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j ,ira-Deva V
instituirea Ordinului și Medaliei 

JT „Pentru Merite în Dezvoltarea Culturii Fizice 
BBt Prinfr-un Decret al Consiliului de Stat s-a instituit Ordinul și Medalia „Pen-<

tru Merite în Dezvoltarea Culturii Fizice", care se conferă sportivilor, antreno- 
rilor de sport, profesorilor de educație fizică, tehnicienilor și cluburilor care 

' obțin succese deosebite în activitatea sportivă și contribuie la dezvoltarea cui-*
turii fizice și sportului în țara noastră.

Ordinul are trei clase, iar Medalia are două clase.
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portare deosebit de meritorie

VALERIU MALTOPOL

(Continuare în pag. a 8-a)

a vorbit 
sportivilor 
delegației

în prima

(Austria) etc. 
deocamda- 
București.

bulgari, a-
Rumianțev. 
la ora 14,15:

— Voința

Fotbaliștii de la Sliema Wanderers (Malta) au sosit ieri dimineață in București, lată-i 
in fața obiectivului fotoreporterului nostru

Bonello Dupuis — 
sistemul „quatro- 

dar va încerca să 
București, un joc

învingători
campionii noștri nu so- 
partida de astăzi chiar
Precauți, ei s-au pre-

monteze handicapul din prima 
partidă'*.

Interesîndu-ne despre „cartea 
de vizită" a oaspeților, dr. 
George Bonello Dupuis ne-a 
oferit palmaresul echipei, din 
care spicuim : ...1—0 cu Gote- 
borg (Sniedia), 1—0 cu Admira 
(Austria), 1—1 cu Chaux de 
Fonds (Elveția), 2—1 cu Sout
hend (Anglia), 1—0 cu Beograd, 
2—2 cu Grazer 
Din palmares lipsea, 
tă, ...0—2 cu Dinamo

in ..C. C. E

La trei zile de la finala „Cu
pei Balcanice", marele nostru 
stadion „23 August" își va des
chide din nou porțile pentru nu
meroșii iubitori ai fotbalului 
din Capitală. Pe programul de 
azi figurează meciul internațio
nal dintre formațiile de club 
DINAMO BUCUREȘTI și SLIE
MA WANDERERS, care se re- 
întîlnesc în primul tur al 
„C.C.E.“, ediția 1964—65.

în vederea jocului cu Dinamo, 
fotbaliștii maltezi au sosit în 
Capitală ieri dimineață, fiind 
întâmpinați în Gara de Nord 
de reprezentanți ai F.R. Fotbal 
și ai clubului sportiv Dinamo 
București. Delegația oaspeților 
este alcătuită din 21 de per
soane. dintre care 15 sînt ju
cători : DEBONO I, FALZON, 
AQUILINA I, CUSCH1ERI, 
BONNICI, BUTTIGIEG, COCKS, 
BEDL, CINI, AQUILINA II, 
VASSALLO, SPITERI, DEBO- 
NO II, FITZGERALD și MI- 
CALLEF.

Antrenorul echipe* este... in
terul Bedl, jnicătorul cu numă
rul 8, care va acționa în „tan
dem" cu Cini, purtătorul tricou
lui cu numărul 9. „Slienia — 
ne spunea conducătorul lotului, 
dr. George 
joacă după 
due-quatro“, 
presteze, la
ofensiv încercînd astfel să re-

Deși 
manșă, 
coțese 
ușoară,
gătit cu toată atenția. Dltinuul 
antrenament l-au efectuat joi, 
pe propriul teren. Prof. Angelo 
Niculescu ne-a declarat că nu va 
schimba formația învingătoare 
în Malta. Vor juca deci : DAT- 
CU — POPA, NUNWEILLER 
III, NUNWEILLER IV, ȘTE
FAN — PETRU EMIL, O. P0- 
PESCU — PÎRCĂLAB, ENE II, 
FRĂȚILĂ și NUNWEILLER 
VI. Meciul va fi condus de o 
brigadă de arbitri 
vînd la centru pe 

în deschidere, de
Metalul Floreasca
Buc.

Echipele Rominiei și Iugoslaviei-neînvinse 
se intiinesc azi in partida decisivă

• Ieri: Romînia — Bulgaria 90-81 (45-42) • Joi: Romînia — Turcia 82-67 (38-34)
După jocurile de pină acum 

două echipe sînt neînvinse: Ro
mînia și Iugoslavia. Și acestea 
se întîlnesc chiar astă-seară la 
Floreasca tntr-o veritabilă fi
nală a acestei pasionante edi
ții a Balcaniadei. Mîine seară, 
reprezentativa Rominiei va sus
ține o altă partidă decisivă, cu 
Grecia, de data aceasta pentru 
calificarea la viitoarea ediție a 
campionatului european. Două 
examene dificile, la care sîntem 
convinși că baschetbaliștii noș
tri se vor prezenta 
așteptărilor.

(38—34) — care ne-a mărit vedit superiori unor adversarii 
șansele de calificare pentru vi- valoroși.
itoarea ediție a campionatelor După 2—3 minute de

in ziua a doua
CLARĂ

CU TURCIA

O VICTORIE
A ECHIPEI NOASTRE

32-67

„vedetă" de 
reprezentativele

la înălțimea

In meciul 
s-au întîlnit . 
rii noastre și Turciei. Jocul 
oferit spectatorilor o dublă 
tisfacție: victoria

A fost definitivat lotul olimpic al R.P. Romine 
pentru J. 0. de la Tokio

Ieri a avut loc o conferință 
de presă organizată de Comite
tul Olimpic Romîn, la care au 
luat parte membri ai C.O.R., ai 
Consiliului General al UCFS, 
antrenori și reprezentanți ai 
presei sportive.

în cadrul conferinței de pre
să, tovarășul Aurel Duma, pre
ședintele Uniunii de Cultură Fi
zică și Sport și al Comitetu
lui Olimpic Romîn, 
despre pregătirea 
noștri și alcătuirea 
pentru marile întreceri olimpice 
ce vor avea loc la Tokio între 
10 și 24 octombrie.

Delegația sportivă a Repu
blicii Populare Romîne la cea 
de-a 18-a ediție a Jocurilor 0- 
limpice va fi alcătuită din 147 
de sportivi, dintre care 115 băr
bați și 32 femei, care vor con
cura la următoarele discipline : 
atletism, box, caiac-canoe, cano
taj academic, ciclism, fotbal, 
gimnastică, haltere, lupte cla
sice și libere, polo pe apă, 
scrimă, tir, volei. Din diferitele 
loturj fac parte cei mai buni 
sportivi ai țării, selecționați pe 
baza îndeplinirii normelor olim
pice și a rezultatelor obținute 
la competițiile internaționale 
din acest an.

Din delegația țării noastre, 
care se va .deplasa la Tokio (în 
cîteva etape), fac parte o serie 
de sportivi renumiți ca : I olanda 
Balaș, Viorica Viscopoleanu, $er- 
ban Ciochină (atletism), C-tin 
Ciucă, Iosif Mihalic, Ion M'onea, 
Gh. Negrea (box), Aurel V er- 
nescu, Vasile Nicoară, Haralam- 
bie Ivanov (caiac), Gh. Constan
tin, Ion Nunweiller, Carol Crei- 
niceanu (fotbal), Fiți Balaș, La- 
zăr Baroga (haltere), Sonia I O'
van, Elena Leușteanu-Popescu, 
Anton Cadar (gimnastică), D-tru 
Pîrvulescu, Ion Cernea, Valeriu 
Bularca, Gh, Tapalagă, Alex. 
Geantă, Fr. Boia (lupte), Aurel 
Zahan, Mircea Ștefănescu, Alex. 
Szabo (polo), Olga Orban-Szabo, 
Maria Vicol, Ionel Drîmbă, Tu
nase Mureșanu (scrimă), Ion 
Tripșa, Nicolae Rotaru, Ion Du
mitrescu (tir), Horațiu Nicolau, 
Aurel Dragon, Gh. Fieraru, Doi
na Ivănescu, Ileana Enculescu 
(volei).

Din delegația noastră olimpică 
vor mai face parte, de 
nea, tehnicieni, 
internaționali 
că întîlniri 
piadei.

Primul Iot 
tre urmează 
peste cîteva

aseme-
medici» arbitri 

invitați să condu- 
din cadrul Olim-

al delegației noas- 
să plece la Tokio 
zile.

GHEORGHE COSTACHE A CUCERIT TULUL DL CAMPION EUROPEAN LA JUNIORI
62,12 m la aruncarea ciocanului — 
nou record republican de juniori
VARȘOVIA, 18 (prin telefon)— 

Vineri, pe stadionul „A X-a Ani
versare" din capitala Poloniei, 
s-au desfășurat primele probe 
ale ediției inaugurale a campio
natelor europene de atletism 
pentru juniori. La startul între
cerilor sînt prezenți peste 350 
de juniori și junioare din Aus
tria, Bulgaria, Cehoslovacia, 
Franța, Iugoslavia, R.D. Germa
nă, R. F. Germană, R. P. Romî- 
nă, Suedia, Turcia, Ungaria, 
Italia, Uniunea Sovietică și Po
lonia. Printre tinerii atleți se 
află mulți performeri, care de
țin de pe acum poziții fruntașe 
în atletismul european și mon
dial, viitori candidați la medalii 
olimpice.

Seara, după bogatul program 
ai primei zile de întreceri, re

capitulînd rezultatele obținute 
de reprezentanții noștri, am re
trăit cu aceeași intensitate clipa 
de mare bucurie cînd, o dată 
cu cea de a patra aruncare, ta
lentatul nostru atlet GHEORGHE 
COSTACHE a realizat o perfor
manță excelentă : 62,12 m la 
aruncarea ciocanului, cifră care 
reprezintă un nou și valoros re
cord republican de juniori (7,257 
kg). CU ACEST REZULTAT, 
GHEORGHE COSTACHE S-A 
CLASAT PE PRIMUL LOC IN 
CLASAMENTUL PROBEI, CU
CERIND ASTFEL TITLUL DE 
CAMPION EUROPEAN. O com-

a

Emil Niculescu a manifestat o deosebită dispoziție de joc în 
meciul cu Turcia, lată-l, oferind — într-o spectaculoasă sări* 

tură — o minge care ne

europene — și felul în care a 
fost ea obținută, la capătul unui 
meci spectaculos, pe parcursul 
căruia sportivii noștri s-au do-

va aduce încă două puncte.
Foto: P. Romoșan

diu", purtătorii culorilor noastre 
își concretizează superioritatea. 
Ei preiau conducerea la scor și

(Continuare în pag. a 4-a)

Reportajul nostru

PRIMA ORĂ...
Marți, Cornelia s-a sculat 

mai de dimineață ca de obicei.
l A plecat de acasă pe la șap- 
| te, nemaiputînd sta
’ știind că azi va preda prima
| e-i oră de sport.
nată și, în drum spre școală, 
tînăra profesoară își făcea sin
gură curaj, spunîndu-și că 
n-are rost să se frăminte atît, 
de vreme ce această oră nici 
nu va fi o „oră" propriu-zisă 
de sport. După raport, va face 
apelul, apoi va sta de vorbă 
cu viitorii ei elevi și sportivi, 
iar abia la urmă va face cîteva 
exerciții.

Fusese repartizată la Craio
va și de o lună de zile, de 
cînd venise în acest oraș ame
najase — împreună cu elevii 
— un frumos teren de sport la 
Grupul școlar petrol-chimie, 
spre care se îndrepta acum. 
Da, pe acele terenuri va mer
ge cu „clasa" 1 Ea va fi îm
brăcată într-un trening albas
tru cum e cerul acestei dimi
neți senine de toamnă, așa 
cum visase cu ani în urmă, pe 
cînd era elevă la Turnu Seve
rin. îndrăgise sportul de cînd 
era de o șchioapă și-și dorise 
atît . de mult să fie profesoară 
de educație fizică !... Acum, își 
realizase acest vis. Peste cîteva 
ore, mai precis între 11 și 12 
va preda prima ei oră de 
sport. „

locului,

Era emoțio-

câ

in sfîrșit, mult așteptata 
oră 1 Pe zgura roșie a terenu
lui de handbal, într-o aliniere 
perfectă, elevii anului l E de 
la Grupul școlar petrol-chimie 
din Craiova. In fața lor, tînăra 
absolventă a Institutului de 
cultură fizică, profesoara Cor- 
nelia Oțet. Se fac prezentările. 
Simple, emoționante...

— Noi, tovarășă profesoară 
— spun băieții — am venit 
aici, la această mare școală, 
ca să ne facem lăcătuși, electri
cieni, operatori chimiști la pre
pararea azotului, la prepara
rea metanului. Are nevoie de 
noi viitorul Combinat chimic 
care se ridică la marginea ora
șului nostru ! Ne-am ales aces
te meserii fiindcă ne plac. Ne 
Clace mult și sportul. Sîntem 

ucuroși că ne veți fi profe
soară de educație fizică și vă 
urăm bun venit în mijlocul 
nostru I

Profesoara Cornelia Oțet se 
prezintă și ea. Specialitatea, 
volei. A cerut să fie repartizată 
aici, îi este drag orașul și oa
menii. E din Turnu Severin, 

fratele ei este tot profesor de 
educație fizică la o școală me
die din acel oraș. Va face to
tul ca ei, elevii acestei școli, 
să se numere printre cei mai 
buni sportivi din Craiova.

