliema ne găsește bine 
pregătiți pentru ea debutul nostru în

ediția 1964 a C.C.E. să sc desfășoare 
m cele mai bune condiții. Dormi din 
toată inima ca în această ediție a 
C.C.E. să facem mai multe... tururi de- 
cît la edițiile trecute. Sperăm să adu
cem cît mai multi „musafiri4' la Bucu
rești*.

Dorind succes campîonTTor noștri în 
această competiție europeană de pre
stigiu, sîntem încredințați ca ei vor face 
totul pentru a avea o comportare me
ritorie.

1N CATEGORIA

,eva-
Gazdele s-au pregătit cu mul- 

atenție, jucînd, joi, 60 de minute 
Textilistul (o echipă 
care au înlrecul-o cu 
minute cu formația

din regiune 
8—1) și 45 

de juniori 
alinia mîine

,11“ : Niculescu, Valcan, 
T. Stelian, Corneanu, Badea - Dodii, 
Dumitrescu - C. Ionescu, Daniel Ene, 
Naghi, David.

Etapa a doua a campionatului ca
tegoriei B. programează mîine meciuri 
atractive. In seria întîi derbiul etapei 
o»re loc la Galați, unde fosta echipă 
de categorie A, Siderurgistul, întîl- 
nește Constructorul Brăila. Tot din 
această serie mai iese în evidență în- 
tîlnirea de la " 
două „Științe” 
luptă strînsă 
în clasament 
între Dinamo 
Iul București 
nica trecută. ' 
nunță destuii 
șansă avînd-o 
a doua, meciurile cele mai interesante

i Bucrarești ..dintre cele 
București și Galați. O 

pentru primele ] 
va avea loe la 
din localitate și 
formații învinse 

Celelalte meciuri 
de echilibrate, 
însă gazdele. In

puncte 
Bacău
Meta- 
dumi- 
se a- 
prima 

i seria

TURULUI CAMPIONATULUI CATEGORIEI C

se dispută la Beșița și Timișoara. 
C.S.M, Reșița și Știința Timișoara 
vor primi o replică viguroasă din par
tea echipelor C.F.R. Timișoara și Mi
nerii] Lupeni. In rest, în această se
rie, întîlniri deschise oricărui rezmltat.

Iată jocurile de mîine: SERIA I: 
Siderurgistul 
Chimia ~ 
Metalul 
Știința 
C.F.R.
namo
Poiana 
SERIA
Minerul a w _____ __
C.F^R. Timișoara; Gaz Metan Mediaș- 
Recolta Cărei; Ind. Sîrmei - A.S.M.D. 
Satm Mare; Armata Tg. Mureș . Va
gonul Arad; Jiul - Clujeana, A.S. Cu- 
gir - C.S.M. Sibiu.

Făgăraș -
Tîrgoviște 
București 

Pașcani -
Bacău
Cîmpina 
A Il-a:

Lupeni;

Constructorul Brăila;
Unirea Rno. Vîleea; 

Tractorul Brașov;
- Știința Galați;

C.F.R. Roșiori; Di- 
Metalnl București; 
- Flacăra Moreni.

Știința Timișoara- 
C.S.M. Reșița-

SERIA SUD
ETAPA 1 13 SEPTEMBRIE 1964

Electrica Fieni — Flacăra roșie București 
Rulmentul Brașov — Textila Sf. Gheorghe 
Unirea Răcari — Pc-rtul Constanța 
Dinamo Victoria — Rapid Mizil 
Progresul Alexandria — Metrom Brașov 
Electrica Constanța — Victoria Giurgiu 
Marina Mangalia — Tehnometal București.

ETAPA A II-A 28 SEPTEMBRIE 1964
Metrom Brașov — Electrica Constanța 
Flacăra roșie București — Unirea Răcari 
Rapid1 Mizil — Electrica Fieni
Tehnometal București — Rulmentul Brașov 
Victoria Giurgiu — Marina Mangalia 
Textila St. Gheorghe — Dinamo Victoria 
Portul Constanța — Progresul Alexandria

ETAPA A III-A 27 SEPTEMBRIE 1964
Progresul Alexandria — Tehnometal Buc. 
Marina Mangalia — Rapid Mizil 
Flacăra roșie Buc. — Dinamo Victoria 
Portul Constanța — Electrica Constanța 
Rulmentul Brașov — Metrom Brașov 
Victoria Giurgiu — Unirea Răcari 
Electrica Fieni — Textila Si. Gheorghe.

ETAPA A IV-A 4 OCTOMBRIE 1964
Unirea Răcari — Marina Mangalia 
Textila Sf. Gheorghe — Metrom Brașov 
Tehnometal București — Victoria Giurgiu 
Rapid Mizil — Progresul Alexandria 
Dinamo Victoria — Portul Constanța 
Electrica Constanța — Electrica Fieni 
Rulmentul Brașov — Flacăra roșie Buc.

ETAPA A V-A 11 OCTOMBRIE 1964 
Progresul Alexandria — Victoria Giurgiu 
Marina Mangalia — Electrica Consianța 
Metrom Brașov — Dinamo Victoria 
Electrica Fieni — Rulmentul Brașov 
Flacăra roșie București — Rapid Mizil 
Portul Constanța — Tehnometal București 
Unirea Răcari — Textila Sf. Gheorghe

ETAPA A VI-A 18 OCTOMBRIE 1964
Rapid Mizil — Metrom Brașov 
Dinamo Victoria — Unirea Răcari
Victoria Giurgiu — Flacăra roșie București 
Portul Constanța — Textila Sf. Gheorghe 
Tehnometal București — Electrica Consianța 
Rulmentul Brașov — Progresul Alexandria 
Marina Mangalia — Electrica Fieni

ETAPA A V1I-A 25 OCTOMBRIE 1964
Victoria Giurgiu — Rulmentul Brașov 
Tehnometal București — Flacăra roșie Buc. 
Metrom Brașov —- Marina Mangalia 
Unirea Răcari — Progresul Alexandria 
Electrica Fieni — Portul Constanța 
Textila Sf. Gheorghe — Rapid Mizil 
Electrica Constanța — Dinamo Victoria

ETAPA A VIII-A 1 NOIEMBRIE 1964
Dinamo Victoria — Electrica Fieni 
Portul Constanța — Marina Mangalia 
Rulmentul Brașov — Unirea Răcari 
Flacăra roșie București — Metrom Brașov 
Textila Sf. Gheorghe — Victoria Giurgiu 
Progresul Alexandria — Electrica Constanța 
Rapid Mizil — Tehnometal București

ETAPA A IX-A 8 NOIEMBRIE 1964 
Tehnometal Buc. — Textila Sf. Gheorghe 
Electrica Constanța — Rulmentul Brașov 
Progresul Alexandria — Flacăra roșie Buc. 
Victoria Giurgiu — Portul Constanța 
Unirea Răcari — Rapid Mizil 
Marina Mangalia — Dinamo Victoria 
Metrom Brașov — Electrica Fieni

ETAPA A X-A 15 NOIEMBRIE 1964
Portul Constanța — Metrom Brașov 
Unirea Răcari — Tehnometal București 
Textila Sf. Gheorghe — Marina Mangalia 
Dinamo Victoria — Progresul Alexandria 
Electrica Fieni — Victoria Giurgiu 
Flacăra roșie Buc. — Electrica Constanța 
Rulmentul Brașov — Rapid Mizil

ETAPA A XI-A 22 NOIEMBRIE 1964 
Electrica Fieni — Progresul Alexandria 
Marina Mangalia — Rulmentul Brașov 
Textila Sf. Gheorghe — Flacăra roșie Buc. 
Metiom Brașov — Victoria Giurgiu 
Electrica Constanța — Unirea Răcari 
Rapid Mizil — Portul Constanța 
Dinamo Victoria — Tehnometal București

ETAPA A XII-A 29 NOIEMBRIE 1964
Flacăra roșie București — Marina Mangalia 
Uniiea Răcari — Metrom Brașov 
Victoria Giurgiu — Dinamo Victoria 
Rulmentul Brașov — Portul Constanța 
Progresul Alexandria — Textila Sf. Gheorghe 
Tehnometal București — Electrica Fieni 
Eleciiica Constanța — Rapid Mizil

ETAPA A XIII-A 6 DECEMBRIE 1364
Textila Sf. Gheorghe — Electrica Constanța 
Marina Mangalia — Progresul Alexandria 
Metiom. Brașov — Tehnometal București 
Electrica Fieni — Unirea Răcari 
Rapid Mizil — Victoria Giurgiu 
Dinamo Victoria — Rulmentul Brașov 
Portul Constanța — Flacăra roșie Buc.

SERIA VEST
ETAPA X 13 SEPTEMBRIE 1964

Teba Arad — Metalul Pitești 
Victoria Călan — Pandurii Tg. Jiu 
Metalul Tr. Severin — Muscelul Cîmpulung 
Electroputere Craiova — Electromotor Tim. 
Minerul Cîmpulung — Tractorul Corabia 
Minerul Anina — Minerul Deva
Metalul Hunedoara —- C.F.R. Arad

ETAPA A II-A 20 SEPTEMBRIE 1964
C.F.R. Arad — Minerul Anina 
Tractorul Corabia — Electroputere Craiova” 
Pandurii Tg. Jiu —- Metalul Hunedoara 
Muscelul Cîmpulung — Teba Arad 
Electromotor Tim. — Metalul Tr. Severin 
Metalul Pitești — Minerul Cîmpulung 
Minerul Deva — Victoria Călan

ETAPA A III-A 27 SEPTEMBRIE 1964
Victoria Călan —■ Metalul Hunedoara 
Muscelul Cîmpulung — Minerul Cîmpulung 
Teba Arad — C.F.R. Arad 
Minerul Deva — Electromotor Timișoara 
Pandurii Tg. Jiu — Electroputere Craiova 
Metalul Tr. Severin — Tractorul Corabia 
Minerul Anina — Metalul Pitești

ETAPA A IV-A 4 OCTOMBRIE 1964
Minerul Cîmpulung — Metalul Tr. Severin 
Teba Arad — Pandurii Tg. Jiu
Tractorul Corabia — Muscelul Cîmpulung 
Electroputere Craiova — Victoria Călan 
Electromotor Timișoara — Minerul Anina 
Metalul Pitești — C.F.R. Arad
Metalul Hunedoara — Minerul Deva

ETAPA A V-A 11 OCTOMBRIE 1964 
Muscelul Cîmpulung — Metalul Pitești 
C.F.R. Arad — Tractorul Corabia 
Metalul Hunedoara — Minerul Cîmpulung 
Minerul Anina — Teba Arad 
Metalul Tr. Severin — Pandurii Tg. Jiu 
Minerul Deva — Electroputere Craiova 
Victo-iia Călan — Electromotor Timișoara

ETAPA A VI-A 18 OCTOMBRIE 1964 
Electroputere Craiova — Metalul Tr. Severin 
Minerul Anina — Minerul Cîmpulung 
Metalul Pitești — Minerul Deva 
Electromotor Timișoara — C.F.R. Arad 
Muscelul Cîmpulung — Victoria Călan 
Pandurii Tg. Jiu — Tractorul Corabia 
Teba Arad — Metalul Hunedoara

ETAPA A VII-A 25 OCTOMBRIE 1964
Tractorul Corabia — Victoria Călan 
Metalul Tr. Severin — Minerul Deva 
Metalul Hunedoara — Minerul Anina 
Pandurii Tg. Jiu — Muscelul Cîmpulung 
Teba Arad — Electromotor Timișoara 
Electroputere Craiova — Metalul Pitești 
Minerul Cîmpulung — C.F.R. Arad