începe ora de educație fk 
zică !...

V. TOFAN



Din activitatea sportivă de mase
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CAMPIONATUL ASOCIAȚIEI SPORTIVE-ÎN ACTUALITATE vești de la corespondenți
în asociațiile sportive din întreaga 

țară, competiția ,,la ordinea zilei* este 
campionatul asociației. Un mare nu
măr de tineri și tinere se prezintă la 
startul acestei întreceri, iar activiștii 
sportivi depun eforturi pentru o cît 
mai bună organizare și desfășurare a 
competiției.

Despre modul cum se dispută cam- 
pionatnil în unele asociații sportive și 
despre pregătirile ce se fa-c în altele 
pentru a se asigura condiții cît mai 
bune de desfășurare a întrecerilor, 
ne-au vorbit o serie de activiști spor
tivi.

Tov. Petre Mitrache, secretarul ©la
tului sportiv Metalul w23 August**, 
ne-a relatat că în multe asociații spor
tive din acest raion campionatul! se 
află în plină desfășurare. La uzinele 
'„23 August* întrecerile de fotbal s-au 
încheiat zilele trecute, ©îștigătoare 
fiind formația sectorului „scularie ge
nerală*. în momentul de față continuă 
întrecerile campionatului în asocia
țiile sportive de la întreprinderile E- 
iectroaparataj, Fabrica de pompe, Fa
brica de cabluri și materiale eiectro- 
izolante. Pină în prezent aproape 5000 
de oameni ai muncii din raion au fost 
prezenți La startul întrecerilor.

*

...La asociația sportivă Prahova „1 
Mai* din Ploiești, campionatele se dispu
tă în prezent în mijlocul unui interes 
(deosebit.

— Zece echipe de volei, t*»t atîtea 
de handbal în 7, 8 de tenis de masă, 
20 de șah și 135 de atleți sînt angre
nați în campionatul asociației noastre, 
oe-a spus activistul sportiv Gheorghe

DOUĂ ASOCIAȚII SPORTIVE —»

Printre asociațiile sportive fruntașe 
«din orașul Oradea 3e afla și asociația 
Drum Nou de la fabrica de împleti- 
turi-dantele. Ea cuprinde 216 de mem
bri ai UCFS și are secții de șah, tenis 
de masă, tir și turism. Asociația spor
tivă Drum Nou a obținut o serie de 
frumoase rezultate. Astfel, 448 de ti
neri și vîrstnici aa fost angrenați în 
primele întreceri ale Spartachiadei re
publicane, iar eoliipa de tir a reușit 
să sc claseze pe locul 2 în cadrul e- 
tapei orășenești a acestei importante 
competiții.

Dnipă cum am arătat mai sus, iu
bitorii sportului de Ia această fabrică

PENTRU PRIMA OARA!...
Am toate motivele să fiu bucuros... 

Cu prilejul finalelor campionatelor șco
lare din cadrul Spartachiadei repu
blicane, elevii suceveni au cucerit, pen
tru prima oară, un titlu la atletism. Per
formanta a fost realizată de o fată 
din Șiret, Elena Fodor, sosită In frun
tea concurentelor de la 800 m, cate
goria junioare I. In aceeași competiție, 
și tot la atletism, alte tinere din regiu
nea Suceava, Ștefana Pînzaru și Ro
dită Ostrieeanu au ocupat locuri 
fruntașe (2, respectiv 3) la greutate 
și sulifă.

Aceste succese, poate timide pentru 
început, vorbesc totuși despre pătrunde
rea celui mai complet dintre sporturi 
pe meleagurile Țării de Sus a Moldo
vei. Iar rezultatele dovedesc că în di
recția dezvoltării atletismului se mun
cește nu numai cu pasiune ci și cu 
pricepere.

Un exemplu : orașul Șiret Cu mij
loace reduse la început, dar cu stă
ruință și răbdare, un profesor inimos, 
Marin Salaliub, a reușit să formeze 
acolo un centru atletic, nu numai cel 
nwh tare pe regiune, dar — confrun- 
tînd documentele de specialitate — u- 
nul din cele mai bine organizate din ța
ră. Aproape 50 de atleți și atlete, toți 
*— deocamdată — de vîrstă școlară, se 

Haralambie. întrecerile de handbal și 
volei au loc pe terenurile recent ame
najate în incinta uzinei.

— Ne puteți indica cîțiva dintre 
concurenții pe care i-ați remarcat ?

— Firește. Avem mulți tineri care 
fac cinste asociației noastre, dintre a- 
ceștia, o mențiune în plus se poate 
acorda șahiștilor Aurel Vartic. Dumi
tru Buțoi, handbaliștiloc Vasile Erhaa 

Tineri ds la AS. Banatul Timișoara, la startul probei de 100 m desfășurată 
in cadrul campionatului asociației-.

Foto: L. Mirea
și Florea Dra-gomîr, voleibalistului 
Gheorghe Dumitrescu și altora.

— Ce acțiuni și-a propus consiliul 
asociației să realizeze în viitorul a- 
propiat ?

— Sperăm ca întrecerile actualului 
campionat să se încheie luna viitoare. 
Consiliul asociației și-a propus ca ime
diat să înceapă (un nou campionat, 

sînt încadrați în 4 secții pe ramură 
de sport, unde activează în mod orga
nizat. Jucătorii de tenis de masă Ion 
Pop și A. Tarsai, șahistul Fr. Toth 
ș.a. au reprezentat cu cinste asociația 
îa campionate locale și în competiții 
inter-asociații. Ei sînt fruntași nu nu
mai în sport ci și în producție.

în aceste zile tinerii din fabrică se 
întrec cu entuziasm în diverse compe
tiții organizate de consiliul asociației 
lor sportive.

în schimb, la asociația Metalul Ora
dea, unde există posibilități mult mai 
mari, activitatea sportivă este extrem 
de redusă. Deși este înființată de 6

impun atenției noastre. Doar în cîțiva 
ani, printr-o muncă prodigioasă, ei au 
reușit să doboare mai bine de juma- | 
tate din recordurile regiunii. Fără a 
solicita... condiții speciale, amenajîn- ' 
du-și singuri sectoare de aruncări și j 
sărituri, o pistă pentru alergări, tinerii 
atleți din Șiret au ajuns mindria spor, 
tivilor din regiune!

Dar Șiretul nu mai constituie un 
exemplu izolat. Pasiunea pentru atle
tism ca și pentru alte ramuri sporii- j 
ve (baschet, handbal, volei) se face 
simțită tot mai mult și în alte loca
lități ale regiunii, în primul rînd la 
Suceava, apoi la Câmpulung Moldove
nesc, la Botoșani, Fălticeni etc.

Secțiunea de învă(ămînt a regiunii, 
în colaborare strînsă cu organele re
gionale UCFS fac totul pentru dezvol
tarea activității sportive, pentru ridi
carea calității ei. Ele se bucură de 
sprijinul larg al organelor și organi
zațiilor de partid. Printr-o muncă a- 
vîntată, rodnică, atletismul sucevean 
și sportul în general se vor afirma 
tot mai mult 1

prof. GHEORGHE MOGA 
inspector metodist pentru educație fi
zică pe lingă Sfatul popular regional 

Suceava.

pentru pregătirea tinerilor care vor 
lua startul în diferite competiții de 
mase ce se vor organiza în curînd.

★
...Uzinele „Gri vița» Roșie*. Campiona

tul asociației sportive s-a încheiat — 
după cum ae spunea tov. Zo» Gheor
ghe, secretarul asociației — de pu
țin tap. După un scurt răgaz se 
va deschide o nouă ediție a cam
pionatului. .Vor avea prioritate, bine-

înțeles, rawirrie sportive care pe timp 
de iarnă nu-și pot desfășura activi
tatea în *er liber 5 haltere, tenis de 
masă, șah. în linii mari s-a fixat ca 
noul campionat al asociației să în
ceapă la 1 octombrie. Peste cîteva 
zile, consiliul asociației sportive va 
organiza o ședință în care se va ana
liza felul cum s-a desfășurat camp iu- 

FAȚĂ ÎN FAȚĂ
ani, asociația Metalul „trăiește* doar 
prin secțiile de fotbal și popice. Ce
lelalte secții pe ramură de sport sînt 
ca și inexistente, deși îa întreprinde
rea pe lingă care funcționează asocia
ția sînt numeroși tineri care ar dori 
să practice și alte sporturi sau să par
ticipe la concursurile pentru trecerea 
probelor Insignei de polisportiv. Din 
cauza delăsării îa muncă a membri
lor consiliului asociației sportive, echi
pamentul a început să se deterioreze, 
cotizațiile nru sînt strînse la timp, iar 
în ultimii doi ani nu s-a organizat 
nici o competiție rezervată elementu
lui feminin, deși în întreprinderea de
industrie locală Metal-lemn există 
multe fete dornice să-și măsoare for
țele pe terenul de sport.

Iată două consilii de asociații spor
tive cu două moduri diferite de a 
munci. De bună seama ca membrii 
consiliului asociației sportive Metalul 
trebuie să urmeze, cît mai curînd, 
exemplul colegilor lor de la A. S. 
Drum Nou.

6 1OSIF BO1TOȘ — coresp.

Alexandru Georgescu e un ado
lescent care păstrează toate atri
butele vîrstei sale. Candid și în
drăzneț, visător și ambițios. Are 
17 ani, o bicicletă de curse și 
un car de ambiții. In vara aceasta 
i s-au împlinit două visuri : a de
venit campion al «țării la Sparta- 
chiada republicană-— categoria bi
ciclete de turism și a stat cîteva 
minute de vorbă cu unul dintre 
„idolii" săi : campionul ciclist Ion 
Cosma.

— Dar cite am învățat de la el 
în aceste minute... rostește surî- 
zător Alexandru Georgescu.

— Ei, a fost o convorbire între 
colegi de sport...

— Atunci, nu se desfășurase încă 
jinala Spartachiadei republicane. 
Cosma venise in orașul nostru cu 
„Cursa Scînteii". De fapt, ca să 
fiu sincer, în timp ce alergam la 
București, în finală, mă gîndeam 
tot timpul la Cosma, la voința pe 

natul asociației — recent încheiat — 
și se vor lua măsuri corespunzătoare 
pentru ca întrecerile care vor începe 
în luna octombrie să se desfășoare în 
cele mai bune condițiuni.

★

Despre stadiul în care se află cam
pionatul la asociația sportivă Rulmen
tul din Bîrlad ne-a vorbit activistul 
sportiv Gheorghe Tunase.

— Anul acesta, ne-a informat tov. 
Tănase, vom organiza campionatul aso
ciației la atletism, fotbal, volei, hand
bal în 7, tir, șah. și tenis de masă. 
Startul în întreceri se va da peste' 
cîteva zile.

-— Unde se vor desfășura concursu
rile ?

— Cea mai mare parte dintre ele, 
pe stadionul din oraș, iar jucătorii 
de tenis de masă și șah își vor mă
sura forțele în clubul uzinei. De buna 
desfășurare a întrecerilor se vor o- 
cupa cei aproape 30 de instructori vo
luntari pe care-i avem în secțiile pe 
ramură de sport.

— Cîți sportivi veți angrena în 
apropiatul campionat al asociației ?

— TVoi credem că aproape toți cei 
2 200 membri ai UCFS vor participa 
la acest campionat.

★
La asociația sportivă Vagonul din 

Arad am vorbit ca tovarășul Cornel 
Claici, membru în consiliul asociației.

— La ora actuală — ni s-a relatat 
— lucrăm la programul de desfășurare 
a campionatului. Vom organiza între
ceri la gimnastică, lupte, tir, fotbal 
și popice. Startul se va da în a treia 
decadă a lunii septembrie.

— Cîți salariați credeți că vor lua 
parte la aceste campionate ?

— Aproape 2000. Poale și mai 
mulți, deoarece în uzina noastră există 
o frumoasă tradiție m 1 desfășurarea 
campionatelor pe asociație.

★
— în asociația noastră, Electropu- j 

tere, ne relata tovarășul Gheorghe 
Tudorică, responsabil»»! organizatoric al 
consiliului asociației, campionatul s-a 
încheiat la mijlocul lunii iulie, o dată . 
cu disputarea finalei la fotbal.

— După aceasta ?
— Sportivii noștri au intrat intr-o ' 

scurtă vacanță, iar acum se pregătesc 
să ia startul în noul campionat, pe 
care intenționăm să-l deschidem spre 
sfîrșitul acestei luni. Recent, consi
liul asociației a luat unele măsuri în 
legătură cu această competiție. S-au 
stabilit, de pildă, ramurile sportive la 
care se vor întrece membrii UCFS : 
fotbal, atletism, box, tenis de masă, 
șah, lupte. La întreceri vor participa 
aproximativ 800 de sportivi. Se simte 
de pe acum, în uzina noastră, îndeo
sebi la secțiile aparataj, turnătorie și 
transformatori, nerăbdarea tinerilor de 
a participa la campionat. Ca și în 
anii precedenți, așteptăm ca viitoa
rele dispute ale sportivilor noștri să 
se ridice la un bun nivel.

★

După cum se vede, în unele aso
ciații campionatul este în plina des
fășurare, iar în altele Se fac pregătiri 
intense pentru începerea întrecerilor, 
ceea ce denotă că organizarea acestei 
competiții se situează, peste tot, în 
centrul preocupărilor consiliilor asocia
țiilor sportive.

R. CĂLARAȘANU
TR. IOAN1ȚESCU

Portretul unui campion
care o are el atunci cînd aleargă 
și asta m-a ajutat să depășesc mo
mentele grele ale cursei... Poate că 
el a uitat . de mult convorbirea pe 
care a avut-o cu tin băiat, pe o 
stradă din Pitești, dar eu nu o voi 
uita niciodată...

— Și ce planuri ai pentru viitor?
— Anul acesta voi termina școala 

medie și vreau să mă înscriu la 
Politehnică. Dacă voi reuși, paralel 
cu studiile, am să caut să urc trep
tele măiestriei sportive. Aș fi feri
cit dacă, alergind vreodată într-o 
cursă alături de „ași“, m-aș clasa 
pe unul dintre primele cincisprezece 
locuri. înțelegeți, nu ?

Desigur, am înțeles și, privind 
flacăra vie care ardea in ochii 
foarte tinărului nostru interlocutor, 
gîndeam că în orice caz Alexandru 
Georgescu nu-și va abandona nicio
dată visurile adolescenței lui.

VALENTIN PAUNESCU

Harnicii noștri colaboratori, cores
pondenții voluntari, ne informează zil
nic despre diversele preocupări ale ac
tiviștilor sportivi din întreaga țară. 

■ Iată cîteva vești.

NOI CENTRE DE INIȚIERE

| Din inițiativa consiliului raional 
UCFS Făgăraș s-a organizat o se- 

! rie de centre de inițiere în diverse 
j ramuri sportive pentru tinerii între 
! 3—16 ani. Zeci de fete și băieți din 
| Făgăraș și satele învecinate frecven
tează cursurile de haltere, volei, șah, 
tenis de masă și popice conduse de 
antrenori, profesori de educație fizică 
și alți specialiști.

Traian Memetea

„DUMINICI CULTURAL-SPORTIVE"

In raionul Mizil a devenit o tradiție 
organizarea „duminicilor cultural-spor
tive" La care iau parte numeroși ti
neri și vîrstnici. Pină în prezent aci 
avut loc în comunele și satele rato.di- 
lui Mizil 241 de asemenea manifestații 
cultural-sportive la care au participat 
peste 12.000 de persoane. Cu prilejul 
acestor „duminici cultural-sportive" au 
fo6t organizate și concursuri în ca
drul cărora zeci de tineri și tinere și-au 
trecut cu succes probele Insignei de 
polisportiv.

★
In 1964 numărul „duminicilor cul

tural-sportive" și al participanților la 
aceste manifestații au crescut simțitor 
în raionul Calafat. Dacă în cursul anu
lui trecut au avut toc 86 „duminici cul
tural-sportive", anul acesta, numai pînă 
Ia 1 septembrie, au fost organizate 132 
de asemenea acțiuni la care au luat 
parte peste 20.000 de tineri și tinere. 
Cele mai reușite „duminici cultural- 
sportive" au avut loc în comunele 
I.eaca de Cîmp, Verbița, Tunarii Noi, 
Poiana Mare ș.a.

I. Georgescu și 
D. Turcu

PESTE 16.900 DE PARTICIPANȚI
LA CONCURSUL INSIGNEI DE ' 

POLISPORTIV

întrecerile pentru cucerirea Insignei 
de polisportiv se bucură de o largă par
ticipare în raionul Segarcea — regiu
nea Oltenia. Numărul tinerilor care 
participă la concursurile pentru trece
rea probelor Insignei de polisportiv a 
ajuns la 16.511. Cei mai mulți aspi
ranți la insignă aparțin asociațiilor 
sportive Recolta Gighera, Știința și 
Elevul mecanizator din Segarcea. Se 
cuvine să subliniem și munca depusă 
de instructorii sportivi Ionel Niță, Cor
nel Fețoiu, Eugen Hristea etc. care nu 
precupețesc nici un efort pentru a pre
găti cît mai temeinic pe tinerii dor
nici să poarte Insigna de polisportiv.

Corvin Marica

TERENUL DE SPORT ȘI-A SCHIM
BAT ÎNFĂȚIȘAREA

Cînd școlarii din Craiova au plecat 
în vacanță, terenurile de sport ale 
S.S.E. arătau ca un adevărat șantier. 
Acum, cînd au început școlile, micii 
sportivi craioveni au găsit terenurile 
de baschet, volei, handbal și tenis com
plet reamenajate fiind gata pentru a 
găzdui întrecerile lor sportive.

Ștefan Gurgui



MOTO CICLISM

La Cîmpina și București

Azi și mîine, campionatul republi- 
an de rugbi continuă cu interesante 
artide programate în cadrul celei de 

XVI-a etape. Azi, pe stadionul Di- 
amo (de la ora 16) dinamoviștii vor 
Lisține partida cu Gloria, iar mîine 
— pe stadionul de la Ghencea — 
teama întîlneșVe formația gălățeană 
mcora. 
ele meciuri î 
loșie, „
tiința Petroșeni—CSMS Iași.
Jocul Constructorul București—Ști- 

ița Timișoara a foat amînat.
Iată și clasamentul înaintea etapei 
XVI-a :

în țară se dispută următoa- 
Știința Cluj—Grivița

Rulmentul Bîrlad—Progresul,
vede,

1. Steaua 15 11 4 0 178^: 53 41
2. Dinamo 15 12 1 2 245: 54 40
3. Grivița Roșie 14 12 1 1 219: 75 39
4. Progresul 15 7 5 3 99: 69 34
5. Rulmentul Bîrlad 15 5 3 7 86: 77 28
6. CSMS Iași 15 5 3 7 82: 93 28
7. Constructorul 15 5 3 7 91:104 28
8. Știința Cluj 15 5 1 9 65:160 26
9. Gloria 15 2 6 7 81:136 25

10. Șt. Petroșeni 14 3 3 8 49: 94 23
11. Șt. Timișoara 15 3 1 11 76:184 22
12. Ancora Galați 15 3 1 11 58:230 22

singură res-După cura se 
tanță în campionatul 
meciul Grivița Roșie—Știința Petro-

o
categoriei A :

A fost desemnată echipa campioană pe anul 1964
Cu cîteva zile în urmă s-a încheiat 

1 zona Cheilor Bicazului Alpiniada 
îpublicană pe anal 1964. Timp de 
atru zile echipele asociațiilor sportive 
urmata Brașov, C.F.R. Petroșeni, Gri- 
V-5* Roșie București, Metalul Hune- 
oart. și Dinamo Brașov și-au demon- 
trat măiestria, escaladînd traseul eta- 
ei finale (grad de dificultate 5 A), 
raseu executat în premieră de către 
Ipiniștii Crăciun Gheorghe, Coliban 
mii și Garner Valentin. Parcurge- 
ea traseului de către cele cinci 
hipc a scos în evidență faptul 
lpinismul din țara noastră dispune 
ățărători talentați și curajoși, cu

e- 
că 
de 

o 
ună pregătire fizică și tehnică. Spre 
cosebire de alte finale, de această 
ată s-a urmărit nu numai simpla par- 
urgere a traseului ci, în mod deosebit, 
ehnica și concepția tactică a capului 
e coardă, felul cum întreaga echipase 
escurcă pe un traseu cunoscut doar 
îoretic, fără ca această echipă să fie 
ondusă de jos de către Rin antrenor 
au instructor.
După patru zile de întreceri, titlul 

e echipă campioană la alpinism pe 
nul 1964 a fost cucerit de echipa 
sociației sportive Armata Brașov, for
țată din sportivii Aurel Irimia, maes- 
ru al sportului, Dumitru Chivu și 
latei Schen (antrenor Emilian Cristea, 
»aestru al sportului). Locurile urmă- 
oare au fost ocupate de către Dinamo 
rașov și C.F.R. Petroșeni. Singura

echipă care a parcurs traseul etapei 
finale fără penalizări (și care de alt
fel este cîștigătoarea etapei finale) 
a fost C.F.R. Petroșeni 
Zolotaru Alexandru). Dar, 
în etapele anterioare ale 
C.F.R. Petroșeni a acumulat 
mic de puncte, echipa s-a 
locul trei. Secția de alpinism a asocia
ției sportive C.F.R. Petroșeni are obli
gația de a ajuta mai mult pe alpiniști 
și pe instructorul secției. Este necesar, 
de asemenea, ca și conducerile asocia
țiilor sportive Armata Brașov, Metalul 
Hunedoara, Grivița Roșie București, 
Dinamo Brașov etc. să sprijine mai 
concret și să controleze felul în care 
se desfășoară procesul de instruire 
sportivă din secțiile de alpinism. Men
ținerea formei bune în care se află 
alpiniștii noștri fruntași (avînd în 
vedere faptul că sezonul alpin de vară 
nu s-a încheiat încă), trecerea trep
tată a pregătirii alpiniștilor către 
specificul alpinismului de iarnă, asi
gurarea materialelor și echipamentu
lui pentru ca iarna să-i găsească pre
gătiți pentru a o întâmpina, precum și 
atragerea de noi elemente tinere și 
talentate în activitatea alpină, iată 
doar cîteva sarcini care își cer rezol
varea

(instructor 
pentru că 
alpiniadei 
un număr 
clasat pe

în toate secțiile de alpinism.

GHEORGHE POP 
secretar general al Comisiei 

centrale de turism-alpinism

Campionatele republicane
de motocros și dirt-track

Iubitorii sportului cn motor vor 
avea de ales mîine dimineață între 
faza finală a campionatalui republican 
de motocros — care se va desfășura 
la Cîmpina — și faza a doua a cam
pionatului republican de dirt-track 
programată pe stadionul Dinamo din 
Capitală.

La Cîmpina, pe dealul Muscelului, 
începînd de la ora 9,30 se_ vor avînta 
în luptă 
înaintea
125 cmc:
p; 
20 p; 
4-—5.
(Voința Sibiu) 11 p; 6. 
(Metalul) 10 p; 7. Fr. J 
gul roșu Brașov) 3 p; 175 cmc: 1. M. 
Pop (Dinamo) 24 p; 2. V. Savin (Me
talul) 12 p; 3. Al. Ionesca (Steaua) 
10 p; 4.
10 p; 5. 
p; 6. I. 
6 p; 7.

motocrosiștii. Clasamentele 
etapei finale arată astfel : 
1. Tr. Maoarie (Dinamo) 28 

2. 0. Puiu (Steagul roșu Brașov) 
3. I. Popa (Dinamo) 12 p; 

I. Sas (Steaua) și P. Fischer 
. Cr. Dovids 
Szinte (Stea-

I. Ionescu (St. roșu Brașov)
R. Dovids (Voința Sibiu) 8 

Lăzărescu (Energia Cîmpina) 
u pj *. M. Covaci (Dinamo) 1 p; 
250 cmc: 1. M. Dănescu (Steaua) 21 p; 
2. Cr. Dovids (Metalul) 20 p; 3. M.

Pop (Dinamo) 18 p; 4. Tr. Macarie 
(Dinamo) 14 p; 5. O. Puiu (St. roșu 
Brașov) 10 p; 6. Al. Șuier (Steaua) 
5 p; 7. C. Coman (Poiana Cîmpina) 4 
p; 8. E. Chercsteș (Steaua) 2 p; 
350 cmc: 1. Gh. Ion (Steaua) 28 p; 
2. O. Ștefani (St. roșa Brașov) 21 
p; 3. E. Seiler (Metalul) 18 p; 4. E. 
Keresteș (Steaua) 13 p; 5—6. M. Dă- 
pescu (Steaua) și P. From (St. roșu 
Brașov) 6 p; 7. V. Sabo (Dinamo) 3 
p; 8. St. Balog (Energia Cîmpina) 1 p.

★
Tot duminică dimineața, de Ia ora 

10, va avea loc pe stadionul Dinamo 
din Capitală faza a doua a campiona
tului republican de dirt-track. Această 
fază programează 12 manșe și o manșe 
amînată din faza I. Iată clasamentul 
înaintea acestei faze : 1. R. Jurcă
(Steaua) 13 p; 2. I. Cuca (Metalul) 
12 p; 3. Al. Datcu (Steaua) 11 p;
4. M. Alexandrescu (Metalul) 9 p ;
5. Al. Pop (Dinamo) 8 p; 6. Gh. Voi- 
culescu (Steaua) 7 p; 7. C. Radovici 
(Metalul) 3 p ; 8. R. Temistocle (Di
namo) 2 p.