ETAPA A VIII-A 1 NOIEMBRIE 1964
Minerul Deva — Teba Arad 
Minerul Anina — Tractorul Corabia 
Victoria Călan — Metalul Tr. Severin 
Minerul Cîmpulung — Electroputere Craiova 
C.F.R. Arad — Muscelul Cîmpulung 
Electromotor Timișoara — Pandurii Tg. Jiu 
Metalul Pitești — Metalul Hunedoara

ETAPA A IX-A 8 NOIEMBRIE 1964
Tractorul Corabia — Electromotor Timișoara 
Metalul Tr. Severin — C.F.R. Arad 
Muscelul Cîmpulung — Metalul Hunedoara 
Metalul Pitești — Victoria Călan 
Electroputere Craiova — Minerul Anina 
Teba Arad — Minerul Cîmpulung 
Minerul Deva — Pandurii Tg. Jiu

ETAPA A X-A 15 NOIEMBRIE 1364
Fandurii Tg. Jiu — Metalul Pitești 
Victoria Călan — Teba Arad 
Metalul Tr. Severin — Minerul Anina 
Electromotor Tim. — Minerul Cîmpulung 
Metalul Hunedoara — Tractorul Corabia 
Muscelul Cîmpulung — Minerul Deva 
C.F.R. Arad — Electroputere Craiova

ETAPA A XI-A 22 NOIEMBRIE 1964 
Electromotor Timișoara — Metalul Huned. 
Minerul Cîmpulung — Pandurii Tg. Jiu 
Electroputere Craiova — Teba Arad 
Tractorul Corabia — Minerul Deva 
Metalul Pitești — Metalul Tr. Severin 
C.F.R. Arad — Victoria Călan 
Minerul Anina — Muscelul Cîmpulung

ETAPA A XII-A 29 NOIEMBRIE 1964
Pandurii Tg. Jiu — C.F.R. Arad 
Metalul Hunedoara — Electroputere Craiova 
Muscelul Cîmpulung — Electromotoi Tim. 
Victoria Călan — Minerul Anina 
Minerul Deva — Minerul Cîmpulung 
Metalul Pitești — Tractorul Corabia 
Teba Arad — Metalul Tr. Severin

ETAPA A XIII-A 6 DECEMBRIE 1964
Minerul Cîmpulung — Victoria Călan 
C.F.R. Arad — Minerul Deva 
Minerul Anina — Pandurii Tg. Jiu 
Electroputere Craiova — Muscelul C-lung 
Tractorul Corabia — Teba Arad
Metalul Tr. Severin — Metalul Hunedoara 
Electromotor Timișoara — Metalul Pitești

SERIA NORD
ETAPA I 13 SEPTEMBRIE 1964

A.S. Aiud — Gloria Bistrița 
Rapid Tg. Mureș — Minerul Baia Sprie 
Foresta Sighet — Faianța Sighișoara 
Metalurgistul B. Mare — Soda Ocna Mureș 
Minerul Bihor — Flamura roșie Oradea 
Chimica Tîrnăveni — Steaua roșie Salonta 
Unirea Dej — Arieșul Turda

ETAPA A 11-A 20 SEPTEMBRIE 1964
Flamura roșie Oradea — Chimica Tîrnăveni 
Arieșul Turda — A.S. Aiud
Soda Ocna Mureș — Unirea De}
Steaua roșie Salonta — Minerul Bihor 
Minerul Baia Sprie — Foresta Sighet
Gloria Bistrița — Rapid Tg. Mureș 
Faianța Sighișoora — Metalurgistul B. Mare

ETAPA A 111-A 27 SEPTEMBRIE 1961
Foresta Sighet — Arieșul Turda 
Unirea Dej — Gloria Bistrița
Minerul B. Sprie — Flamura roșie Oradea 
Soda Ocna Mureș — A.S. Aiud
Faianța Sighișoara — Steaua roșie Salonta 
Minerul Bihor — Metalurgistul Baia Mare 
Rapid Tg. Mureș — Chimica Tîrnăveni

ETAPA A IV-A 4 OCTOMBRIE 1964
Rapid Tg. Mureș — Faianța Sighișoara 
Chimica Tîrnăveni — Foresta Sighet
A.S. Aiud — Unirea Dej
Arieșul Turda — Minerul Bihor 
Gloria Bistrița — Soda Oc. Mureș 
Flamura roșie Oradea — Steaua r. Salonta 
Metalurgistul B. Mare — Minerul Baia Sprie

ETAPA A V-A 11 OCTOMBRIE 1364
Steaua roșie Salonta — Uniiea Dej 
Soda Oc. Mureș — Arieșul Turda 
Metalurgistul Baia Mare — Foresta Sighet 
Faianța Sighișoara — Flamura roșie Oradea 
Minerul Bihor — Rapid Tg. Mureș 
Minerul Baia Sprie — A.S. Aiud 
Gloria Bistrița — Chimica Tîrnăveni

ETAPA A VI-A 18 OCTOMBRIE 1364
Soda Ocna Mureș — Minerul B. Sprie 
Flamura roșie Oradea — Gloria Bistrița 
Unirea Dej — Rapid Tg. Mureș
Foresta Sighet — Minerul Bihor
A.S. Aiud — Faianța Sighișoara -
Chimica Tîrnăveni — Metalurgistul B. Mare 
Arieșul Turda — Steaua roșie Salonta

ETAPA A VII-A 25 OCTOMBRIE 1964
Minerul Bihor — A.S. Aiud
Chimica Tîrnăveni — Unirea Dej 
Steaua r. Salonta — Metalurgistul B. Mare 
Faianța Sighișoara — Minerul Baia Sprie 
Foresta Sighet — Flamura roșie Oradea 
Gloria Bistrița — Arieșul Turda
Rapid Tg. Mureș — Soda Ocna Mureș

ETAPA A VIII-A 1 NOIEMBRIE 1964
Arieșul Turda — Chimica Tîrnăveni 
Gloria Bistrița — Faianța Sighișoara 
Minerul Baia Sprie — Minerul Bihor 
Unirea Dej — Flamura roșie Oradea 
Steaua roșie Salonta — Soda Ocna Mureș 
Metalurgistul Baia Mare — Rapid Tg. Mureș 
A.S. Aiud — Foresta Sighet

ETAPA A IX-A 8 NOIEMBRIE 1964
Uniiea Dej — Metalurgistul Baia Mare 
Flamura roșie Oradea — Rapid Tg. Mureș 
A.S. Aiud — Steaua roșie Salonta 
Foresta Sighet — Gloria Bistrița 
Arieșul Turda — Minerul Baia Sprie 
Minerul Bihor — Faianța Sighișoara 
Soda Ocna Mureș — Chimica Tîrnăveni

ETAPA A X-A 15 NOIEMBRIE 1964
Rapid Tg. Mureș — Steaua roșie Salonta 
Minerul Baia Sprie — Gloria Bistrița 
Metalurgistul B. Mare — Flamura r. Oradea 
Minerul Bihor — Unirea Dej
Soda Ocna Mureș — Foresta Sighet 
Chimica Tîrnăveni — A.S. Aiud
Faianța Sighișoara — Arieșul Turda

ETAPA A XI-A 22 NOIEMBRIE J964
Flamura r. Oradea — Soda Ocna Mureș 
Uniiea Dej — Faianța Sighișoara
Gloria Bistrița — Minerul Bihor 
Chimica Tîrnăveni — Minerul. Baia Sprie 
Rapid Tg. Mureș — Arieșul Turda
Sleaua roșie Salonta — Foresta Sighet 
A.S. Aiud — Metalurgistul Baia Mare

ETAPA A XII-A 29 NOIEMBRIE 1964
Minerul Bihor — Chimica Tîrnăveni 
Foresta Sighet — Rapid Tg. Mureș
Arieșul Turda — Metalurgistul Baia Mere 
A.S. Aiud — Flamura roșie Oradea
Gloria Bistrița — Steaua roșie Salonta 
Minerul Baia Sprie — Unirea Dej 
Faianța Sighișoara — Soda Ocna Mureș

ETAPA A XIII-A 6 DECEMBRIE 1964
Rapid Tg. Mureș — A.S. Aiud 

Metalurgistul Baia Mare — Gloria Bistrița 
Uniiea Dej — Foresta Sighet 
Soda Ocna Mureș — Minerul Bihor 
Flamura roșie Oradea — Arieșul Turda 
Chimica Tîrnăveni, — Faianța Sighișoara 
Steaua roșie Salonta — Minerul Baia Sprie

SERIA EST
ETAPA 1 13 SEPTEMBRIE 1964 

Fruotexport Focșani — Textila Botoșani 
Victoria P. Neamț — Petrolul Moinești 
Viitorul Suceava — Foresta Fălticeni 
Dinamo Moldova Iași — Chimia Onești 
Metalul Rădăuți — Flamura roșie Tecuci 
Textila Buhuși — Ceahlăul P. Neamț 
Metalospoit Galați — Rulmentul Bîrlad

ETAPA A 1LA 20 SEPTEMBRIE 1984 
Petrolul Moinești — Dinamo Moldova Iași 
Ceahlăul P. Neamț — Fructexport Focșani 
Chimia Onești — Victoria P. Neamț 
Textila Botoșani — Viitorul Suceava 
Rulmentul Bîrlad — Textila Buhuși 
Flamura roșie Tecuci — Metalosport Galați 
Foresta Fălticeni — Metalul Rădăuți

ETAPA A III-A 27 SEPTEMBRIE 1984 
Textila Buhuși —• Chimia Onești
Metalul Rădăuți — Textila Botoșani 
Fructexport Focșani — Flamura r. Tecuci 
Victoria P. Neamț — Ceahlăul P. Neamț 
Foresta Fălticeni — Metalosport Galați 
Dinamo Moldova Iași — Rulmentul Bîrlad 
Viitorul Suceava — Petrolul Moinești

ETAPA A IV-A 4 OCTOMBRIE 1964
Textila Botoșani — Rulmentul Bîrlad 
Victoria P. Neamț — Textila Buhuși 
Viitorul Suceava — Metalul Rădăuți 
Metalosport Galați — Fructexport Focșani 
Flamura r. Tecuci — Dinamo Moldova Iași 
Petrolul Moinești — Ceahlăul P. Neamț 
Chimia Onești — Foresta Fălticeni

ETAPA A V-A 11 OCTOMBRIE 1964
Dinamo Moldova Iași — Viitorul Suceava 

Metalul Rădăuți — Metalosport Galați 
Ceahlăul P. Neamț ;— Chimia Onești 
Textila Buhuși — Petrolul Moinești 
Fructexport Focșani — Victoria P. Neamț 
Foresta Fălticeni — Textila Botoșani 
Rulmentul Bîrlad —• Flamura roșie Tecuci

ETAPA A VI-A 18 OCTOMBRIE 1964 
Victoria P. Neamț — Foresta Fălticeni 
Chimia Onești — Petrolul Moinești 
Fructexport Focșani — Metalul Rădăuți 
Rulmentul Bîrlad — Viitorul Suceava 
Flamura roșie Tecuci — Ceahlăul P. Neamț 
Metalosport Galați — Dinamo Moldova Iași 
Textila Botoșani — Textila Buhuși

ETAPA A VII-A 25 OCTOMBRIE 1964 
Ceahlăul P. Neamț — Rulmentul Bîrlad 
Foresta Fălticeni — Fructexport Focșani 
Metalosport Galați —- Victoria P. Neamț 
Petrolul Moinești — Textila Botoșani 
Viitorul Suceava — Chimia Onești 
Textila Buhuși — Flamura roșie Tecuci 
Dinamo Moldova Iași — Metalul Rădăuți

ETAPA A VIII-A 1 NOIEMBRIE 1964
Petrolul Moinești — Fruotexport Focșani 
Metalul ’ Rădăuți — Ceahlăul P. Neamț 
Textila Botoșani — Flamura roșie Tecuci
Viitorul Suceava — Textila Buhuși
Foresta Fălticeni — Rulmentul Bîrlad
Victoria P. Neamț — Dinamo Moldova Iași
Chimia Onești — Metalosport Galati

ETAPA A IX-A 8 NOIEMBRIE 1984
Flamura roșie Tecuci — Foresta Fălticeni 
Textila Buhuși — Dinamo Moldova Iași 
Metalul Rădăuți — Petrolul Moinești 
Textila Botoșani — Metalosport Galați 
Fructexport Focșani — Chimia Onești 
Rulmentul Bîrlad — Victoria P. Neamț 
Ceahlăul P. Neamț — Viitorul Suceava

ETAPA A X-A 15 NOIEMBRIE 1964 
Victoria P. Neamț — Metalul Rădăuți 
Metalosport Galați — Viitorul Suceava 
Dinamo Moldova Iași — Ceahlăul P. Neamț 
Rulmentul Bîrlad — Fructexport Focșani 
Flamura roșie Tecuci — Petrolul Moinești 
Chimia Onești — Textila Botoșani 
Textila Buhuși — Foresta Fălticeni

ETAPA A XI-A 22 NOIEMBRIE 1964
Ceahlăul P. Neamț — Metalosport Galați 
Textila Botoșani — Victoria P. Neamț 
Metalul Rădăuți — Chimia Onești
Foresta Fălticeni — Dinamo Moldova Iași 
Fructexport Focșani — Textila Buhuși 
Viitorul Suceava — Flamura roșie Tecuci 
Petîolul ’ Moinești — Rulmentul. Bîrlad

ETAPA A XII-A 29 NOIEMBRIE 1964
Textila -Boloșâni — Dinamo Moldova Iași 
Foresta: Fălticeni — Ceahlăul P. Neamț 
Metalpșpprt Galați r— Petrolul Moinești 
Metalul Rădăuți — Textila Buhuși 
Victoria "P. Neamț — Flamura roșie Tecuci 
Chimia Onești —■ Rulmentul Bîrlad 
Fructexport, Fpcșani — Viitorul Suceava

ETAPA A XIII-A 6 DECEMBRIE 1964
Petrolul Moinești — Foresta Fălticeni 
Vnfâiul Suceava — Victoria P. Neamț 
Dincmo Moldova Iași — Fructexport Focșani 
Flamura roșie Tecuci — Chimia Onești 
Rulmentul Bîrlad — Metalul Rădăuți 
Textila Buhuși — Metalosport Galați 
Ceahlăul P. Neamț — Textila Botoșani

Rapid-Progresul, 
mîine în Giulești

Stadionul Giulești găzduiește mîine 
un interesant cuplaj fotbalistic. De la 
ora 10,45 se întîlnesc — într-un joc 
amical — echipele de categoria A, 
Rapid și Progresul, iar de la ora 9, 
formațiile de rezervă.

Cu balonul rotund 
în jurul lumii

Activitatea fotbalistică internațio
nală a fost deosebit de bogată în a- 
ceastă săptămînă. Ne referim, bine
înțeles, la meciurile oficiale, rezer
vate echipelor de club. încă din pri
mele partide se anunță unele dispu
te interesante, atît în „Cupa cam
pionilor europeni" cît și în „Cupa 
cupelor", și „Cupa orașelor tîrguri". 
ECHIPELE ITALIENE ÎNVINSE 
1N PRIMELE MECIURI, DAR...
Cu deosebit interes a fost aștep

tată partida de la Buenos Aires din
tre Independiente și Internazionale 
din Milano, meci care a contat pen
tru „Cupa inter-continentală". Ar
gentinienii au câștigat greu acest 
meci (cu 1—0) prin golul marcat de 
Rodriguez în min. 58. Nu este mai 
puțin adevărat că în repriza secundă 
gazdele au fost nevoite să joace în 
10 oameni. Fără îndoială că echipa 
„Inter" a „scăpat" bine din acest 
meci și în jocul revanșă (de la 23 
septembrie) ea poate învinge la un 
scor care să-i aducă mult invidiatul 
trofeu.

O altă echipă italiană învinsă este 
Bologna. în „Cupa campionilor euro
peni", Bologna a pierdut primul 
meci cu Anderlecht la Bruxelles, la 
un scor minim (0—1). Un rezultat 
surpriză constituie înfrîngerea echi
pei Milan la Strassbourg (0—2) în 
„Cupa orașelor tîrguri".
VN SCOR NEOBIȘNUIT LA SOFIA 

în primul meci din C.C.E., Loko
motiv Sofia a furnizat o mare sur
priză. Ea a învins cu un scor neobiș
nuit (8—3) pe campioana Suediei1 
Malmd, asigurîndu-și calificarea 
pentru turul al doilea. în aceeași 
competiție, în primul meci, forma
ția finlandeză Lahti Reipas a dispus 
cu 2—1 de Lyn Oslo. Pînă acum, 
doar o singură echipă din C.C.E.1 
s-a calificat pentru turul următor ; 
Vasas Gydr. Steaua Roșie Belgrad, 
urmează să susțină un al treilea 
meci cu Glasgow Rangers.

1N „CUPA CUPELOR" ȘI | 
■„CUPA ORAȘELOR TiRGURI* 
în „Cupa Cupelor", pînă acum s-a 

calificat pentru turul al doilea doar 
echipa Miinchen 1860 care, în meci 
revanșă a dispus de Union Luxem
burg cu 6—0 (primul joc 4—0).

în „Cupa orașelor tîrguri", Wiener 
Sport Klub a cîștigat și meciul re
vanșă cu S.K. Leipzig cu 1—0, ob
ținând calificarea. în fine, în aceeași 
competiție, la Basel echipa locală 
a dispus cu 2—0 de Spora Luxem
burg, iar Betis Sevilla și Stade Fran- 
țais au terminat nedecis 1—1. Pri

smele echipe au fost gazde.



S au încheiat întrecerile juniorilor
CLUJ 11 (prin telefon). — După în

treruperi datorate vremii nefavorabile, 
finalele campionatelor republicane de 
juniori s-au încheiat în după-amiaza 
zilei de miercuri, la Cluj.

Campion la categoria 15—16 ani este 
brașoveanul Codin Dumitrescu. După ce 
în semifinală învinsese pe Toma Ovici 
cu 6—2, 6—2, el a avut ca ultim ad
versar pe Sever Mureșan, învingător 
asupra lui E. Sântei cu 6—3, 6—4. 
Finala s-a prelungit în trei seturi, dînd 
rezultatul: C. Dumitrescu (Steagul roșu 
Brașov) — S. Mureșan (Industria 
Sîrmei C. Turzii) 6—4, 4—6, 6—21

Finala feminină la aceeași categorie 
s-a disputat „în familie". Vera" Rado 
(Știința Cluj) a întrecut-o pe coechi
piera sa Agneta Kun în trei seturi: 
4—6, 6—2, 6—1.

Bucureșteanul Viorel Sotiriu și clu
jeanca Lucia Tănăsescu au cîștigat 
titlurile la categoria 13—14 ani. In 
semifinale: N. Costinescu (SSE 2) — 
I. Galambos (Constructorul Hunedoa
ra) 6—5, 6—3; V. Sotiriu (Știința 
Buc.) — C. Hulpe (Știința Cluj) 4—6, 
6—4, 6—5. Finala : Sotiriu — Costines
cu 6—3, 6—2. Rezultatul finalei la fete : 
Lucia Tănăsescu (Știința Cluj) — Fe

licia Bucur (Steagul roșu Brașov) 
6-4, 6-1.

Felicia Bucur s-a „revanșat" la cate
goria inferioară —■ 11—12 ani — unde 
a întrecut în finală pe conorășanca sa 
Elena Micu cu 6—4, 6—0. La băieți, M. 
Stolerîu (Industria Sîrmei) l-a învins 
după un meci foarte strîns pe bucu
reșteanul C. Chioaru (Steaua) cu 6—4,
6— 5. De notat că în ambele seturi, în
vinsul a condus cu 4—0 și 4—1, res
pectiv.

Iată și rezultatele probelor de dublu. 
Băieți: C. Dumitrescu, V. Marcu
(Steagul roșu Brașov) — E. Sântei, L. 
Boldor (Industria Sîrmei) 3—6, 7—5,
7— 5. Fete, semifinale: Vera Rado, 
Agneta Kun — Daniela Sotiriu, Felicia 
Bucur 6—3, 6—2 ; Lucia Tănăsescu, 
Marta Sarkadi — Mariana Oargă, Au
relia Cîrnaru 7—5 ab. Finala : Vera 
Rado, Agneta Kun (Știința Cluj) — 
Lucia Tănăsescu (Știința Cluj), Marta 
Sarkadi (I. T. Oradea) 6—3, 6—3. 
Mixt semifinale: Agneta Kun, S. Mure
șan — Marta Sarkadi, C. Dumitrescu 
6—1, 6—2; Vera Rado, E. Sântei — 
Lucia Tănăsescu, V. Marcu 7—5, 7—5. 
Finala : Kun, Mureșan — Rado, Sân
tei 6—2, într.

P. RADVANI — coresp.

ASPDBTUR|W3"M
..... - ______

Campionatul republican de iahting
înaintea ultimei regate

MANGALIA, 11. (prin telefon de la tri
misul nostru). Pe mare, în fața cunos
cutei noastre stațiuni, se desfășoară de 
miercuri finalele campionatului repu
blican de iahting, la clasele finn, 
snipe, star și „F. D.“ („olandezul zbură
tor"). La startul finalelor s-au prezen
tat 40 de ambarcațiuni, reprezentînd 
cluburile si asociațiile sportive Progre
sul și Știința din București, 
Portul, Dinamo * ’
tanța.

Prima regată, 
de forța trei, 
de vînt mediu 
Regatele 2 și 3, , ,
vînt mai puternic (4—5), de data aceasta 
fiind rîndul „greilor" să domine cursa, 
în fine, cea de a 4-a regată și-a... 
schimbat aspectul pe parcurs. Vîntul, 
acest motor al veliștilor, a fost întî! 
slab, bătînd numai dintr-o anumită di
recție, apoi — într-un interval de 25 
de minute — și-a schimbat complet di
recția. prezentînd concurenților serioa
se probleme tehnice și tactice de na
vigație. De altfel această situație a fă
cut ca plutonul fruntaș, care s-a for-' 
mat imediat după start, să fie depășit 
de un alt pluton de ambarcațiuni ale 
căror echipaje s-au „descurcat" mai 
bine, făcînd față cu succes noilor con
diții de concurs.