Ion Cucii (Metalul) eooluind pe pista 
de zgură a stadionului Dinamo 

din Capitală.
Foto: T. Chioreanu

„Secunzii" au fost la înălțime
s-a înapoiat în țară 
— echipa similară 

egalitate: 5—5.
cum se știe 
au terminat la 
noștri reprezentanți este pozitiv, 
această partidă.
tov.

după turneul întreprins în R.D. Germană. Pa* 
a R.D.G. cu scorul de 6—4 (la Dresda), iar la

CUPA ORAȘULUI BUCUREȘTI-

Reprezentativa secundă a țării noastre 
giliștii romîni au învins — după 
Berlin, în cea de a doua partidă,

Bilanțul realizat de tinerii 
oglindit cîteva aspecte legate de 
Berlin, despre care ne-a vorbit

„Și în cea de a doua partidă boxe
rii echipei noastre secunde s-au dove
dit parteneri redutabili de întrecere 
pentru puternica selecționată a R. D. 
Germane, în componența căreia au in
trat 4 pugiliști „olimpici". La Berlin, 
rezultatul a fost egal, dar dacă ar
bitrajele ar fi fost obiective, repre
zentativa țării noastre putea obține un 
rezultat mai bun decît la Dresda. 
mitru Davidescu a fost superior 
nou lui Babiasch, și încă de o 
nieră care nu mai lăsa nici un 
biu asupra învingătorului. Cu toate 
acestea, decizia a fost dată boxe
rului german. La „cocoș", Covaliov 
l-a învins prin descalificare, în re
priza a doua, pe Rainer Poser. De
cizia este urmarea faptului că a fost 
lovit la ceafă după ce arbitrul din 
ring comandase „stop". Pînă atunci, 
Poser avea avantaj evident. Rănit în 
primul meci, Constantin Crudu n-a 
mai putut boxa, de data aceasta, la 
valoarea sa și a fost învins de Rarl- 
nick, prin abandon. Petre Vanea l-a 
întrecut la puncte pe Wieiv, după ce 
— pe parcursul meciului — își făcuse

Du- 
din 
ma- 
du-

Drapa întâlnirea de la
Acum, venim cu amănunte în legătură

Marin Nicolae, secretarul general al F. R. Box.

groggy de două ori adversarul. Ion 
Djnu l-a învins pe Winter la puncte, 
într-o partidă în care a manifestat o 
netă superioritate. Ion Covaci a pier
dut prin 
Wiefling, 
pe care 
centură.

Numărat de două ori, cu totul n& 
justificat, de arbitrul german Wolf,

descalificare întâlnirea cu 
ca urmare a unei lovituri 
arbitrul a apreciat-o.., sub

Dresda ziarul nostru a 
cu confruntarea de la

Virgil Badea a fost în cele din urmă 
abandonat de „directorul de luptă". 
Mihai Mariuțan l-a trimis în fiecare 
repriză la podea pe Trodler, cîștigînd 
prin abandon. Semigreul Schlegel, deși 
a primit două avertismente din partea 
arbitrului Wolf, pentru lovituri cu 
capul, a obținut, totuși, decizia în 
meciul cu Nicolau. In sfîrșit, Mihai 
Gheorghioni l-a obligat pe Moehring 
să abandoneze în ultima repriză11.

Recorduri și... restanțe

omponenții echipei A. S. Armata Brașov, campioană la alpinism pe 1964 — 
urel Irimia, maestru al sportului. Dumitru Chivu și Matei Schen (de la 

stingă spre dreapta).

Astă-seară, de îa ora 19, va avea 
loc pe arena Voința din Calea Moșilor 
nr. 263 (tramvai 1 și 21) cea de a 
doua reuniune de box în cadrul com
petiției dotată cu „Cupa orașului 
București".

Ultima competiție de amploare cu 
caracter intern — finalele campiona
tului republican de juniori — s-a con
sumat la sfîrșitul săptămînii trecute 
în bazinul de 50 m din incinta ștran
dului Tineretului. Continuînd „seria* 
bunelor rezultate obținute pe întreaga 
perioadă de vîrf, 
tori au reușit să 
meroase recorduri.

Cel mai valoros 
șoreanului Vasile Costa, care a acope
rit distanța de 200 m bras în 2:39,7, 
timp aflat la numai 4/10 de secundă 
de proaspăta! record realizat la „inter
naționale* de Anghel Șoptereanu.

Pregătindu-se la 400 m mixt indi-

tinerii noștri înotă- 
corecteze alte nu-

timp aparține timi-

Cristina Balaban și-a văzut răs- 
eforturile la... 100 m spate,

care pentru tînăra dinamovistă 
„materie secundară*. Firește,

Sporturile practicate iarna cer 
din partea sportivilor, pe lîngă e- 
fectuarea efortului propriu-zis, și 
o corectă adaptare la condițiile me
diului exterior. Pentru că iarna, 
temperatura aerului este mult mai 
scăzută, umiditatea mai crescută și 
carenții de aer (vînturile) mai pu
ternice. Acestea se manifestă cu 
atît mai intens, cu cît ne ridicăm 
mai sus de la suprafața solului, 
cum este cazul la munte, în timpul 
practicării schiului, turismului de 
iarnă etc.

Condițiile meteorologice schim
bate produc în organism o serie 
de modificări fiziologice de adap
tare și creează posibilități de îm
bolnăvire prin răceală. De aceea, 
pe lîngă pregătirea tehnică, trebaie 
create și dezvoltate în organismul 
sportivilor posibilități de a răspun
de prompt la toate solicitările de
osebite, de a se aclimatiza bine, de 
a-și mări rezistența generală la îm
bolnăviri.

Lucrul acesta se realizează prin 
călirea organismului. Ea trebuie să 
înceapă cît mai din vreme și să fie 
cît mai complexă, folosindu-se toți 
factorii principali ai mediului ex
tern : aerul, apa și radiațiile solare.

Băile de aer se pot face ori
unde, la umbră, punînd corpul în 
contact cu aerul, prin intermediul 
pielii, pe o suprafață cît mai mare.

Ele trebuie practicate încă din se
zonul cald, la început într-o cameră 
bine aerisită, cu o temperatură a 
aerului cuprinsă între 20—25°C. A- 
ceasta se poate realiza o dată cu 
practicarea gimnasticii de dimi
neață, executată într-un costum cît 
mai sumar, cu fereastra întredes
chisă, apoi cu oberlihtul deschis, 
obținîndu-se astfel o scădere trep
tată 
ce f

i a temperaturii aerului, pînă 
se ajunge la o egalare cu cea

pierde mai multă căldrară.
Procedeele folosite în călirea cu 

apă trebuie să fie de scurtă durată 
și repetate la mici intervale de 
timp. Se începe prin fricționarea 
cu ajutorul unui prosop umed, 
după executarea gimnasticii de di
mineață. După ce corpul se obiș
nuiește ca apa la temperatura ca
merei, se trece la stropirea corpu
lui sau turnarea apei pe corp, 
ceasta trebuie să aibă la început

Pregătirea organismului
pentru sporturile de iarnă

aerului de afară, 
poate face baie 

cînd

După aceasta 
de

a
se 
atunci cînd condițiile 
sînt favorabile. Treptat, 
ganismul reușește să se 
temperaturi din ce în ce mai joase, 
o dată 
rece.

Călirea 
influență 
aparatului ternioreglator 
lui, deoarece apa rece 
bună conducătoare de 
cît aerul și în contact cu ea omul

aer afara, 
exterioare 

treptat, or- 
adapteze la

cu

cu
Și

apropierea sezonului

ajutorai apei are o 
mai puternică asupra 

al corpu- 
este mai 

căldură de-

A-
; o

temperatură de 33—35° C, scăzînd 
apoi treptat pînă la 20°, la spor
tivi chiar și mai mult. Inițial acest 
procedeu se aplică într-o încăpere 
cu o temperatură de 18—20° C. 
Temperatura se scade apoi treptat, 
făcînd posibilă turnarea apei pe 
corp și afară.

Un alt procedeu eficace este du
șul, cu o durată de 2—3 minute, 
care prezintă avantajul că i se poa
te regla ușor temperatura, înce- 
pîndu-se de la 30—33~C și scăzîn-

du-se pînă la 20° și chiar mai 
puțin.

Cel mai eficace procedeu este 
scăldatul în apa rîurilor, lacurilor 
deoarece, pielea vine în contact 
pe o mare suprafață cu apa rece 
și se realizează și o combinație cu 
ceilalți factori de călire (aerul și 
soarele), 
că atît dușul rece 
tuț nu 
prea încălzită, sau transpirată, 
efort.

Pentru o bună adaptare a 
nismului, trebuie realizată și călirea 
cu ajutorul razelor solare, pentru 
că iarna, zăpada, prin puternicul 
albedou exercitat (reflectarea ra
zelor), poate produce arsuri sau 
alte neplăceri.

Toate 4 
continuate 
sporturilor 
altitudine 
condițiile

Procedîndu-se astfel, 
pregătirea metodică specifică fiecă
rui sport de iarnă în parte, orga
nismul devine mai rezistent, su
portă bine condițiile de mediu mai 
vitrege din timpul iernii.

Este de reținut faptul 
cît și scălda* 

se pot face pe o piele 
după

orga-

aceste procedee trebuie 
sistematic, iar în cazul 

? de iarnă practicate la 
trebuie executate și în 
specifice de acolo.

pe lîngă

ck. C. ALEXANDRESCU 
lector la catedra de cultură 

fizică medicală a I.C.F.

vidual, 
plătite 
probă 
trecea ca 
lucrai intens pentru dificila probă do 
400 m mixt i-a permis Cristinei să 
cîștige în forță și rezistență, calități 
cu care a ameliorat, progresiv, în a- 
cest sezon, recordul lui Eva Barnfi, a- 
ducîndu-1 de la 1:15.0 la 1:12.9.

Noul recordman al probei 100 m 
liber seniori este de cîteva zile... ju
niorul Cornel Georgescu, care a smuls 
1/10 de secundă vechiului record 
(58,6) deținut de Emil Voicu.

Spuneam la început că înotători și 
înotătoare de diferite categorii do 
vîrstă (juniori I și juniori II, copii 
I și II) ani înregistrat noi succese. 
Este cazul foarte tinerilor Vladimir 
Belea (Viitorul București), Constantin 
Bădiță (Rapid București), Dorina Me- 
zinca (S.S.E. Reșița), Doinița Pențea 
(S.S.E. Timișoara), cu toți elemente 
de perspectivă.

Dar, față de marele număr (19) al 
secțiilor de natațic prezente la star
tul întrecerilor, rezultatele bune ni se 
par a fi insuficiente. Aceleași asocia
ții și cluburi (C.S.S. Buc., S.S.E. 1 și 2 
Buc., Stearaa, Mureșul Tg. Mureș, S.S.E. 
Reșița și — mai de curînd — S.S.E. 
Timișoara) își aduc aportul mereu la 
progresul natației noastre, în timp co 
altele (Clujeana, Știința Cluj, S.S.E. 
Oradea, Crișul Oradea, Metalul Turda) 
bat pasul pe loc sau fac pași... insen
sibili. Se pot plînge oare antrenorii 
cluburilor citate mai sus de lipsa con
dițiilor de pregătire ? Credem că wi ! 
La București, Cluj și Oradea există 
bazine descoperite și acoperite, tra
diție în sportul natației și suficient de 
mulți tineri gata să îndrăgească această 
frumoasă și utilă ramură sportivă. Cu 
mai multă inițiativă din partea antre
norilor, cu mai mail interes din partea 
organelor locale UCFS, lucrurile pot 
fi schimbate în bine. Totul este să 
se treacă mai repede la o muncă sus
ținută și organizată, pentru că timpul 
nu așteaptă.

Performerii natației europene și 
mondiale (toți foarte tineri) progre
sează într-un ritm impresionant.

G. N1COLAESCU
D. STANCULESGU



Campionatul balcanic de baschet Programul

(Urmare din pag 1) 
o păstrează pînă la sfîrșitul jo
cului. Nu este mai puțin adevă
rat însă, că echipa turcă a lup
tat cu dîrzenie tot timpul și a 
știut să profite de momentele de 
scădere a ritmului în jocul echi
pei noastre. La pauză, diferența 
de numai 4 puncte lăsa deschisă 
posibilitatea egalării. Cele 10 
minute de pauză au fost judi
cios folosite de către conduce
rea tehnică a echipei noastre. 
Imediat după reluare jocul re
începe să meargă. Meciul ca
pătă un aspect dîrz, pasionant, 
cu numeroase faze de mare 
spectacol, în care jucătorii noș
tri au fost „vioara întii". De 
subliniat excelenta dispoziție de 
joc axat pe contraatac a repre
zentanților noștri (notele cele 
mai mari se cuvin lui Popescu, 
Albu și Spiridon) și regăsirea 
formei de către Novacec (31 de 
puncte înscrise și participare de 
mare efect în jocul colectiv). 
La echipa turcă subliniem com
bativitatea (cu unele fluctuații) 
în apărare și eficacitatea aruncă
rilor la coș din săritură; dintre 
jucători remarcăm, în special, pe 
Kaplanoglu (nr. 6), de altfel 
cunoscut publicului nostru încă 
de la meciul Steaua — Galata- 
saray (C.C.E.), un perfect arun
cător la coș.

Arbitrii C. Vincze (Ungaria) 
și I. Petrovici (Iugoslavia) au 
condus bine formațiile :

ROMINIA : Niculescu 
Spiridon (9), Nedef (6), 
(16), Giurgiu, Nosievici ( 

Popescu (8), Novacec (31).
TURCIA: 

(6), Kaplanoglu 
(4), Ongor (3), 
Poyrazoglu (8), 
(6), Cubucku (2).
„SECUNZII" AU SCĂPAT 

PRINTRE DEGETE 
VICTORIA

Nu a lipsit mult ca prima 
partidă din programul de joi

(2), 
Albu 
(10),

Uyguc (7), Esel 
(26), Ortac 
Bariș (5), 
Biiyiikaycan

Viitoarele ediții 
ale campionatelor balcanice 

de baschet

să producă și prima surpriză a 
turneului. „Secunzii" țării noas
tre au pornit cu mult elan în 
meciul cu Grecia și 
țiativa în 
a jocului, fiind la un pas de 
victorie. De-abîa 
minut, cînd se părea că succesul 
nu ne mai poate scăpa, echipa 
lui Trontzos, Amerikanos, Pana
yotarakos ți Kontovounisios a 
reușit să restabilească echilibrul 
și să obțină o victorie la limită: 
67—65 (32—32).

Prima repriză •— după cum 
o arată și scorul — a prezentai 
un echilibru perfect. Romînii au 
atacat cu mult aplomb, ferin- 
du-se să se angreneze într-un 
ritm de joc rapid, care le-ar fi 
convenit grecilor. Dinescu și V. 
Gheorghe au luptat cu multă 
hotărîre sub panou, nepermi- 
țînd lui Trontzos (2,16 m) să 
acționeze în voie și să culeagă 
prea multe mingi la coș. Am 
condus cu 9—2 (min. 4), 11—8 
(min. 7), 22—21 (min. 14) și 
28—25 (min. 18).

Și după reluare, echipa noas
tră continuă să-și impună jo
cul, deși pe rînd echipa pierde 
(pentru 5 greșeli personale) pe 
Dinescu și V. Gheorghe. ~ 
gur, în aceste condiții, s 
romînilor a devenit din ce 
ce mai grea. Echipa noastră se
cundă a reușit să păstreze totuși 
inițiativa datorită unor exce
lente aruncări de Ia distantă, 
realizate de Dimancea, Barău și 
Paraschivescu, dar în lupta sub 
panou „uriașul'* Trontzos nu a 
mai avut adversar. Scorul se mo
difică mereu : 55—52 (min. 34) 
și 59—56 (min. 36) pentru ro- 
mîni, dar și 62—61 (min. 38) 
și 64—61 (min. 39) pentru gre
ci. Trecem din nou la comandă 
(65—64 în min. 40) și în ulti
mele secunde, Panayotarakos a 
beneficiat de o suită de 4 arun
cări libere cu care a adus vic
toria echipei sale.

R. Blanchard (Franța) și Gh. 
Dinescu (R.P.R.) au condus ur
mătoarele formații : ROMÎNIA 
II : Dinescu 6, Dimancea 10, 
Paraschivescu 8, Popa 2, Barău 
12, Gheorghe 14, Tursugian 2, 
Bulat 2, Visner 5, Baltag 4, 
Dikai ; GRECIA : Politis 6, Bar- 
las, Tsavas, Lanthimos, Ameri- 
kanos 18, Kontovounisios 4, Pa
nayotarakos 15, Vassiliadis 4, 
Trontzos 20.

cea mai
au avut ini- 
mare parte

în ultimul

. Desî- 
sarcina 

in

siguranța aruncărilor de la dis
tanță.

Scorul 
favoarea 
slave a 
21,

de 86—72 (41—31) în 
reprezentativei iugo- 

fost realizat de Koraci 
Gordici 6, Rajkovici 8, 

Djerdja 8, Kovacici 9, Razna- 
tovici 2, Daneu 10, Petricevici 
12, Djurici 8, Nicolici 2 pentru 
învingători; Dimov 12, llcev 1, 
Toșev 2, Mihailov 5, Sloicov 8, 
Donev 8, Filipov 12, Sahanicov 
9, Brinzov 11, Atanasov 3, Ma
leev 1 pentru învinși. Au con
dus bine arbitrii I. Uyguc (Tur
cia) și Al. Dănilă (Romînia).

Jocurile de aseară
IUGOSLAVIA LA A III-A 

VICTORIE

Prima partidă de vineri a 
adus vicecampionilor mondiali a 
treia victorie consecutivă. în- 
tîlnind formația secundă a țării 
noastre. Iugoslavia 
victoria cu 
(50—21). Și 
chetbaliștîlor 
pus — sub 
la îndoială, 
tam din partea „ 
noștri o replică mai consistentă. 
Dar, în timp ce excelenții ju
cători iugoslavi au făcut din nou 
o partidă bună, formația ro
mînă a acționat timid, fără o- 
bișnaita-i tenacitate, resemnîn-

a obținut 
scorul de 112—46 
dacă succesul bas- 
ingoslavi nu era 
nici o formă — 
în schimb, aștep- 

secunzilor**

remarcabila tehnică individuală 
a majorității celor ce au jucat, 
ca și precizia demnă de eviden
țiat în aruncările la coș din să
ritură, ne vom putea face o 
imagine clară a acestui meci di
namic, spectaculos.

Dacă în prima parte a întâl
nirii scorul ca și desfășurarea 
jocului au putut fi caracterizate 
drept echilibrate, imediat după 
reluare Grecia a luat un adevă
rat... start, ajungînd la o dife
rență de 9—11 puncte, menținută 
pînă la sfîrșitul partidei. Este a- 
devărat că formația turcă s-a a- 
propiat în minutul 30 (55—61) 
și se părea că va reface handi
capul. De altfel, antrenorul ei 
a recurs, pe parcurs, la dife
rite mijloace : apărare „preș- 
sing“ și chiar introducerea în 
joc, pentru prima dată în a- 
cest campionat, a uriașului Iren 
Imre (2,18 m 1). 
nu a rezolvat 
rece formația 
rientat tactic 
rit chiar pînă 
ferență (min.
mai apoi, 73—59). Ne-au plă
cut Politis, Trontzos și Panayo
tarakos din echipa Greciei, 
Biiyiikaycan și Ortac din cea a 
Turciei, bineînțeles alături de 
Americanos și Kaftanoglu, cape
tele de afiș ale celor două e- 
chipe. Cuplul G. Vincze (R. P. 
Ungară)—Gh. Dinescu (R. ~ 
Romînă) a 
GRECIA :

De rezolvat, 
însă nimic, deoa- 
Greciei s-a o- 

și scorul s-a mă- 
la 14 puncte di- 
34 : 67—57 și,

P. 
arbitrat formațiile : 

Politis (8), Barias

rară spectaculozitate. Mai mult 
chiar, prin evoluția foarte strîrt- 
să a scorului și, în general, 
prin dîrzenia cu care echipele 
și-au disputat șansele, meciul a 
fost palpitant, ținînd încordată 
atenția publicului din primul

întrecerilor sportivi
din Capitală

CLASAMENTE...

71

GENERAL. 2. Koraci (Iugoslavia) 69
puncte.

1. Iugoslavia 3—3—0—290:191 6 3. Amerikanos (Grecia) 58
2. Romînia 3-3—0—242:194 6 p.; 4—5. Albu (Romînia) șl
3. Grecia 3—2—1—220:226 5 Trontzos (Grecia) 51 p.;
4.
5.

Bulgaria 
Turcia

3—1—2—211:231 4
3 0—3—191:220 3 6. Dimov (Bulgaria) 48 p-î

6. Romînia tin. 7—8. Kaplanoglu (Turcia) și
3—0—3—157:249 3 Panayotarakos (Grecia) 45 p.;

CALIFICARE 9. Kovacici (Iugoslavia) 35 p«;
PENTRU „EUROPENE44 10. Ortac (Turcia) 34 p.

1. Romînia 1—1—0— 82: 67 2 PROCENTAJE
2. Grecia 1—1—0— 80: 69 2 la aruncări libere
3. Turcia 2—0—2—136:162 2

COȘGETERII

1. Novacec (Romînia) 
puncte.

1. Koraci (Iugoslavia) 810/..
2. Novacec (Romînia) 79%
3. Petricevici (Iugoslavia) 

780/..

■J

Joi dimineață s-a deslășurat 
în Capitală conferința federa
țiilor de basciiet din țările bal
canice. La lucrările conferinței 
au participat: președintele F.R. 
Baschet și ai comitetului de 
organizare a celei de a Vl-a 
ediții a Balcaniadei. Ion 
pan; vicepreședintele 
lui de organizare a 
dei, Tudor Vasile: 
permanent a! campionatelor bal
canice, Octav Dimitriu; din 
partea federației bulgare — 
Krasen Ivanov și Nikola Kolev; 
din partea federației grecești— 
Athanase Mandelios și Demetrc 
Aristouvoutou; din partea 
derației iugoslave — dr. 
domir Saper; din partea fede. 
rației turce — Muammer Fa
milii; din partea federației 
romîne — Aure) Predescu.

In cadrul lucrărilor O. Dimi
triu a prezentat raportul de ac
tivitate și raportul financiar al 
secretariatului permanent al 
campionatelor balcanice, iar de
legații Iugoslaviei, Greciei și 
Bulgariei au prezentat informări 
asupra desfășurării primelor două 
ediții ale Balcaniadei feminine, 
precum și asupra celei de a 
doua ediții a campionatului bal
canic pentru juniori.

Totodată s-a stabilit ca vi
itoarea ediție a campionatului 
balcanic pentru seniori să se 
desfășoare in luna decembrie a 
anuiui viitor la Tirana. Or
ganizarea celei de a treia ediții a 
campionatului balcanic pentru --- 1— _ ...............a Ro 

1965), 
a în-

UN MECI EXCELENT:
JUGOSLAVIA-BULGARIA

Tul. 
comitetu- 
Balcania- 
secretarul

fe- 
Ra- i

senioare a fost atribuită 
mîniei (tuna decembrie 
iar cea de a treia ediție „ ... 
trecerii pentru echipele de ju
niori, Iugoslaviei (august 1965).

Lucrările conferinței s-au 
desfășurat într-o atmosferă de 
cordialitate și deplină înțelegere.

Baschetbaliștii iugoslavi și 
bulgari au oferit un spectacol 
excelent, gustat din plin de pu
blic, care și-a manifestat deseori 
satisfacția prin aplauze la „sce
nă deschisă*.

începutul întrecerii a fost e- 
chilibrat. Iugoslavia a condus 
cm 8—4 (min. 3), 12—10 (min. 
5), 1.6—12 (min. 8), dar de 
fiecare dată bulgarii au refăcut 
handicapul pînă la un coș. Din 
minutul 10, însă, valoroasa for
mație iugoslavă acționează cu 
mai multă hotărîre, Koraci și 
Djerdja realizează contraatacuri 
fulgerătoare și scorul urcă : 
24-—16 (min. 12), 28—18 (min. 
14). 
gări proaspăt intrați 
(în min.
Kolev a schimbat tot 
cu care începuse meciul) fac o 
încercare de a răsturna situația, 
dar nu reușesc decît să ajungă 
la o diferență de șase puncte : 
26—32 (min. 17), pentru că 
superioritatea în lupta sub pa
nou a echipei iugoslave face ca 
la orice aruncare ratată mingea 
să revină acesteia. în pirns, a- 
tacul vicecampionilor lumii func
ționează 
evoluția 
vorabilă 
ultimele 
riei mai 
șește să 
ajunsese 
la 14 puncte. Principalul autor 
al acestei reveniri a fost agilul 
Dimov, care a impresionat prin 
impetuozitatea pătrunderilor

du-se într-un mod cu totul inex
plicabil. Baschetbaliștii roinîni 
au acționat lent, de cele mai 
multe ori static și au greșit 
nenumărate încercări la coș, mai 
ales de la semidistanță.

Al. Dănilă (R.P.R.) și C. La
los (Grecia) au condus urmă
toarele formații : IUGOSLAVIA: 
Gordici 8, Koraci 26, Rajkovici 
8, Kovacici 23, Djerdja 16, Raz- 
natovici 4, Daneu 3, Petrice- 
viei 9, Eiselt, Tvetkovici 7, Dju- 
rici 8, Nikolici 6; ROMÎN1A 
(tin.) : Dinescu 15, Dimancea 
8, Paraschivescu, Antonescu, 
Barau 2, Gheorghe 10, Tursu- 
gian 2, Negoiță 2, Bulat 1, Vis- 
ner 3, Dikai, Baltag 3.

(5), Americanos (18), Panayo
tarakos (12) Vassiliadis (14), 
Trontzos (23) ; TURCIA : Uy- 
gue (17), Esel (6), Kaftanoglu 
(15), Ortac (10), Bariș (8), 
Povrazoglu (5) Biiyiikaycan (6), 
Cubucku (2), Iren.