Iată care sînt cîștigătorii pe clase și 
pe regate : finn Z — I. Niculicioiu (Ma
rina), II—III M. Dumitriu (Progresul), 
IV — St. Lungu (Știința); snipe I — V. 
Gelles, D. Podeanu (Știința), II — D. 
Popovici, M. lordache (Progresul), III — 
Gelles, Podeanu, IV — E. Groza, St. 
Voicu (Știința); star Z — I. Naum, Gh 
Petrescu (Progresul), II — M. Băiceanu,
I. Giuglan (Dinamo), III—IV N. Calcan,
J. Zamfir (Marina—Progresul); „F. D.“
I — V. Costescu, D. Ciomîrtan (Știința),
II — III — IV I. Alexandru, Gh. Ene,

__  _______ T__, Marina, 
și F.R.S.N, din Cons-

desfășurată p,e un vînt 
a permis specialiștilor 
să-și spună cuvîntul. 
însă, s-au ținut pe un

0 IV AT AT IE

Recorduri și surprize în primele zile ale „finalelor" juniorilor
Finalele campionatelor republicane 

pentru juniori și junioare au început 
promițător. Primele rezultate remarca
bile au fost înregistrate chiar în se
rii, unde tinerii participant au luptat 
cu multă însuflețire pentru calificarea 
în finale. Primul record a fost înre
gistrat de reșițeanul Nlcolae Tat, joi 
seară în proba de 400 m mixt individual: 
5:34,8. Recordul nu a rezistat însă de
ck 24 de ore, deoarece același Tat, 
a fost cronometrat în cursa finală cu 
5:28,8: nou record pentru juniori ca
tegoria I. Alte recorduri au fost stabi
lite de Angliei Șoptereanu la 200 m 
mixt individual (2:37,2 — record de ju
niori cat. a II-a), Constantin Bădiță 
la aceeași probă (2:43,8 — record de 
copii), V'Z. Belea — 100 m spate 
(1:15,3 — record de copii) și ștafeta 
4x100 m liber Viitorul (5:19,3 record 
de fetițe).

Nu au lipsit nici surprizele, inerente 
unor întreceri la care iau parte aproape 
200 de concurenți. Cea mai mare a 
fost produsă de Doina Pențea (S.S.E. 
Timișoara), cîștigătoare la 200 m bras 
junioare categoria a II-a. Neașteptată 
înfrîngerea lui Al. Bota la 200 m 
spate, cursă în care cîștigătorul — clu- 
janul Gavrilă Moraru — l-a depășit
pe favorit cu 10.5 secunde I ?

Iată rezultatele t
200 m MIXT JUNIORI CAT. A Il-a: 

1. A. Șoptereanu (C.S.S.) 2:37,2 —
record de juniori cat.-a II-a; 2. Z. 
Giurasa (S.S.E. Reșița) 2:39,2; 3. Pe
tru Aron (Știința Cluj) 2:40,7; 4. G. 
Albert (Mureșul) 2:42,6; 5. C. Bădiță 
(Rapid) 2:43,8 — record de copii; 6. 
St. Bisz (S.S.E. Arad) 2:51,3; 400 m

(F.R.S.N.). Pe echipe conduce Progresul.
Finalele continuă sîmbătă dimineața 

cu ultima regată. ____
PAUL ROMOȘAN

Un start in timpul concursului

62984 LEI REPORT LA CATEGORIA I PENTRD CONCURSUL PRONOSPORT Nr. 37
Vă prezentăm programul concursu

lui PRONOSPORT nr. 37 de mîine 
13 septembrie 1964:

1. Știința Cluj - Știința Craiova. 
Fiind un derbiu studențesc n-ar fi 
exclusă apariția unui „X“. Prima 
șansă o au, evident, clujenii.

2. Steagul roșu • Farul. Să reedi
teze Farul surpriza din turul cam
pionatului trecut (1—0 la Brașov)? 
Greu de presupus, dacă avem în ve
dere actuala formă a brașovenilor.

3. Dinamo Pitești - IJ.T.A. Ambele 
formații au promovat elemente tinere. 
Iată de ce, alături de „1“ trebuie să 
indicăm posibilitatea apariției unui 
'-X“.

4. Minerul Baia Mare ■ C.S.M.S. 
Iași. Maramureșenii întîlnesc de data

aceasta o formație oare poate să le 
dea o replică viguroasă. Pronostic 
„L X".

5. Siderurgistul Galați - Laminorul 
Brăila. Un derbiu local de unde nu 
trebuie să lipsească semnul „X“.

6. Chimia Făgăraș - Unirea R. Vil- 
cea. Prima șansă o au gazdele.

7. Dinamo Bacău - Metalul Bucu
rești. Dinamo Bacău a arătat o bună 
formă în meciurile de verificare, fapt 
pentru care o considerăm favorită în 
această partidă.

8. Poiana Cimpina - Flacăra Moreni. 
Fiind, îu campionatul trecut, una din 
concurentele la promovare, Poiana va 
căuta să ia un start buu în ediția ac
tuală.

9. Știința Tim. Minerul Lupeni. 
Pronostic „1".

10. C.S.M. Reșița - C.F.R. Timișoara. 
Cu tot avantajul terenului, reșițenii 
pot ceda un punct în fața experimen
tatei formații timișorene.

11. Gaz Metan Mediaș - Recolta 
Cărei. Recolta nu se acomodează cu 
jocurile din deplasare. Pronostic „1".

12. 4.S. Cugir - C.S.M. Sibiu. Cu 
toate că C.S.M. a terminat campiona
tul pe locul 12, rămîne o formație 
redutabilă. Partida este deschisă ori
cărui rezultat.

★
Nu uitați !
La 18 septembrie TRAGEREA SU

PLIMENTARĂ pentru posesorii de bi
lete SPORTEXPRES trimestrul III.

Pentru a putea participa la această 
tragere suplimentară, trebuie să de
puneți la agențiile Loto-Pronosport, 
taloanele biletelor SPORTEXPRES cel 
mai tîrziu pină la 15 septembrie a.c. 
PREMIILE CONCURSULUI PRONO
SPORT NR. 36 DIN 6 SEPTEMBRIE 

1964
Categoria a II-a : 11,7 variante a 6.459 lei 
Categoria a IlI-a: 191,3 variante a 595 lei

Report la categoria I pentru concursul 
nr. 37 62.984 lei.

★
La tragerea Loto-Central din 11 sep

tembrie 1964 au fost extrase din urmă 
următoarele numere :

17 36 39 15 23 55 88 6 69 14

Premii suplimentare : 35 45 74.

Fond de premii: 717.639 lei.

Trgerea specială Loto-Central din 16 
septembrie va avea loc la Craiova.

Rubrică redactată de Loto-Prono
sport.

Start într-una din seriile probei de 100 m spate fete
Foto : St. Petrică

MIXT JUNIORI CAT. h 1. N. Tat, 
(Olimpia Reși(a) 5:28,8 — nou record 
jun. cat. I; 2. E. Marcovici (S.S.E. Ti
mișoara) 5:35,5; 200 m SPATE JU
NIORI CAT. A II-a: 1. O. Lungu 
(C.S.S.) 2:35,0; 2. C. Enache (S.S.E. 
nr. 2) 2:46,2; 3. Gh. Păsat (Mureșul) 
2:48,5; 4. Gh. Soroceanu (Rapid) 
2:51,9; 5. I. Mărgeanu (S.S.E. Reșița) 
2:51,9; 6. C. Vizitiu (Rapid) 2:54,3; 
200 m SPATE JUNIORI CAT. 1-. 1. G. 
Moraru (C.S.M. Cluj) 2:32,2; 2. Al. 
Bota (C.S.S. Buc.) 2:42,7; 100 m LI
BER JUNIOARE CAT. A II-a: 1. 
Gabriela Talpan (C.S.S. Buc.) 1:10,2; 
2. Gabriela Tărnăuceanu (C. S. S. 
Buc.) 1:13,2; 3. Cristina Ursu (S.S.E. 
Nr. 2) 1:14,3; 4. Monica Munteanti
(S.S.E. Nr. 1) 1:14,8; 5. Agneta Sterner 
(C.S.S.) 1:14,8; 6. Viorica Petcu (S.S.E. 
Nr. 2) 1:15,3; 7. Alexandra Simio- 
nescu (Rapid) 1:15,8; 100 m LIBER
JUNIOARE CAT. I: 1. Cristina Bala- 
ban (Dinamo) 1:09,0; 2. Codruța Sala

(S.S.E. Timișoara) 1:09,8; 3. Eva Naghi
(Mureșul) 1:14,0; 100 m LIBER JU
NIORI CAT. a II-a: 1. Covaci Al
bert (Mureșul) 1:03,4; 2. L. Rușanu 
(Dinamo) 1:04,4; 3. O. Bădiță (Ra
pid) 1:07,5; 4. E. Hegheduș (C.S.M. 
Cluj) 1:08,0; 5. Gh. Hranițchi (S.S.E. 
Arad) 1:08,0; 6. B. Covaci (C. S. M. 
Cluj) 1:08,0; 100 m LIBER JUNIORI 
CAT. I: 1. Cornel Georgescu (Steaua) 
59,2; 2. VI. Moraru (C.S.S. Buc) 1:00,7; 
3. A. Ernest (Mureșul) 1:03,3; 200 m 
BRAS JUNIOARE CAT. a II-a: 1. 
Doina Pențea (S. S. E. Timișoara) 
3:08,6; 2. Stănescu Cristina (Dinamo) 
3:09,2; 3. Adriana Lambadarie (Steaua) 
3:09,9; 4. Mariana Dumitrescu (Viito
rul) 3:11,4; 5. Mihaela Georgescu
(S.S.E. nr. 1) 3:14,8; 6. Mihaela Ionescu 
(C.S.S. Buc.) 3:15,0; 200 m BRAS 
JUNIOARE CAT. I: 1. Maria Clos 
(Mureșul) 3:03,0; 2. Marina Marin 
(S.S.E. Nr. 2) 3:09,8.

Campionatele continuă azi și mîine 
la ștrandul Tineretului.

în prima zi, Steaua-Flota Gdynia 3-0
Cele trei probe desfășurate aseară 

în cadrul întîlnirii dintre clubu
rile Steaua și Flota Gdynia au fosi 
aîștigate de înotătorii romîni. La 200 
m spate Mihai Potoceanu a fost crono
metrat în 2:32,8. Pe locul secund s-a 
clasat polonezul Boruszak cu 2:46,8. 
Participînd în afară de concurs, Vladi
mir Belea (Viitorul) a stabilit un nou 
record pentru copii: 2:44,3 (v.r. 2:47,5 
era ;deținut tot de Belea). La 100 m 
liber a cîștigat Mircea Căprărescu. —

1:00,0, urmat de Pstrokonski cu 1:02,7. 
In afară de concurs, Dan Demetriad 
a fost cronometrat cu 59,6. Singura 
probă feminină a revenit campioanei 
și recordmanei noastre Ingrid Ungur 
cu 1:06,5. Pe locurile următoare: Da
nuta Roszcznialska 1:11,0, și Nicoleta 
Bătbulescu 1:12,0.

Concursul dintre Steaua și Flota 
Gdynia continuă azi de la ora 18 și 
mîine de la ora 17, la ștrandul Tinere
tului.

în curînd: Derbiul rom in de trap
Iubitorii hipismului vor lua cu sigu

ranță, duminică, 27 septembrie, drumul 
Ploieștiului, unde se dispută DERBIUț, 
DE TRAP AL R.P.R., deschis cailor 
de 4 ani.

Pasionante întotdeauna, alergările de 
cai au ca principal punct de atracție 
Derbiul, proba care desemnează în 
fiecare an pe campionul turfului.

Va fi o întrecere nu numai între cai, 
ci și între conducătorii lor, care aspiră 
la cinstea de a fi cîștigat Derbiul. 
Concomitent se va desfășura și întrece
rea dintre... spectatori pentru „descope

rirea" calului care va trece primul linia 
de sosire...

Mîine dimineața se aleargă Premiul 
de încercare, ultima întîlnire a cailor 
de 4 ani, înaintea Derbiului. Vor lua 
startul pe 2800 metri: Liman, Doru, 
Riga, Caiac, Rapsodia, Forjar, Argeș, 
Silvestru și Oribil.

în Premiul amatorilor — tot mîine 
— caii vor fi conduși de actori ai tea
trelor bucureștene: Horia Căciulescu, 
Dina Mihalcea, G. Buznea etc.

I. O. I. L. Tg. Mureș
Piața Boliac nr. 20 telefon 3077, 3211 

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

PLASTIFICATA
2. PROFILE EXTRUDATE DIN POLIETILENA
3. FIRE SI ȘINE PENTRU ÎMPLETITURI
4. ȘNURURI CU SAU FĂRĂ INSERȚII, PENTRU TAPIȚERIE
5. TUB FLEXIBIL PENTRU STROPIT SAU ALTE SCOPURI 

CU DIAMETRUL EXTERIOR PÎNĂ LA 45 mm
6. TUBURI VARNIȘ
De asemenea executam profile extrudate conform ce

rințelor.
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mult visat
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N. Rotaru a realizat 
la armă liberă poziția 
culcat cea 
performanță 
a anului.

tost întrecut Ia puncte de 
înti-un 

în care nu și-a pus 
titlul în joc. Eugene

NICULESCU, BUCU- 
Faceți o confuzie : 

campion mondial la 
‘ francezul Valentin

E
Care arată lămurit
Că în poziția culcat
Acest sportiv... nu a 

dormit.

CEI MAI TARI DIN BALCANI!
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sa în- 
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să îmbunătățesc 
recorduri mon

de stradă 
toate-n cofă,

o te
ntai, 

lîngă

în 2969, 
Mexico, 
aproape 
voi fi 
pentru

interesant să re- 
cîteva din între- 
răspunsurile din

1 Mat 
cîteva 

de metri. Mi se par 
kilometri. Spectatorii 

Și

Nu 
pe 
ca 
în-

finala cam- 
republican.

vad® trvaba că n-ara | 
har) 

totuși ara să-ncerc să 
scriu 

v®r« șontic șl chinuit,

scorul fusese... 0—3. t 
deci 4—1 pentru Ujpest 1

PAUL ALEXESCU. BUCU- 
REȘTI. Ne-a plăcut începu

tul ..................... -

alt pahar, li 
ca au-au mai trebuia, 
râd de drum. Zîm- 
nițel încurcat și cât- 

loculuî.

„Război** împotriva

ȘIIATI €Ă...

Maestrul emerit al sportului DINU CRISTEA este atletul 
nostru cu cele mai multe participări la Jocurile Balcanice. 
Publicăm mai jos un fragment din cartea «De patru orî 
împrejurul lumii**, de Romeo Vilara, aflată în lucru la 
Editura Uniunii de Cultură Fizică și Sport, în care Di.au 
Cristea povestește un episod al maratonului său balcanic 
din 1957, de la Atena.

...N-am apucat să mă 
bucur prea mult, căci .mo- 
16rul“ iarăși îmi dă de 
furcă. Numai că acum nu 
mai e ficatul ci... totul. 
Mușchii picioarelor parcă 
sînt de piatră iar respirația 
mi-e grea, șuierătoare. Bu
zele mi s-au ars ca la o 
boală ca temperatură mare 
și gura mi-a uscată ca iasca 
și amară precum chinina. 
Începe și ficatul. Geaba îmi 
tot apăs mîinite peste ei, 
să-l Înghesui. Cu fiecare pa® 
ce-1 fac, mi se pare că laz 
în urmă ceva din mia®.

Mă opresc puțin să res
pir mai adîac. O iau la pas. 
întorc capul să mă uit da 
nu se vede careva: "
noștri. Nici unul. 1st schimb 
se veda Pencev. Spectatorii 
atenieni fiuieză și s® agită 
necontenit. Ara impresia că 
n-o să mai găsesa nici o 
picătură de vLagă să pat 
termina cursa. Și ®ai am 
puțin, atît de puțin. Să 
fie cel mult doi kilometri. 
Să pierd locul trei peatru 
care am- muncit atîta ? Pen
cev e cu cîțivcr zeci de me
tri în urma mea, dar parcă 
e chiar lingă mia® și-i aud 
respirația grea de efort.

Un automobil roșa ca vi-

f Se poate afirma că u- 
» nele din pregătirile care 
/ se fac în capitala Japoniei 
) în vederea apropiatei O- 

C limpiade ies oarecum din
4 comun. Printre acestea se 
C înscrie și „războiul" îtn- 
I potriva hoților de buzu- 
( nare lansat de poliția me- 
y tropolitană japoneză. Sec- 
X tia specială a poliției care 
) se ocupă de această cate

gorie de delicvent! a fost 
mărită de la 40 la 84 de

J agenți, urmînd ca piuă la
\ 21 septembrie, data cînd
J pregătirile olimpice 
X intra în faza finala,
Z ajungă la 181.
< „Vrem să începem

timp această mobilizare 
) de forțe — a declarat re- 
/ prezentanților presei direc- 
) torul poliției din Tokio, 

C Akio Kanazawa — întru- 
X cît după începerea Olim- 
C piadei va fi prea tîrziu". 
1 El a adăugat că aceste 
( pregătiri au început încă 
Z în urmă cu un an avînd
5 drept rezultat prinderea a 
7 peste 800 de hoți de buzu- 
\ nare. Hoții de buzunare 
J japonezi sînt printre cei 
X mai abili din lume — a 
Z spus Kanazawa. Dar și 
l noi dispunem de polițiști 
Z dintre cel mai buni în 
1 acest domeniu".

șina vine din urmă. Il văd 
cum încetinește în apropie
rea mea. Un bărbat și 
rueie. Aștiqt ce dracu 
vor de se opriră 
anine ?

•— Cir Dinu ? spuse 
bătui adresîndu-se femeii de 
lingă el și arătînd cu capul 
spre mine.'

Auzindu-ml numele, mă ui
tai spre el. Abia atunci 
văzui pe brațul lui o ban
derolă albă cu o cruce ro
șie. O fi vreun doctor. Din 
mers mă uitai mai bine spre 
ei. Mi-eră o figură cuno
scută. Prin fața ochilor mi 
șe perindară ca-ntr~un film, 
gute și sute de figuri pe 
car® 1® văzusem în viață... 
Să fi® ăsta Lambrakis ? Mă 
uit mai bine. Sigur. El q: 
Lambraki», cel' mai bun să
ritor în lungime al grecilor, 
la trecutele Balcaniada. Opri 
raașina și se dădu repede 
jos. îsnl întinse un pahar cu 
apă. Pînă să apuc să-l ’ 
la gură, 1-aas. vărsat pe 
El se repefci înapoi la 
șiaă luă terxnoșul .și-mi 
piu un 
semn 
și-mi 
bește 
mine

Deși mi-e foarte greu, îmi 
i încordez toată- forțele care 

mai mi-au rămas uernăciuate 
după atîția kilometri și mă 
Urăsc — da, ăsta a cuvîntul 
cel mai potrivit — mai de
parte spre stadion. <~ 
mă apropii de sosire 
qustează și culoarul 
tatorilor.

Ah, uite , stadionul 
de fugit numai 

sute de metri. Mi 
*-n.să... 
fluieră și mă "aplaudă. 
N-aud nimic, decîi ceva ca

duc 
jo». 
nw-
UlTX- 
fccc

uișta baroase uriașe cars-mi 
bat în urechi.

Acu intrat pe pistă. După 
atîția kilometri fugiți pe cal- 
darîmul șoselii, contactul 
cu zgura pistei e ceva deo
sebit. Parc-aș fugi pe nisip 
ud sau chiar pe noroi. La 
capătul pistei, unde e sosi
rea, văd treningurile albas
tre ale băieților noștri. 
Spectatori s-au ridicat în pi
cioare și raă aclamă. îmi dau 
searaa aa tucrul acesta, dar 
uu-i crud. Mă împleticesc și 
aproape la pas mă duc sprs 
linia de sosire.

Hai nea Dinul®, hal 2... 
încă cîțiva pași... Uff, ara 

ajung. Am terminat cel mai 
greu maraton al vieții mele. 
Ua puști cu o pătură se re- 
pazi spr® mine, să mi-o 
pună pe umeri. Veniră gră
biți și niște medici să aiâ 
ia în primire. Printre ei e 
și Lambratrfg. Abia de mai 
am puterea să-i întind mina 

să-i zîmbesc. Mă las du® 
d® ©i spre a bancă. Nici nu 
știu cînd mi-au scos pantofi? 
din picioare. Mă întind pa 
pătură, mă învelesc cu ea 
închid och« șt simt cura plu
tesc. Aș vrea să i’ 
măocrie cîteva minute, 
o sete groaznică. Ii fac 
lui Lambrakig să-mi 
ceva de băut. Mi-a 
imediat. Băutura curge 
printre buzele uscate , _ _
simt gîlgîind pe gîtlejul ars. 
Mă răcorește nițel și-mi dă 
puteri. Ii dau ia a parte 
pe medicii care mă încon
jurau și mă ridic în picioare. 
O amețeală mă cuprinse 
im-edtat, dax mă ambiționez 
să-i rezist.

— Bravo Dinul®, îmi spuse 
conducătorul echipei noa
stre, îmbrățișîndu-mă. A fost 
foarte bine. Ai venit pe locul 
trei după strbl. Foarte bine...

Aș vrea să-i răspund 
ceva, dar nu găsesc cuvin
tele, și-apoi n-am nici putere 
a-o fac. A înțeles el ce vreau 
Să-l spun, nuipai din pri
viri. Cred c-a fost de ajuns.

zimbind apara
tului fotografic (au și de 
ce!) pe cei 8 sportivi ro- 
mîni care au cucerit me
dalii de aur la „clasice" cu 
prilejul întrecerilor din ca
drul Balcaniadei de lupte, 
desfășurată la Constanța 
(de la Stnga Ia dreapta: 
Gh. Popovici, I. Țăranu, 
M. Bolovan, V. Bularca, I. 
Cernea, și N. Martinescu).

Puțin a lipsit însă ca să 
facem o fotografie mai 
lată pentru a... încăpea și 
un al șaptelea luptător ro- 
mîn : Dumitru Pirvulescu.

Intr-adevăr, la categoria 
52 kilograme reprezentan
tul nostru a terminat la 
egalitate de puncte, după 
trei meciuri, cu luptătorul 
bulgar Petrov. Verdictul 
urma să-l dea acum nu ju
riul ci... cîntarul. La prima 
vedere, ai fi jurat că Pîr- 
vulescu este mai ușor și că 
deci lui îi va reveni me
dalia de aur. Cîntarul l-a 
găsit însă cu un plus de 
un kilogram față de spor
tivul bulgar, astfet că ti
tlul de campion balcanic 
a fost acordat acestuia.

MIHAI MORARU. TURNU 
SEVERIN. — Iată formația 
pe care a aliniat-o Rapidul 
la 3 iulie 1938, în cel de-al 
doilea meci cu Ujpest, dis
putat la București în ca
drul Cupei Europei Centrale 
la fotbal: Petrică F.ădulescu 
— Wetzer II, Roșculeț — Vin- 
tilă, Rășina-ru, Rafinschi — 
Bogdan, Moldoveanu, Auer, 
Lengheriu, Cuedan. învinși 
cu 4—I la Budapesta, în 
primul meci, fotbaliștii no
ștri au reușit însă să cîștiga 
partida retur cu... 4—3. Și 
totul s-a întîmplat într-o re- 

’ pauză

NEGRESCU șl MARCIU, 
BRAILA. 1) Frații Munteanu 
nu mai sînt legitimați la Pe
trolul. Dar nici în altă parte. 
Cel puțin în momentul de 
față. 2) Gane (Steagul roșu) 
a jucat înainte la Știința 
Cluj.

vor
să

Cîntărețul de operetă 
Gabriel Gheorghiu are o 
statură de... baschetbalist 
și umeri lăți, puternici, ca 
ai unui aruncător de greu
tate. De la prima vedere 
îți dai seama că este spor
tiv. Ceea ce de altfel o 
confirmă actorul.