ROMÎNIA-EULGARIA 
90-81 DUPĂ O PARTIDĂ 

PALPITANTA

Reprezentativele Romîniei și 
Bulgariei au furnizat aseară — 
într-una din partidele decisive 
ale Balcaniadei — un joc de o

JOC VIU DISPUTAT: 
GRECIA-TURCIA 80-69 

(35-32)

Aici, baschetbaliștii bul- 
pe teren 

11 antrenorul Nikola 
„cincimi**

fără reproș, astfel că 
scorului devine net fa- 
Iugoslaviei. Totuși, 
minute, echipa Bt 
are o zvîenire și 
reducă diferența (care 
la peste 20 de puncte)

AGENDA CAMPIONATULUI
SÎMBATA 19 SEPTEMBRIE DUMINICĂ 20 SEPTEMBRIE

Ora 16:
TURCIA

ROMINIA II

Ora 17,30:
CARIA

Ora 19 :
'ROMINIA

Ora 16: BULGARIA — RO- 
MÎNIA II

Ora 17,30: TURCIA 
GRECIA — BUL. GOSLAVIA

Ora 19; ROMINIA — GRE. 
CIA

Ora 20,15 : Festivitatea de în
chid ere,

IUGOSLAVIA

încă de la primul fluier al 
arbitrilor, temperamentul jucă
torilor din ambele echipe și-a 
prag amprenta pe joc. Dacă aces
tui temperament

atenția publicului din primul 
minut și pînă în ultima secundă 
de joc.

Că partida va fi foarte dispu
tată s-a văzut din primele mi
nute, cînd selecționata țării 
noastre a condus, dar la dife
rență de numai un coș. Din mi
nutul 14 însă baschetbaliștii 
bulgari cedează în fața presiunii 
atac; ilor jucătorilor romîni și 
diierența începe să crească : 
28—26 (min 14), 30—26, 34—28 
(min. 15), 38—30 și 40—30 
(min. 17). Și noi, ca și nume
roșii spectatori, speram că vom 
fi lipsiți de emoțiile unei noi 
apropieri — la scor — a forma
ției bulgare. Aceasta, însă, se 
apără cu o dîrzenie rar întîlnită 
(utilizează foarte bine presingul 
pentru oprirea contraatacurilor), 
atacă decis și — în repriza se
cundă — reușește să egaleze și 
chiar 
(min. 25), 60—55 (min. 27). A 
fost o perioadă în care apărarea 
baschetbaliștilor noștri — în ge
neral slabă — a fost foarte pe- 
nelrabilă, iar atacurile timide. In 
plus, s-a făcut simțită elimina
rea lui Spiridon pentru 5 greșeli 
personale.

De la 55—60, cotnponenții re
prezentativei romîne se mobili
zează, se țin „scai" în apărare 
de adversarii lor, iar în atac al
ternează în mod surprinzător 
aruncările de la distanță cu con
traatacurile și jocul pozițional. 
In plus, aportului deosebit adus 
de Albu și Cristian Popescu — 
cei mai buni jucători ai echipei 
— se adaugă acțiunile mai ho- 
tărite ale lui Novacec care este 
faultat des și transformă nu
meroase aruncări libere. Drept 
urmare, intervine egalarea (min. 
31 : 62—62) și apoi luăm con
ducerea printr-un coș înscris de 
Novacec. în continuare, forma
ția romînă păstrează inițiativa 
și își sporește treptat avantajul 
(min. 32: 68—64, min. 36: 78— 
68). în final, baschetbaliștii bul
gari fac eforturi deosebite pen
tru a reface handicapul, dar cal
mul și hotărîrea jucătorilor noș
tri decid rezultatul în favoarea 
lor cu scorul de 90—81 (45— 
42).

Au marcat: Albu 25, Spiridon 
4, Nedef 3, Nosievici 2, Nova
cec 33, C. Popescu 23 pentru Ro
mînia ; Dimov 22, Toșev 4, Mi
hailov 6, Donev 10, Filipov 11, 
Sahonikov 12, Brinzov 10, Ata- 
nașov 6 pentru Bulgaria. Au 
condus Blanchard (Franța) și 
Uyguc (Turcia).

să conducă cu 52—51

Cronici redactate de :
D. STANCULESCU, AD. VA-
SIL1U și GH. RUSU-
ȘIR1ANU

UN OASPETE NEAȘTEPTAT LA BALCANIADA.
STRUNKE — secretar 
al Federației suedeze 

Mi-am petrecut o

ALI 
general 
de baschet : 
săptămînă din eoncedin în fru
moasa dv. stațiune de pe lito
ral, Mamaia, și aflînd 
București se desfășoară 
niada de baschet mi-am 
rupt drumul spre casă

că în 
Balca- 
între- 

pentrni

IU-

o zi. Sînt profund impresio
nat de calitatea jocurilor pe 
care le-am văzut și de forma 
excelentă a sportivilor iugo
slavi. Și regret profund că nu 
pot asista și la meciul de inli
ne (n.n. 
mînia și 
o mare

sîmbătă), dintre Ro- 
lugoslavia în care văd 
finală*1.

S1MBATA

BASCHET t Sala Florea 
sca, de la ora 16: Romîni; 
II — Turcia, Grecia — Bul 
garia și Iugoslavia — 
mînia, meciuri în cadrul 
caniadei.

FOTBAL t Stadionul 
August**, de la ora 16,00: 
namo București 
Wanderers (C.C.E.); stadie 
nul Giulești, de la ora 16 
Tehnometal — Rapid Buc 
(jun.).

VOLEI: Sala Dinamo, d 
la ora 17: R.P.R. I — R.P.R 
II (feminin) și R.P.R. - 
R.P.P. (masculin).

RUGBI'. Stadionul Dina 
mo, de la ora 16: Dinam' 
— Gloria (camp, republican)

DUMINICA

Ro 
Bal

„2; 
Di 

Sliem;

BASCHET: Sala Floreas 
ca, de la ora 16: Bulgaria — 
Romînia II, Turcia — 
slavia, Romînia — Gr—ia ț 
Festivitatea de închidere t 
Balcaniadei.

RUGBI: Stadionul Steau; 
(Ghencea), de la ora 9 
Steaua — Ancora Galaț 
(camp. rep.).

SPORTURI NAUTICE 
Lacul Snagov, de la or; 
10,30: „Cupa Steaua** la ca 
iac-canoe.

MOTO: Stadionul Dinamc 
de la ora 10: Faza a Il-a . 
campionatului republican d 
dirt-track.

HANDBAL: Teren Dina 
mo, de la ora 9: Șliinț 
Buc. — Știința Cluj (m) 
Progresul Buc. — Știința Ga 
lăți (f), Dinamo București- 
Gwardia Gdansk (m) -
meci internațional.

FOTBAL: Teren Gloria 
ora 10: Metalul Buc. — Si 
derurgistul Galați (cat. B) 
stadionul Giulești, ora 11,30 
Tehnometal — Rulment», 
Brașov (cat C): Teren Tim 
puri Noi, ora 11 : Flacăra ro 
șie — Unirea Răcari (cat. C) 
stadionul „23 August", terei
III, ora 11,30: Metalul Buc 
— Rapid Mizil (jun.): terei
IV, ora 11 : Viitorul Electro 
nica — Portul Constanț. 
(jun.); Teren C.P.B., or; 
10,30: C.S.Ș. Buc. — Petre 
Iul Ploiești (jun.) ; stadionu 
Dinamo, ora 9: Dinam- 
Buc. — Flacăra roșie Buc 
(jun.); Teren Steaua II, 
10,30: Steaua — Unirea Rt 
cari (jun.); Teren Știința-Te 
ora 11,30: Știința Buc. - 
Electrica Constanța (jun.) 
Teren Veseliei, ora 9: Di 
namo Victoria — Progrese 
București (jun.).

CICLISM: Ora 9,30, ve 
lodromul Dinamo: înce 
campionatele orășenești d 
ciclism pe pistă. Se desfe 
șoară probele : viteză și adi 
țiune de puncte (seniori), ur 
mărire pe echipe (juniori ca 
1) și viteză (juniori cat. 
Il-a).

De la stingă la dreapta-. Koraci 
da). Barau (Rominia 11),

Demian(Iugoslavia), Dimov (Bulgaria), 
Kaplanoglu (Turcia), Vistier (Rominia 11), 

(Iugoslavia) și Alp (Turcia).

(Rominia), Buyiikaykan (Turcia), Amerikanos (6 
Nedej (Rominia), A. Atanasov (Bulgaria), Dai

.Văzuți de Neagu Rădulesci;



Steaua s-a întors din Irlanda

Micro-interviu, la Băneasa
Steaua s-a întors 

Joi seară de la 
Londonderry. Cu a- 
vionul. Pe aero
portul Băneasa, nu 
scăpăm prilejul 
să luăm un scurt 
interviu colectiv, pe 
o singură temă: 
cum a fost ?

Primul interlocu
tor : antrenorul
llie Savu :

— Willie Ross 
a avut dreptate, 
Derry City a fost 
de nerecunoscut a- 
casă. Irlandezii au 
alergat de două ori 
mai mult decit la 
București, exerci- 
tind o presiune ex
traordinară, in pri
ma repriză. Ei au 
atacat fără conte
nire poarta lui E- 
remia, dar acesta 
și în . ’mul rînd 
Dumitru Nicolae, 
Petescu, Jenei și 
ceilalți apărători au 
jucat foarte bine, 
blocind toate acțiu
nile gazdelor...

— Apoi, continuă 
după pauză, am ieșit 
combintnd spectaculos, recoltind a- 
plauze în tribune și goluri pe teren. 
„Cuplul" Constantin—Creiniceanu a 
construit ctteva faze de mare efect, 
două dintre ele încheindu-se cu go
luri.-.

— Jocul, ne spune antrenorul llie 
Savu, a trezit mare interes la Lon
donderry. După cele ce au scris 
ziarele de acolo, cu prilejul acestei 
partide a fost înregistrat record 
de spectatori. Derry City n-a pier
dut acasă decit de două ori în ul-

Fotografie de la Londonderry. Eremia, 
portarul echipei bucureștene, în acțiune.

Feri Zavoda, 
noi la atac,

timii trei ani. Meciul pierdut cu noi 
a fost al treilea.

— De altfel, remarcă Feri Zavo
da, cronicile apărute in ziarele de 
astăzi (joi 17) — ^Netms Letter", 
de exemplu — apreciază in mod 
deosebit jocul echipei noastre, acor- 
dindu-i calificative excelente, l-a im
presionai mai ales repriza a doua, 
cttid, intr-adevăr, formația noastră a 
reușit să desfășoare un joc mult a- 
plaudat...

— Și, acum ?
— Acum, turul doi...

P. VALENTIN

Cu balonul rotund în
DUPĂ RETRAGEREA ECHIPEI ITALIEI 

DIN TURNEUL OLIMPIC

După cum am anunțat, echipa de 
fotbal a Italiei nu va participa la tur
neul final olimpic din Japonia. Aceas
tă hotărîre a Comitetului Olimpic Na
țional Italian și a Federației de fotbal 
din Italia a fost luată în urma sesi
zării k ute de Comitetul olimpic din 
Japonia către C.I.O. Forul olimpic in
ternațional a întreprins o anchetă ri
guroasă pentru a stabili dacă jucătorii 
din echipa Italiei sînt profesioniști sau 
nu. în urma investigațiilor făcute de 
cancelarul C.I.O., Otto Mayer, acesta 
a aflat că anumiți jucători ca de pildă 
Sandrino Mazzola sînt profesioniști.

La aflarea știrii că Italia s-a retras 
din turneul final, un purtător de cuvînt 
din Federația de fotbal din Japonia a 
declarat că în locul Italiei nu va fi 
inclusă nici o altă echipă. Grupa din 
care făcea parte Italia va rămîne cu 
trei echipe: Argentina, Japonia și Gha
na, urmînd ca primele două să se ca
lifice pentru turul următor. Firește, în 
acest fel Japonia și-a mărit considera
bil șansele de a se califica în sferturile 
de finală.

mafia Lyon (3—0) avînd mari șanse 
să obțină calificarea în turul al doilea.

In ,’,CUPA ORAȘELOR TIRGURI" : 
La Praga, Spartak Sokolovo a surcla
sat echipa Anorthotis (Cipru) cu 10-0, 
în timp ce alte două partide s-au ter
minat la egalitate: Roma — Aris Sa- 
lonik 0—0, iar Belenenses (Grecia) — 
Shelburne 1—1. (primele jocuri).

• în meci de pregătire, echipa olim
pică a Ungariei a dispus cu 2—0 de 
formația austriacă L.A.S.K.
CUM A JUCAT INTERNAZIONALE 

LA BUENOS AIRES
După cum comentează ziarele, me

ciul pentru „Cupa intercontinentală" 
dintre Independiente și Internazionale 
disputat la Buenos Aires nu s-a ridicat 
la un înalt nivel tehnic. Argentinienii 
au folosit așezarea 1—2—3—5, iar 
italienii 1—4—3—3. Pînă la accidenta
rea fundașului argentinian Rolan, gaz-

IN COMPETIȚIILE OFICIALE 
DIN EUROPA

Zilele trecute s-au mai desfășurat o 
serie de meciuri din cadrul primului 
tur al „Cupei campionilor europeni", 
„Cupei cupelor" și „Cupei orașelor tîr- 
guri".