— Așadar ați jucat vo- 
_s 1—i începem 

dialog 
Steaua

lei și baschet, 
scurtul nostru 
pauza meciului 
Derry City.

— In timpul școlii, 
făcut parte din echipa 
ceului Splru Haret, de mai 
multe ori campioană șco
lară a Capitalei.

— Iar apoi ?
— Apoi n-am reușit să 

ocolesc, 
cum 
coli 
Deși 
cam

dozate 
Mi-® 

semn 
dea 

adus 
greu 
și a

fotbalul, așa 
nici acum nu pot o- 
tribunele stadionului, 
de multe ori vin aici 
pe... ascuns.
Probabil, soția...

— Nu, regizorul. Luni, 
după cuplaj, sînt totdeau-

Unele echipe nu respectă numerotarea jucă
torilor.

Ia te, uită I Joacă și 
Desen

„Celebrul 702“ I 
de Mircea lvănescu

ci doua. La

Un ziarist iugoslav a 
pas o serie de întrebări 
renumitului înotător ame
rican Don Schollander. re
cordman mondial la 200 m 
(1:57,B) și ’ 
(4:12,7).

Socotim 
producem 
bările și ___.
cadrul acestui interviu.

— La ce virată ați în
ceput să înotați ?

■Ț-Foarte devreme.
7 ani îi bateam de acum 
pe băieții mai mari cu 
care mă întreceam în corn- 
petiții amicale organizate 
pe lacul Oswego. încura
jat de aceste prime rezul
tate rn-am hotărît să de
vin sportiv de performan
tă și la 10 ani m-am apucat 
serios de antrenamente. 
Trei ședințe pe săptămînâ.

— Ce antrenament ur
mați acum ?

— La Colegiul Santa Cla
ra, unde îmi fac studiile 
(în noiembrie voi intra la 
Universitatea de Yal?) eu 
îmi petrec 5 ore pe zi în 
piscină. Dacă vreți, vă dau

un program-tip al pregă
tirii la care mă supun 
(cu plăcere !)■: ’

Dimineața ; 3 x 200
& x 150 m, 5x1)0 
16 x 50 m.

După-amiaza : 1 x 40)
2 x 800 m, 3 x 200 m, 16 X 106 
m. 8 x 50 m, 8 x ^5 m.

Deci 8 km de înot în fie
care zi,

— Ce performanță spe
rați să obțineți anul aces
ta ?

— Mai degrabă pot spu
ne speranțele antrenorului 
meu, Georges fțaynes. El 
este convins căf voi înota 
100 m liber 'în- 53,5 sec., 
200 m in 1,57 și 400 m în 
4,10.

— Sperați să progresați 
mult timp înCă ?

— Nu am decît 17 ani. 
Anul viitor voi fi desigur 
mai puternic de cum sînt 
acum. Asta înseamnă că 
voi putea 
actualele 
diale.

— Care 
dv extrasportive ?

— Să devin medic.
— Cînd veți abandona 

activitatea competiționala ?
— Fără discuție, 

după J.O. de la 
Voi avea atunci 
22 de ani. Deci 
destul de bătrîn 
un ...înotător.

răgușit tun și repetițîi- 
merg cu multă greu-

na 
le _ 
tate.

Evident, pentru un cîn- 
tăreț ocupația de... supor
ter prezintă serioase difi
cultăți.

Aflăm cîteva amănunte 
interesante din cariera lui 
Gabriel Gheorghiu. De 
profesie arhitect, a părăsit 
planșa și rigla de calcul 
pentru mirajul scenei. A 
debutat î-n muzică ușoară, 
sub bagheta lui Enrico 
Fanciotti, interpretînd — 
printre altele — o bucată 
de mare succes, „Moș Ge- 
rilă“. Vocea puternică, și 
în același timp caldă, de 
bariton, a lui Gabriel 
Gheorghiu nu trece neob
servată. Și iată-1 în... echi
pa operetei.

— Sportul mi-a rămas 
pentru totdeauna prie
ten — spune artistul. De 
altfel, întreaga viață a 
unui cîntăreț nu poate fi

despărțită de practicarea 
sistematică a exercițiilor 
fizice. Un torace puternic, 
o mușchiulatură abdomi
nală bine dezvoltată (și 
mai ales întreținută), sînt 
absolut indispensabile cîri- 
tărețului. Printre numeroa
sele exemple aș de pe a- 
cela al maestrului nostru, 
artistul poporului Ion Da
cian, care practică zilnic 
gimnastica. Și nu cu exer
ciții de salon I

Firește, artistul ar mai 
fi avut multe de spus, iar 
noi și mai 
trebat. Cum 
apăreau pe 
buit să ne 
bun.

Cîntărețul 
nor și prelungit pe mili
tari. Mîine regizorul îi va 
spune fără îndoială :

Iar te-ai dus la meci, 
Gabriele !

multe de în- 
însă echipele 
teren a tre- 

luăm rămas

După ce a cucerit cinci 
continente ale lumii, spor
tul cu balonul rotund de
vine tot mai apreciat și 
pe cel de al șaselea con
tinent : Antarctica. Aici, 
pe un teren acoperit de 
gheață s-a disputat finala 
primului turneu interna
țional de fotbal antarctic. 
Deși turneul n-a fost înre
gistrat oficial la F.I.F.A. 
aceasta nu a împiedicat 
pe jucătorii celor două e- 
chipe finaliste — „repre
zentativele" Argentinei și

CAROL BOITOR, BUCU
REȘTI. Petre Brătescu dețin® 
o victorie prin abandon — 
în repriza a 8-a — asupra 
lui Lucian Popescu. Dar a- 
cesta nu se mai afla atunci 
la prima lui tinerețe... pugi- 
listică.

' N. PAFALUȚA șl CICEL 
GHEORGHE, CRAIOVA. Așa 
cum s-a arătat în cronicile 
noastre, cele două goluri ale 
Științei Cluj in meciul cu 
Petrolul au fost înscrise de 
Adam, iar golul Progresului 
în meciul cu Minerul Baia 
Mare a fost marcat do 
Popescu.

LEONTE STAMESCU. BUCU- 
REȘTI. De ce, piecind din 
Danemarca în Japonia, la 
Olimpiadă, echipa noastră 
de fotbal va călători cu a- 
vionul peste Polul Nord ? 
Pentru că ruta aceasta ae
riană — oricît ar părea de 
curios — est® mai scurtă 
ăecît celelalte.

GH. SINGURANU, ROMAN, 
înainte de a veni la Steaua, 
Gheorghe Gornsa a apărat 
pâartă echipei Carpațî Si
naia. Se pare că este un 
portar bun. Și sper că nu o 
să ne ‘

DINU
REȘTI. 
fostul 
.muscă’ _________ _____
Angalman, a boxat în urmă 

București, unde

...meciul de teni. din 
cadrul Cupei Davîs dintre 
pereehea australiană E- 
merson-Stolle si dublul 
mexican Osuna-Palafox a 
durat ...4 ore? Iată și 
scorul acestei partide în
verșunate : 18—16, 7-—9, 
7—9, 6—4, 10—8.

...Vasile Zavoda a jucat 
mai mulți ani... extremă 
stingă la echipa Minaur 
Baia Mare, iar fratele 
său, Francisc, inter-dreap- 
ta la echipa rivală 
looalitate, Metalul ? 
Săsăranu, coresp.).

...stadionul Hevsel, 
de s-a desfășurat miercuri 
meciul dintre Anderlecht 
și Bologna, din cadrul 
C.C.E. Ia fotbal, n-are 
decet 12 028 de locuri ?

MIRCEA PALEACU șl AU
REL BOT, ORADEA. — 1)
Caricaș n-a renunțat, cum 
se crezuse, la activitatea 
aompetițională. El joacă a- 
cura — a și jucat — în e- 
chipa Banca de investiții 
din campionatul orășenesc. 
— 2) Dinulescu a abandonai 
fotbalul. Cel puțin așa spun = 
•1. Dar nu sîntem... obligați 
să-l credem ! 3) Există doi 
.Tănase": unul la Știința Ti
mișoara, în linia de mijloc, 
iar celălalt la Farul, în linia 
de atac. 4) Deci, aceasta 
93te părerea dv. în legătură 
®u faza cu pricina: arbitrul 
a fluierat, iar jucătorul, gră
bit, a trimis mingea .acasă44, 
marcînd astfel un gol vala
bil (N.R. ???) în proprie 
poartă. Regulamentul spune 
însă că, dintr-o lovitură li
beră nu se poate înscria un 
gol direct în poarta proprie. 
Și, oricum, părerea... regula
mentului contează mai mult, 
nu ?

a
Panaitescu-Zigotto, 
meci ‘ 
însă
Huat n-a boxat niciodată in
Komînia.

.. . .w 1. , ION POSTAȘUrapsod^! lotbaUxt.ee- ; N CLAUD1U

?o®t ? Aa încercai să iiu
Dar în zadar
(S®

din
(V.

în __  T___  . ... .
Neinspirat d® nici o muză. 
Din locul m«u obișnuit 
De la peluză...

Trebuie să vă spun însă 
că ne-a... speriat mărimea 
poeziei : 300 de versuri 1 *’ 
vă cerem să ne trimiteți 
viitor : numai... epigrame, 
să le putem publica în... 
tregime, dar vă recoman
dăm să reveniți cu lucrări 
mai scurte.

Intr-adevăr, jucătorii au 
'apărut pe teren îmbrăcați 
în treninguri groase de 
lînă și 
să fie 
multe 
mingea 
gheață. In ce privește pu
blicul spectator acesta se

Chile — să-și dispute cu 
ardoare victoria. Ițj reali-, 
tate „reprezentatiyele" er^u 
alcătuite dirj rindurile 
marinarilor și tehnicienilor 
argentinieni de |>e insula 
Deception, unde funcțio
nează și cel mai sudic 
oficiu poștal din. lume, și 
din membrii expediției; an- compunea din 50 de per- 
tarctice chiliene îmbarcată soane și cîteva zeci de... 
pe bordul navelor' „Piloto pinguini. Meciul a fost cîș- 
Pardo" și „Yelcho". figat de chilieni cu 4—3,

Desigur „cronica" unui' iar învingătorii au primit 
asemenea meci diferă oa- trofeul într-un adăpost 
recant de cele obișnuite, pe jumătate sub pămint.

meciul a trebuit 
întrerupt în mai 

rînduri deoarece 
se acoperise cu...

Atacanțil Steagului 
roșu au șutat foarte 
rar și defectuos 
poarta ieșenilor.

Acesta-i adevărul pur : 
Nu le-a fost teamă

de portar,
Cît de... ferestrele

din jur

Jucătoarea de tenis 
de masă Veronica 
Oprea, reprezentan
ta regiunii Argeș, a 
concurat în ținută de 
stradă la 
pionatulul

Cu taiorul ei
Le-a băgat pe ..
Intrucît a dat dovadă, 
Pc concret, că are.. .

stofă l
V. D. POPA



Campionatul european de baschet feminin

Rominia s-a calificat în turneul final 
și întîlnește astăzi echipa Bulgariei

De la trimisul nostru special, MIRCEA TUDORAN

BUDAPESTA 11 (prin telefon). 
Echipa Rominiei s-a clasat pe locul 
II în grupa A și, la fel ca la ediția 
precedentă a campionatului euro
pean, va lua parte la lupta pentru 
unul din locurile fruntașe (1—4). 
Este un frumos succes care vine să 
întărească poziția fruntașă pe care 
o ocupă în Europa reprezentativa 
feminină a Rominiei.

Telespectatorii care au urmărit 
joi după-amiază partida Romînia— 
Iugoslavia nu au avut noroc nici de 
data aceasta... Ei au văzut din nou 
un meci de slab nivel tehnic, în care 
romîncele âu reușit foarte puțin — 
în special în atac — din tot ce au 
încercat și ca atare au pierdut cu 
37—41 (19—20). Echipa noastră a
avut comportări total contradictorii 
de la un meci la altul (a jucat slab 
în meciul cu Franța, foarte bine în 
partida cu Ungaria și din nou slab 
în jocul cu Iugoslavia). Romîncele au 
jucat crispat și au pierdut în fața 
unei echipe pe care au întrecut-o 
luna trecută de două ori. Este drept, 
în min. 6 am condus cu 12—6, dar 
a fost doar un foc de paie, pentru 
că în continuare echipa iugoslavă a 
preluat inițiativa, conducînd în min. 
16 cu 16—13. Racoviță și Ivanovici 
au restabilit echilibrul pe tabela de 
marcaj, dar pentru puțin timp, de
oarece — valori ficîndu-și cu price
pere cei 1,92 m — Kalenici a fixat 
scorul reprizei la 20—19 în favoarea 
echipei sale.

După reluare D. Suliman aduce 
din nou avantaj echipei noastre: 
28—27 (min. 28). Răspunsul adver
sarelor este însă prompt. Iugoslavia 
conduce cu 33—28 (min. ?1), 36—30 
(min. 33) și chiar se distanțează a- 
menințător : 41—34 (min. 38). O vic
torie a iugoslavelor la o diferență 
de mai mult de 5 puncte ar fi adus 
acesteia calificarea mult dorită. Ju
cătoarele noastre însă, în ciuda fap
tului că ratează exasperant de mult, 
reușesc totuși în final să reducă din 
handicap. Și astfel, Iugoslavia cîști- 
gă cu 41—37, după ce în ultimul mi

nut Ivanovici și Suliman au ratat 
nu mai puțin de 5 aruncări libere !

Arbitrii D’Hondt (Belgia) și Maz- 
zarolli (Italia) au condus următoa
rele formații:

ROMÎNIA : Racoviță 19, Vasilescu
6, Ivanovici 3, Suliman 6, Spiridon 
1, Niculescu 2, C. Gheorghe, Hara- 
lambie.

IUGOSLAVIA : Kalenici 16, Mica
7, Cokici 6, Kalusevici 3, Radovano- 
vici 3, Meglaj 4, Djokovid 2.

In celălalt meci din grupa A, 
U.R.S.S. a întrecut Ungaria cu 68— 
37 (31—22). Iată clasamentul seriei : 
1. U.R.S.S. 8 p; 2. Rominia 4 p (coș- 
averaj 90—83); 3. Iugoslavia 4 p (95— 
92); 4. Ungaria 4 p (97—107); 5 Fran
ța 0 p.

în grupa B, Polonia a învins R.D. 
Germană cu 49—47 (26—24), după 
ce jucătoarele germane au condus 
pînă în ultimul minut cu 39—36 și 
46—43, iar Bulgaria, a cîștigat — 
după un meci excepțional — în fața 
Cehoslovaciei cu 54—46 (26—18). Ia
tă clasamentul seriei : 1. BULGA
RIA 8 p ; 2. Cehoslovacia 6 p; 3. 
Polonia 4 p ; 4. R. D. Germană 2p; 
5. Italia 0 p.

Vineri toate echipele au avut zi 
liberă. Sîmbătă se vor desfășura ur
mătoarele meciuri : Franța—Italia 
(locurile 9—10), Iugoslavia—R.D.G. 
și Ungaria—Polonia (locurile 5—8), 
Romînia—Bulgaria și U.R.S.S.—Ce
hoslovacia (locurile 1—4).

Daneu și Koraci în echipa Iugoslaviei 
pentru Balcaniada de baschet

Pregătirile pentru apropiata Balca
niadă de baschet masculin continuă cu 
febrilitate. Jucătorii care ne vor re
prezenta țara la această importantă 
competiție participă cu mult interes 
la antrenamentele zilnice, căutînd să 
elimine cît mai mult posibil deficien
țele manifestate în ultimele partide 
oficiale. La apelul cotidian al antre
norilor Vasile Popescu și Elemer Sa- 
roși răspund : Mihai Nedef, Armând 
Novacek, Marian Spiridon, Cristian 
Popescu, Dragoș Nosievici, Mihai Albu, 
Emil Niculescu, Horațiu Giurgiu, Radu 
Popovici, 
mian, Haigazun 
Savu. ” 
cbipa

• Federația 
Iotul
București. Vicecampionii lumii vor fi 
prezenți la cea de a 6-a Balcaniadă cu 
o echipă mult mai puternică decît cea 
care a evoluat la „europenele" de anul 
trecut. Căpitanul formației este IVO 
DANEU, considerat ca unul din cei 
mai buni jucători din lume. Alături

Adolf Cernea, Horia De- 
Tursugian și Alin 

Din acest lot va fi alcătuită e- 
noastră reprezentativă.

iugoslavă a anunțat 
definitiv pe care îl trimite la

de el vor mai evolua RADIVOJ KO
RACI — coșgeterul campionatelor eu
ropene de la Belgrad și Wroclaw — 
Slobodan Gordici, Nemanja Djurici, 
Josip Djerdja și Miodrag Nikolici, ju
cători a căror măiestrie este mult a- 
preciată. O notă de interes în plus o 
adaugă evoluției echipei iugoslave și 
prezența celor doj pivoți : Zvonimir 
Petricevici (2,10 m) și Trajko Rajko- 
vici (2,06 m). în sfîrșit, din lot mai 
fac parte Dragislav Razniatovici, Dra
gan, Kovacici, Vital Eiselt și Vladimir 
Țvetkovici.

Turnee internaționale de șah

CONCURSUL INTERNATIONAL DE SCRIMĂ DE LA DINAMO

T. MUREȘANU Șl OLGA ORBAN-SZABO -
CiȘTIGĂTORII TURNEELOR INDIVIDUALE DE FLORETA

în cadrul turneului candidatelor la 
titlul mondial feminin de șah se în
trec 18 jucătoare din 10 țări. în pri
ma rundă, reprezentanta R.P. Romîne, 
maestra internațională Margareta Teo- 
dorescu, a jucat cu fosta campioană 
mondială Elisabeta Bîkova. Șahista ro
mînă a condus cu nviltă precizie par
tida și la întrerupere are un pion în 
plus. în runda a doua Margareta Teo- 
dorescu a fost învinsă de campioana 
U.R.S.S., Maia Ranniku. Alte rezul
tate : Konarkowska — Moscini 1—0, 
Zvorîkina — Zatulovskaia 1—0, Kara- 
kaș — Kușnir V2—l/2, Nedelkovici — 
Zatulovskaia 0—1, Gresser — Moscini 
1—0.

Echipa feminină de volei a II. P. Romine 
a debutat cu o victorie

în turneul internațional de la Constanța
CONSTANȚA, 11 (prin telefon de Ia 

trimisul nostru). Turneul international 
feminin de volei a început vineri după 
amiază, în Sala Sporturilor, echipa tă
rii noastre — care Se pregătește în ve
derea J.O. — debutînd cu o victorie. 
Formația R. P. Romîne a întrecut re
prezentativa R.S. Cehoslovace cu 
3—2 (15—3, 15—10, 11—15, 11—15, 
15—13).

O victorie meritată, dar dificilă, cum 
se vede, și pentru a cărei obținere ni
meni nu putea să-și închipuie — după 
felul cum au decurs primele două se
turi — că sportivelor noastre le vor 
fi necesare 110 minute de joc. Cauza a- 
cestei întinderi a meciurilor se află în 
cea mai mare măsură în scăderea de 
ritm din acțiunile voleibalistelor ro- 
mînce la începutul setului al treilea, 
ceea ce i-a permis selecționatei ceho
slovace să-și revină și să conducă des
tul de autoritar majoritatea timpului 
in seturile 111 și IV. In această pe
rioadă, ca și după aceea în mai tot 
setul ultim, sportivele noastre au ce
dat întîietatea îndeosebi din pricina 
unor scăderi de ansamblu din defen
sivă, începînd cu primirea serviciului 
și terminînd cu dublajul, atît la atac 
cît și la blocaj. In schimb, romîncele 
au rezolvat destul de bine sarcinile 
din linia ofensivă, pentru următoarele 
partide putîndu-li-se pretinde însă mult 
mai multă varietate și viteză în ac

țiuni. De asemenea, se impune o spo
rită concentrare a atenției în execuția 
serviciilor a căror eficacitate este 
încă redusă și fluctuantă. Cît privește 
pe jucătoarele cehoslovace, ele consti
tuie o echipă substanțial primenită față 
de aceea de la „europene" și purtînd 
semnele clare ale perspectivelor de 
progres. Caracteristica selecționatei: 
echilibrul pregnant intre resursele a- 
tacului și cele ale apărării. Cele două 
echipe au jucat în formațiile: R. P. 
ROMÎNĂ: Ivănescu, MOCANU, CIIE- 
ZAN, Vanea, GOLOȘIE, POPESCU, 
(Todorovschi, Florescu, Lăzeanu, Col- 
ceriu). R. S. CEHOSLOVACA: BAS- 
TOVA, Benesova, Siroka, Derflova, 
PRAJANOVA, HOLUBOVA (Tolarova, 
KLOUDOVA, Vedrova, Smișkova). A 
arbitrat bine cuplul Schneider (R.D.G.) 
— lonaș (R.P.R.).

In cel de al doilea meci al primei 
etape, arbitrat de perechea Covaci — 
Beciu (R.P. Romînă), R.P. Polonă — 
R.D. Germană 3-2 (15-10, 2-15, 
12—15, 15—9, 15—11) după 105 mi
nute de joc.

In etapa de sîmbătă a . competiției 
echipa R.P. Romîne înfruntă reprezen
tativa R.P. Polone iar cea a R.S. Ceho
slovace formația R.D. Germane.

CONSTANTIN FAUR

VICTORIE CATEGORICA, LA BOX

R. P. Romînă - R. D. Germană 8-2

Vineri a început în sala Dinamo, 
concursul internațional dintre scrimerii 
R.P. Romîne și R.S.S. Ucrainene. Di
mineața, floretiștii s-au întrecut în 
■cadruț unui turneu individual. Gei 14 
trăgători însoriși în probă au participat 
mai întîi, la două serii semifinale. Din 
prima serie au făcut parte floretiștii 
noștri fruntași I. Drîmbă și St. Haukler 
și alături de ei, sportivii oaspeți, 
Riurnin și Vodovozov. Drîmbă cîștigă 
seria cu 4 victorii, tot atîtea cîte a 
realizat și Riurnin. Din aceeași serie 
se mai califică în finală St. Haukler 
și Vodovozov. In cealaltă serie par
ticipă printre alții T. Mureșanu, I. 
Falb și A. Csipler împreună cu flo- 
reliștii ucraineni Iludko, Roi și Pu- 
teatin. Cel mai bine se comportă Mu
reșanu care încheie neînvins semi
finala. Tot Mureșanu a susținut cel 
mai frumos asalt în compania lui 
Iludko. Trăgătorul ucrainean a condus

cu
în cele din urmă,
cn 4—5... O dată cu Mureșanu au in

și Csipler (care 
Iludko. 
opt au 
romîni 

Falb și 
Riurnin,

2—0 și 4—1, dar a fost egalat și, 
. - ---- ------ , a pierdut asaltul,

trat în finală F-alb 
au realizat cile 4 victorii) și 
Așadar, în turneul final de 
participat cinei floretiști 
(Drîmbă, Haukler, Mureșanu, 
Csipler) și trei ucraineni 
Vodovozov și Ilradko).