în „CUPA CAMPIONILOR EURO
PENI": La Belfast, echipa Glentoran 
• terminat la egalitate (2—2) în pri
mul meci cu Panathinaikos. Jucînd în 
deplasare, la Luxemburg, Benfica a 
luat un avans apreciabil (5—1) în 
fața formației locale Aris. Tot în pri
mele meciuri, Rapid Viena a dispus 
cu 3—0 de Shamrock Rovers, iar 
D.W.S. Amsterdam a învins pe Fener
bahce Istanbul cu 3—1. în fine, Chaux 
de Fonds (Geneva) este a treia echipă 
calificată pentru turul al doilea (după 
Gyori Vasas și Liverpool)^ In meci re
tur, elvețienii au învins Stade Fran- 
țais cu 2—1, după ce primul meci îl 
terminaseră la egalitate (2—2).

In „CUPA CUPELOR": La Istanbul, 
Galatasaray a terminat din nou la e- 
galitate (1—1) cu Aufbau Magdeburg, 
urmînd să aibă loc un al treilea meci. 
Echipa portugheză Porto a învins for-

Mîine, patru meciuri echilibrate 
în categoria A

Campionatul 
Lipsesc — ( .
trei formații. Așadar, în afară de 
Steaua, Dinamo și Rapid care dau 
„grosul" de jucători pentru lotul olim
pic, celelalte formații dispun de gar
nituri complete. Suporterii vor putea 
urmări cu același interes evoluțiile fa- 
voriților, încurajîndu-i în continuare 
pentru o cit mai bună comportare. 
Mai... văduviți sînt spectatorii bucureș- 
teni, deoarece doar Progresul a rămas 
pe „baricade” — pînă la 25 octombrie 
— să reprezinte fotbalul din Capitală. 
Vor fi însă recompensați după întoar
cerea lotului olimpic de la Tokio, cind 
jocurile restanță vor abunda.

Etapa de mîine, a IV-a, programea
ză întîlniri la Arad, Iași, Oradea și 
Craiova unde gazdele i U.T.A., 
C.S.M.S., Crișul și Știința primesc în 
ordine vizita echipelor Petrolul, Pro
gresul, Minerul Baia Mare și Steagul 
roșu. Partidele se anunță atractive. în
vingător la Arad, Petrolul va lua în 
actuala situație conducerea în clasa
ment. U.T.A. însă care la ora actuală 
deține „lanterna" va căuta, firesc, să 
scape de ea. lată deci, dacă vreți, o 
„miză" în jocul de mîine pe care jucă
torii textiliști îl vor susține cu petro
liștii. O partidă așteptată cu interes 
de... gazde se dispută Ia lași, unda 
C.S.M.S. are prima șansă în fața echi
pei Progresul. Progresul a jucat joi la

categoriei A continuă, 
temporar — din competiție

Slisma Wanderers

92
în 79

de meciuri

de localități!
Roșiori cu echipa de categorie B — 
C.F.R., pe care a intrecut-o cu 2—0, 
iar ieșenii s-au antrenat în familie, lată 
și cele două formații probabile care se 
vor întîlni mîine pe stadionul din dea
lul Copoului. Progresul: Cosma — 1. 
Constantinescu, Ivănescu, Stanciu, I. 
Popescu — Știrbei, D . Popescu — Al. 
Constantinescu, Stoicescu, M. Voinea, 
lofciulescu. C.S.M.S. s Constantinescu 
— V. Popescu, Moțoc, Vornicu, Delea- 
nu — Humă, Ștefănescu — Matei, 
Voiea, Danileț, Cuperman.

De la Baia Mare corespondentul 
nostru, V. Săsăranu, ne relatează că for
mația locală nu va alinia mîine „ll“-le 
de bază. Motivul ? Cinci titulari : Cro- 
meli, Pînzartt, Soo, Bay și Cacoveanu 
sînt accidentați și nu vor apărea în 
formația pe care antrenorii o vor alinia 
la Oradea. In atari condiții, plus avan
tajul terenului, echipa locală are po
sibilitatea să cucerească cele două 
puncte în clasament.

Un meci echilibrat, deschis oricărui 
rezultat, se dispută la Craiova. Oas
peți : echipa Steagul roșu. Ambele e- 
chipe au suferit duminica trecută în- 
frîngeri. După cum ne transmit cores
pondenții noștri din aceste localități, în 
rîndul ambelor echipe domnește o vie 
dorință de... reabilitare. Acordăm pri
ma șansă echipei craiovene. Dar, vom 
vedea...

evoluează duminică
la Pitești și marți la Timișoara

Formația malteză Sliema Wanderers, 
adversara campioanei noastre, Dinamo 
București, în meciul pe care îl susține 
astăzi în .Cupa campionilor europeni", 
a mai perfectat două jocuri în țara 
noastră. Mîine fotbaliștii din Malta vor

evolua la Pitești în compania echipei 
Dinamo, iar marți la Timișoara, unde 
vor întîlni pe Știința.

fotbalistică va cunoașteActivitatea fotbalistică va cunoaște 
mine o zi plină: 4 meciuri în catego
ria A si program complet în categoriile 
B și C, ca și în întrecerea juniorilor, 
care debutează cu acest prilej. După o 
socoteală simplă se vor disputa 92 de 
meciuri în 79 de localități 1

„Capul de afiș" al jocurilor din pri
ma serie a categoriei B îl constituie 
partida Metalul București — Siderur- 
gistul Galați, în care fosta participantă 
în campionatul categoriei A va trebui 
să demonstreze că poziția actuală de 
fruntașă a clasamentului nu este in- 
tîmplătoare. Este așteptată cu interes 
și evoluția Unirii Rm. Vîlcea la Galați, 
în compania Științei. în seria a Il-a, 
meciul zilei se dispută la Timișcara 
unde echipa locală C.F.R., fruntașă în 
campionatul trecut și... ultima clasată 
acum, va căuta, desigur, să refacă te
renul pierdut în dauna fcrmației 
C.S.M. Sibiu, actualmente pe locul al 
doilea. Liderul, Jiul Petrila, joacă la 
Arad cu Vagonul, proaspăt promovată 
în categoria B. Stîrnește interes și par
tida Clujeana — Știința Timișoara.

Dar în categoria C? Judecind d ipă 
rezultatele primei etape și iorma ară
tată de echipe, cele mai interesante par
tide par a fi Flamura roșie Tecuci —> 
Metalosport Galați și Ceahlăul P. 
Neamț — Fructexport Focșani (seria 
Est), Tehnometal București — Rulmen
tul Brașov și Portul Constanța — Pro
gresul Alexandria (seria Sud). Electro
motor Timișoara — Metalul Tr Seve
rin și Minerul 
(seria Vest), 
Metalurgistul 
roșie Oradea 
(seria Nord).

In sfîrșit, în campionatul republican 
de juniori în care se întrec 100 de e- 
chipe, cele două formații care s-au în- 
tîlnit în finala ultimei ediții au meciuri 
dificile: actuala campioană, echipa 
Clujeana (fost C.S.M. Cluj) jcacă la 
Tirnăveni cu Chimica (seria a IX a), 
iar Știința Galati pe teren propriu cu 
Petrolul Moinești (seria a Il-a).

Deva — Victoria Călan 
Faianța Sighișoara — 

Baia Mare și Flamura 
— Chimica Tirnăveni

Ultimele zile pentru, procurarea
biletelor SPORTEXPRES!

jurul lumii
.a -J

dele au fost superioare, după care 
italienii au avut o netă dominare teri
torială. Singurul gol a fost înscris de 
Independiente în min. 58 de Rodriguez, 
la un contraatac. Acest avantaj pare 
însă insuficient pentru revanșa de la 
Milano (23 septembrie).

CAMPIONATUL U.R.S.S.
Meciurile disputate în cea de-a 

etapă a campionatului U.R.S.S.
24-a 
s-au 

încheiat cu următoarele rezultatei Di
namo Tbilisi — Dinamo Moscova 2—1; 
Șahtior Donețk — Dinamo Minsk 0—5; 
Moldova Chișinău — Kairat 1—0 ;

S.K.A. Rostov pe Don — Zenit 2—1, 
Dinamo Kiev — Spartak Moscova 
2—2; Ț.S.K.A. — Aripile Sovietejor 
4—2. în clasament conduce Torpedo 
Moscova, 31 puncte (un joc mai pu
țin), urmată de S.K.A. Rostov pe Don 
31 puncte, Dinamo Tbilisi 30 puncte.

Au 
pînă 
concursul SPORTEXPRES 
III. Așadar, dacă nu v-ați procurat 
pînă acum biletele pentru acest popu
lar concurs, este bine s-o faceți ne
întîrziat.

Vă reamintim că Ia concursul Sport
expres trimestrul III Be atribuie 34.4-40 
premii, printre care : 30 AUTOTU
RISME (Moskvici, Skoda-Octavia, Fiat 
„600“ și Trabant-Combi), EXCURSII 
ÎN STRĂINĂTATE, motociclete, fri
gidere, televizoare, magnetofoane etc., 
ele.

în fotografia alăturată vă redăm un 
aspect de la plecarea unui grup de 
cîștigători ai excursiilor oferite la tra
gerile și concursurile organizate de 
Loto-Pronosport.

Vreți să deveniți posesori ai unor 
asemenea premii ?

Cumpărați-vă 
pentru concursul 
mestrul III !

mai rămas foarle puține zile 
la închiderea vînzării pentru 

trimestrul

1. Progresul — Steagul roșu
2. Farul — Minerul Bala Mare.
3. C.S.M.S. — Crișul
4. Știința Craiova — Dinamo Pitești
5. Siderurgistal Galați—Știința Galați
6. Flacăra Moreni — Dinamo Bacău
7. Jiul Petrila — Minerul Lupeni
8. C.F.R. Timișoara ■—• Știința Tint,
9. Catania — Juventus

10. Lanerossi — Milan
11. Genoa — Bologna
12. Cagliari — Sampdoria

PRONOSPORT

Premiile concursului Pronosport 
din 13.IX.1964.

Categoria
Categoria a
Categoria a

nr. 9T

Scrisoare din Praga

ASISTÎND LA MECIURILE FOTBALIȘIILOR CEHOSLOVACI
la Praga, am avut 
ctteva meciuri de 

„lucru" pe viitorii 
noștri adversari în calificările cam
pionatului mondial de la Londra și — 
poate — în turneul final al J. O. 
de la Tokio. Am vizionat citeva jocuri 
de campionat: Dubla—Otrocovice,
Spartak Sokolovo — Slovan Bratisla
va și C.K.D. Praga—Trencin. De 
asemenea, am urmărit echipele de ju
niori Dubla, Spartak Sokolovo, C.K.D. 
Praga, Sparțak Rodnice.

In general echipele cehoslovace fo
losesc așezarea 1—3—3—4, dar linia 
de fund, la nevoie, este completată de 
un mijlocaș cu o mare capacitate de 
manevră, care 
pericolului din 
avîntă curajos

Echipele din 
gătire fizică și 
cehoslovaci au 
viteză, mai ales extremele care vin 
foarte des în apărare. Stau foarte bine 
pe picioare. Luptă energic pentru 
mingi înalte. Protejează bine mingea 
cu corpul.

Aflat în concediu 
prilejul să asist la 
fotbal, să-i văd la

lichidarea 
proprii, se

au o pre-

o dată cu 
fața porții 

în atac.
categoria A
tehnică bună. Jucătorii 
rezistență în regim de

In tehnică fotbaliștii cehoslovaci fo
losesc cu succes :

— atacuri prin 
mai fundașii) ;

— joc de cap 
rători) ;

— dribling fin
(fac chiar abuz de dribling);

— preluări de minge în plină vi
teză și cu imediata apropiere de ad
versar ;

— schimbări derutante de direcție a 
mingii;

— centrări din plină viteză și cu 
precizie bună.

Față de celelalte procedee, trasul 
la poartă este nesatisfăcător, iar fenta 
de corp este rar folosită.

In general, în meciurile de campio
nat se joacă bărbăteșle. Arbitrii însă 
penalizează prompt orice tendință de 
joc incorect. La fluierul arbitrului 
mingea este adusă imediat la locul in
fracțiunii, iar jucătorii care întîrzie 
repunerea mingii în joc sînt avertizați 
de arbitri.

alunecare (nu nu-

(nu numai la apa

și în plină viteză

COLEA VÎLCOV
«utreuor

neîntîrziat biletele 
Sportexpres — tri-

★

Rezultatele tragerii premiilor supli
mentare oferite posesorilor de bilete 
Sportexpres trimestrul III — care a 
avut loc ieri 18 septembrie a.c. — 
vor apare în „Programul Loto-Prono- 
sport" de marți 22 septembrie a.c.

★
Vă facem cunoștință cu programul 

concursului Pronosport nr. 39 din 27 
septembrie a.c.

I : 15,1 variante a 7.666
II- a : 365,6 variante a 183
III- a : 3389,2 variante a 29

LOTO-CENTRAL

lai, 
lei. 
lbi.

dini: 
din:

La tragerea speciala Loto-cential 
18 septembrie 1964, au fost exilase 
urnă următoarele numere : 59 83 55 79 61 
45 74 41 37 35 Premii suplimentare :
83 58.