Evoluînd la adevărata să
T. Mureșanu s-a clasat pe primul loc 
cu 6 v. Pe locurile următoare: E. Jludko 
(4 v), G. Vodovozov (4 v), I, Drîmbă 
(4 v), 1. Falb (4 v), A. Csipler (3 v), 
L. Riurnin (2 v), St. Haukler (1 v).

valoare,

Lotul selecționatei 
de fotbal a Europei 
Uniunea europeană de fotbal............... a 

definitivat lotul selecționatei Europei, 
care va întîlnî la 23 septembrie ; la 
Belgrad 'echipa de fotbal * a Iugosla
viei. După cum s-a mai anunțat, înca
sările. realizate ■ la acest * meci . vor fi 
alocate fondului de ajutorare pentru 
reconstrucția orașului iugoslav Skoplje, 
distrus de cutremur. Lotul selectiona- 
biiilor, cuprinde pe: lâșin (U.R.S.S.), 
Titkowski (R.F.G.) — portari ; La la 
(R.S. Cehoslovaca). Schnellinger 
(R.F.G.), .Matray (R.P. Urigară), 
.Meszâly (R.P. Ungară) — fundași; 
Pluskaî (R.S. Cehoslovacă). Voronin 
(U.R.S.S.), Szyînaniak (R.F.G.) — 
mijlocași; Șaiidor (R.P.U.), See’er 
(R.F.G.), Augusto; Eusebio, Simoens 
(Portugalia). Masopoust (R.S. Ceho
slovacă) — înaintași. Antrenorul echi
pei este H. Shoen (R.F.G.).

â

★
Turneul de la Soci se apropie 

sfîrșit. în runda a 11-a maestrul 
mîn Florin Gheorghiu a remizat 
marele maestru sovietic Boris Spasski, 
iar în cea următoare a fost învins de 
liderul clasamentului Krogius,

de
ro
cii

Așteptată eu mare interes, întîinirea 
de box dintre reprezentativele R.P. Ro
mîne și R.D. Germane disputată asea
ră pe stadionul Dinamo, a prilejuit 
celor aproape 8000 de spectatori o 
vie satisfacție. Boxerii noștri au învins 
net selecționata R.D. Germane, cu 
scorul de 8—2. în cinci din cele 
zece partide, olimpicii romîni și-ara 
obligat adversarii să părăsească ringul 
înaintea consumării celor 9 minute 
regulamentare. Victoria de aseară, 
mult aplaudată și comentată de spec
tatori, lasă să se întrevadă că pugi- 
liștii noștri se pregătesc cu multă am
biție pentru dificilul turneu de la To
kio. Nu trebuie trecut «a vederea însă 
faptul că unii dintre componenții for
mației noastre, deși au cîștigat, nu 
au dat deplină satisfacție. Dar, despre 
aceasta vom vorbi cu alt prilej.

Ca deobicei, primii care au urcat 
treptele ringului au fost „muștele": 
C. Ciucă și John. Boxerul german de
butează cu mult curaj, surprinzindu-1 
pe Ciucă cu cîteva contre. Dar aceasta 
n-a durat decît un minut. Reprezen
tantul nostru a... dat drumul la brațe, 
plasînd adversarului lovituri clare. 
După o repriză confuză (a doua), Ciu
că a dominat clar și a cîștigat la

„Regata Snagov
ultima verificare preolimpică

pentru canotorii noștri
Turneul individual de floretă femi

nină a revenit reprezentantei țării 
noastre, Olga Orban-Szabo, neînvinsă 
(7 v). In urma ei s-au clasat: Maria 
Vicol (5 v), Ana Ene-Derșidan (5 v), 
Marina Stanca (4 v), Ecaterina lencic 
(3 v), L. Pîskova (2 v), Suzana Tasi 
(1 v) și A. Anufrieva (1 v).

Sinibătă concursul-continuă cu pro
bele individuale de spadă (dimineață) 
și sabie (după amiaza). Duminică— 
meciul pe echipe. . •

T. STAMA

Canotajul nostru academic se află 
în ajunul unui important examen : 
„REGATĂ SNAGOV", care se desfă
șoară mîine dimineață, începînd de la 
ora 10,30. Anul 
Regatei Snagov 
dat 
tru 
de 
rea 
tivarea formațiilor care se vor alinia 
1« startul de pe lacul Toda.

La recentele campionate europene de

acesta, importanța 
crește considerabil, 

fiind faptul că ea constituie pen* 
sportivii romîni ultimul criteriu 

verificare preodimpică, comporta- 
. lor fiind decisivă pentru defini-

TURNEUL INTERNATIONAL DE FOTBAL-JUNIORI DE LA SOFIA

ROMINIA LA EGALITATE CU IUGOSLAVIA: 1-1 (0-0)
SOFIA, 11 (prin telefon) Deși con

dusă cu 1—0 de echipa de jonîori a Iu
goslaviei (prin punctul marcat de Pa- 
vici în min. 42) și în ciuda faptului 
că între minutele 30—65 a jucat în 
10 oameni (Mureșan- fiind eliminat 
pentru joc neregulamentar), totuși re
prezentativa de juniori a Romîniei a 
reușit să obțină un rezultat de egali
tate: 1—1 (0—0). Ea a jucat mai bine 
decît miercuri, meritul său principal 
fiind acela că n-a descurajat la 0—1

și .atunci cîrid era în inferioritate nume
rică.’De altfel, a și- egalat în mini 60 
prin Stoenescu printr-un șut de la 30 
m. In general, meciul a fost echilibrat, 
cu perioade alternative de dominare. 
In celălalt joc, Bulgaria A a dispus de 
Bulgaria B cu 3—1 (la Stanke Ditni- 
trovo). Duminică au loc ultimele par
tide ale turneului: Romînia—Bulgaria 
B și Bulgaria A — Iugoslavia.

TOMA HRISTOV

la Amsterdam, comportarea și rezul
tatele obținute de canotorii noștri au 
lăsat de dorit. Ei au mîine prilejul 
să șteargă impresia neplăcută pe care 
au ]ăsat-o după întrecerile de pe lacul 
Bosbaan și — prin cucerirea cît mai 
multor victorii și, mai ales, realizarea 
unor timpuri valoroase — « 
că putem privi cu încredere 
parea lor la J. O.

Noul antrenor al lotului 
Z. Benedek, ne-a comunicat 
țiile asupra cărora s-a oprit 
care le aruncă în luptă la „ 
de mîine. La 4 fără cîrmaci vom ali
nia două echipaje : unul, mai experi
mentat, compius din Pongraț, Radu, 
Covaci și Csiki și altul, mai tînăr, al
cătuit din Tușa, Lincaru, Drilea și 
Mihailov. în proba de dublu, o nou
tate : „simplistul" Aposteanu va face 
echipaj cu Paveleșcu. Tot la dublu 
concurează și echipajul Ciocoi—Larion. 
La 2 fără cîrmaci se prezintă Vereș 
cu Ta rara iar la 2—f-1 lotiul nostru 
prezintă echipajul medaliat la „euro
penele" de anul trecut, Petrov—Rif- 
felt. Din cei de mai sus se alcătuiește 
și o formație care va lua startul 
la 8+1.

La „Regata Snagov" participă cano
tori din R. D. Germană, R. P. Po
lonă, R. P. Bulgaria și R. P. Ungară, 
precum și echipaje ale cluburilor Di
namo, Steaua și Știința București.

puncte. Nici n-am avut răgaz să fu
măm o țigară și meciul dintre Puiu 
și Fielitz s-a încheiat cu victoria re
prezentantului nostru, prin out. Lovit 
fulgerător și puternic la ficat, Fielitz 
nu s-a mai putut ridica de la podea. 
Meci confuz, presărat cu obstrucții 
supărătoare (în care „vioara întîi" a 
fost boxerul german Dirgalla) s-a dis
putat la categoria pană. A cîștigat 
Buzuliuc, dar sraccesul său nu poate 
fi comentat în superlative. Prima vic
torie a oaspeților a fost adusă de se- 
miușorul Kirsch. Și aceasta, pentru 
că Mihai Cîrciumaru și-a adus aminte 
abia în ultima repriză că este pose
sorul unor lovituri puternice. Confuz, 
în primele două (cîrid a și fost domi
nat), Cîrciumaru a atacat dezlănțuit 
în ultimul rund, dar prea tîrziu.

Victorie reconfortantă, la .,ușoară". 
Mihalic s-a revanșat strălucit asupra 
excelentulrai Busse. Reprezentantul 
nostru a acționat cu mult calm, dar 
— cînd situația a cerut-o — a fost 
necruțător. în asemenea condiții, boxe
rului german nu i-a rămas decît să 
țină de repetate ori. Rănit la arcadă 
chiar în primul minut, Lehmann a a- 
bandonat în fața lui C. Niculescu. Tri
mis la podea în prima repriză, bc ** 
rul german Olesch a cîștigat, tort. ( 
meciul, prin abandon în rundul doi. 
Leov a ieșit dintr-un clinei cu arcada 
deschisă și nu 
lupta. Și Monea a tranșat în favoarea 
sa rivalitatea cu 
mul minut : k.o. Negrea a obținut de
cizia prin k.o. în ultima repriză în 
partida cu Anders, iar Mariuțan, cu o 
„stîngă" de... zile mari a pus capăt 
meciului cu Jultner în repriza a doua. 
Mîine, oaspeții evoluează la Craiova.

a mai putut relua

Bedau, chiar în pri-

R. CALARAȘANU

să arate 
i partici-

nostru, 
forma
și pe 

trialul"

Campionatele mondiale 
de ciclism

Pe velodromul „Parc des Princes" 
din Paris au continuat joi și vineri 
campionatele mondiale de ciclism pe 
pistă. în cursul zilei de joi au fost 
desemnați învingătorii -în probele de 
urmărire individuală, masculin și fe
minin. La masculin, titlul de campion 
mondial a fost cucerit de ciclistul 6- 
landez Tim Groen, iar la feminin de 
Ivone Renders (Belgia).

Vineri, formații din 15 țări s-au ali
niat la startul probei de urmărire pe 
echipe. S-au desfășurat eliminatoriile, 
pe un traseu în lungime de 4,090 km. 
Cel mai bun timp a fost realizat de 
echipa R. F. Germane — 4:41,78, ur
mată de Italia 4:44,62, Danemarca 
4:45,72, Anglia 4:45,89, Franța 4:46,12, 
U.R.S.S. 4:46,21, Polonia 4:46,78, Ceho
slovacia 4:47,45. Aceste echipe s-au ca
lificat pentru sferturile de finală. Obți- 
nînd rezultatul de 4:53,54, echipa R.P. 
Romîne nu s-a calificat în „sferturi".
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