Premii suplimentare în obiecte și bani:
Extragerea I 50 24 30 Extragerea a II-a 

80 15 85 Extragerea a III-a 76 67 89 14 Ex
tragerea a IV-a 39 47 89 78, Extragerea « 
V-a 25 71 18 44, Extragerea a Vl-a 90 
58 8 48, Extragerea a VH-a 10 6 41 55 10 
Extragerea a VlII-a 41 21 1 12 68, Extrage
rea a IX-a 88 51 89 53 19, Extragerea a 
X-a 68 50 13 78 81 Extragerea de 2 nu
mere : 53 18 Fond de premii : 1.522.149 iei

Tragerea următoare va avea loc vineri 
25 septembrie a.c. la Slatina.

23

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
aport.
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ACTUALITĂȚI Considerații după finalele „republicane^
Campionatele republicane își con

tinuă desfășurarea conform programu
lui. Mîine se dispută etapa a III-a, 
care oferă cîteva puncte de atracție.

, „TRIPLAJUL” DE LA DINAMO

Prin prezenfa unei partide interna
ționale, programul de mîine dimineață 
de la „Dinamo" atrage atenția în 
primul rînd. Reamintim acest „tri- 
pl°i“:

Ora 9,00 : Știința București—Știința 
Cluj (m)

Ora 10,15 : Progresul București—■ 
Știința Galați (f)

Ora 11,30: Dinamo București— 
Cwardia Gdansk (R.P. Polonă).

Firește că pe primul plan se si
tuează jocul echipei noastre campioa
ne, care face cu acest prilej prima 
-verificare fintr-un meci international 
în vederea participării la „Cupa cam
pionilor europeni*.

★
Dintre meciurile din tară se cuvine 

să subliniem pe cele de la Galați 
(Știința—Știința Tim.), Reghin (Ști
ința Tg. Mureș—Steaua), Onești (Cau
ciucul—Raf. Tel&ajen), Reșița (C.S.M.- 
Voința Sibiu), Iași (C.S.M.S.-—Recolta 
Ilălchiu) — la băieți, Cluj (Știința— 
Tractorul), Timișoara (S.S.E.—Mure- 
țntl), Sighișoara (Voința—Voința 0. 
«lorhei) — la fete.

AMÎNĂR1 ȘI REPROGRAMĂRI 
DE MECIURI

• Din cauza turneului echipei Gwar- 
dia Gdansk, meciul Dinamo Brașov— 
Dinamo București se dispută astăzi. 
Partida Știința Petroșeni—Dinamo Ba
cău a fost amânată la 24 septembrie.

• La cererea echipei Știința Ti
mișoara și cu acordul Științei Bucu
rești, meciul dintre aceste echipe, fi
xat pentru mîine, a fost amânat la 6 
octombrie,

• Deoarece Știința Tg. .Mureș a 
fost sancționată cu ridicarea dreptului 
de organizare pe teren propriu, me
ciul său cu Steaua se va disputa la 
Reghin.

21 DE ECHIPE ÎN „C.C.E.” !

La ediția 1964—65 a „Cupei cam
pionilor europeni* (masculin) s-au în
scris 21 de echipe, ceea ce reprezintă 
un record în materie. Federația fran
ceză de handbal, care organizează a- 
ceastă competiție, nu a comunicat încă 
tabloul jocurilor, ci numai jocurile 
preliminare : Rapid Viena—Medveș- 
ciak Zagreb, Grasshoppers (Elveția) — 
Flemallois (Belgia), O. D. Haag (0- 
Janda) — câmp. Luxemburg, Benfica 
Lisabona—U. C. Ivry (Franța) și 
AZS Kattowice (Polonia)—Honved Bu
dapesta.

Maria Vicol (Progresul), campioană republicană ta 
floretă pe 1964, in plin asalt. Adversară: Geta 

Sachelarie (Steaua).
Foto ț T. Roibu

Semifinalele s-au încheiat la mare luptă
De ieri la prînz, 16 șahiști au trecut 

pragul ultimei etape a campionatului 
țării. Promovarea de la semifinale la 
finală s-a făcut într-o ambianță de 
mare luptă, „retușuri” survenind chiar 
în idtima rundă a întrecerii.

Grupa I semifinală, de la București, 
are cîștigător pe Paul Voiculescu, dis
tanțat la */2 p. de al doilea clasat, Em. 
Reicher. Acesta are satisfacția de a fi 
rămas singurul neînvins din grupă. 
Ceilalți doi calificați sînt Ș- Neamțu 
și G. Bozdoghină, ultimul revenit puter
nic, după ce la mijlocul turneului fuse
se oprit de trei înfrîngeri consecutive... 
Un efort considerabil pentru a prinde 
plutonul l-a făcut V. Vaisman. In pe
nultima rundă el a făcut o remiză de 
luptă cu Neamțu, iar în ultima a trecut 
peste rezistența acerbă a lui Seimeanu 
într-un dificil final cu o calitate în 
plus. Ce folos ?... Punctajul Sonneborn 
îl elimină de justețe. Un alt învins de 
ultimă oră : Ș. Teodorescu. Cînd avea 
calificarea ca și asigurată, pierde o par
tidă în poziție superioară la Marcovici, 
rămînînd apoi la Va p. de zona „celor 4”. 
Să mai notăm că printre eliminați se 
află și un vechi obișnuit al finalelor, 
maestrul M. Rădulescu.

Iată clasamentul: 1. Voiculescu 11 p; 
2. Reicher 1O'/2 p; 3—5. Bozdoghină, 
Neamțu și Vaisman 10 p; 6. Teodorescu 
9'/2 p; 7. M. Rădulescu 9 p: 8—9. 
Seimeanu și Marcovici 8V2 p; 10. An-

dronache 7‘/2 p; 11. Rotaru 6*/2 p; 12. 
R. Alexandrescu 6 p; 13. Segal 5’/2 p;
14. Macri 3*/2 p; 15. Varzari 3 p;
16. Buzu.l p.

în a doua grupă bucureșteană lucruri
le s-au lămurit ceva mai ușor. Aici 
trei viitori finaliști împart la egalitate 
primele locuri : M. Șuta, M. Pavlov și 
G. Alexandrescu. Primii doi n-au suferit 
nici o înfrîngere. Egalitate și pe ur
mătoarele două locuri ale clasamentu
lui — Gh. Gavrilă și V. Bondoc, pri
mul beneficiind de un Sonneborn supe
rior. Situație de-a dreptul dramatică, 
fiindcă partida dintre cei doi egali, din 
runda a 9-a, a fost atribuită lui Gavrilă, 
într-o poziție teoretică de remiză-.. 
Distanțat în clasament termină maes
trul C. Botez, „sufocat” parcă de rit
mul de înaintare al primilor clasați.

Clasamentul grupei a Il-a: 1—3. 
Șuta, Pavlov și O. Alexandrescu 11 pî 
4—5. Gavrilă și Bondoc 10 p; 6. Bo
tez 8*/2 p; 7—8. Găureanu și Pantazi 
7'/i p; 9. Erdeuș 7 p; 10. Slesingher 
6‘/2 p; 11—12. Ionescu și Dobronăutea- 
nu 31/2 p; 13—14. Dancea și Țucă 3 p;
15. Sluji toru 2 p.

★
CONSTANȚA 18 (prin telefon). 

Momente de intensitate au abundat și în 
încheierea semifinalei de la Constanța. 
Aici, E. Ungureanu a fost scos din 
rîndui celor calificați prin două înfrîn
geri decisive, suferite la Nacht și Ra

dovici. Aceștia și-au apărat cu dîrze- 
nie șansele, dar numai al doilea a 
trecut cu succes de examenul ultimelor 
runde. Nacht, după două victorii conse
cutive, n-a putut obține decît remiză la 
Șuteu, care intră în finală.

Iată clasamentul: L Partos 11 p; 
2—4. Radovici, Mititelu și Șuteu IOV2 
p; 5—6. Nacht și Ungureanu 10 p; 
7—8. Stănculescu și Tocăniță 8 p; 9—- 
10. L, Rădulescu și Carp 5 p; 11-—12. 
Martin și Bularda 4‘/2 p; 13. Stepan 
3‘/2 p; 14. Năstase 3 p; 15. Bucătaru 
1 p. (C. Popa—coresp.).

★
CLUJ 18 (prin telefon). — I. Szabo 

cî.știgă distanțat, fără înfrîngere. O 
partidă decisivă s-a / jucat în penulti
ma rundă: Naeu rezistă cu o figură în 
minus în fața lui Hațic, eliminîndu-1 de 
la calificare I Clasamentul grupei: 1. 
Szabo 13 p; 2. Gunsberger lip; 3—4. 
Pușcașii și Nacu 10’/2 p; 5—6 Buza și 
Halic 10 p; 7—8. Naghi și Rozvan 
8V2 p; 9. Klein 7*/2 p; 10. Melau 
5'/2 p; 11. Lazăr 5 p; 12—14. Horvath, 
Silaghi și Ardeleanu 4’A p; 15. Folert 
3‘/2 p; 16. Simon 3 p. (P. Radvani și 
I- Brătan— coresp.).

IN RETURUL CAMPIONATULUI

Echipele iau startul bine pregătite
Astăzi încep întrecerile din cadrul 

returului campionatului republican de 
lupte libere seria A, iar peste o săp- 
tărnînă iau startul și formațiile de 
.clasice”. Pentru a cunoaște amănunte 
asupra felului cum s-au pregătit echi
pele în vederea reluării campionatului, 
am vizitat cîteva secții din cluburi și 
am stat de vorba cil o serie de antre
nori care ne-au furnizat date intere
sante în această direcție. în general, 
sportivii din seria A au făcut intense 
pregătiri, individualizînd antrenamen
tele și punînd accent pe capitolele de
ficitare. Unii au lucrat pentru menți
nerea pregătirii fizice și îmbunătăți
rea tehnicii, alții pentru perfecționa
rea procedeelor specifice de concurs 
-etc. Dar să dăm cuvîntul specialiști
lor.

D. CUC, antrenorul echipei de „cla
sice" de la Dinamo București; „Obiec
tivul nostru este cucerirea pentru a 
16-a oară a titlului de campioni. Am 
axat antrenamentele pe îmbunătățirea 
procedeelor, pe menținerea pregătirii 
fizice generale, insistînd asupra proce
deelor care aduc victorii prin tuș. 
Este vorba de turul de cap, aruncă
rile cu centură peste braț, aceasta în 
lupta de sus, iar în lupta de la par
ter . pe ridicări de braț cu treceri la 
cap, pe simplu și dublu nelson"'. 
f I. BĂTRÎN. Steagul roșu Brașov .■ 
a Am fost acum citeva zile pe acasă

și l-am văzut la lucru pe antrenorul 
I. Mureșan cu băieții lui. Mi-a spus 
că după încheierea întrecerilor din 
cadrul Spartachiadei republicane a fă
cut o mică întrerupere — perioadă 
de tranziție — după care antrena
mentele au fost reluate. Accentul a 
fost pus pe însușirea unui număr cit 
mai mare de procedee și pe îmbună
tățirea tehnicii. Doar știți că echipa 
de „libere" de la Steagul roșu aspiră 
la titlu".

M. BELUȘICA, Rapid București: 
„Ne-arn pregătit în mod foarte serios. 
Am sporit intensitatea antrenamente
lor și le-am făcut tip concurs. Re
cent am organizat și o întrecere do
tată cu o cupă la care au participat 
luptători de la Steaua și Dinamo. Am 
fost mulțumit de felul cum au evoluat 
elevii mei".

V. CONST ANTINESCU, Progresul 
București: „Obiectivul nr. 1 ? Echipa 
de „clasice" trebuie să evite retrogra
darea de care este amenințată. în acest 
sens am luat măsurile corespunzătoare. 
De altfel o să ne vedeți la lucru săp- 
tămîna viitoare",

întrecerile din prima etapă la „li
bere* și restanța Dinamo, Steaua și 
Chimistul Baia Mare la „clasice”. au 
loc astăzi cu începere de la ora 9,30 
în sala Gralești, pe trei saltele.

V. GODESCU

• DE LA O TRĂGĂTOARE LA O ECHIPA • FLORETISTII LA 
ÎNĂLȚIME 0 UN SEMN DE ÎNTREBARE : SPADA • PENTRU 

FORȚĂ SAU FINEȚE LA SABIE

După trei manșe, toa
te la fel de disputate, 
sorimerii noștri fruntași 
și-au desemnat campionii. 
Competifia a cîștigat în 
interes datorită și faptu
lui că s-a desfășurat în 
anul olimpic, astfel că 
fiecare dintre concuronți 
n-a făcut... economie de 
efort pentru a-și cîștiga 
un loc în lotul care plea
că la Tokio.

• Ca și în edifiile pre
cedente ale finalelor, flo
reta s-a prezentat cel mai 
bine. Fetele și.au confir
mat calitățile și valoa
rea, ele au dovedit că 
de(in o formă excelentă. 
Acest adevăr s-a putut 
verifica și cu prilejul 
unor întîlniri internaționa
le (campionatele .mondiale 
de tineret de la Budapes
ta, turneul de la Berlin,
„Cupa Jantie”, concursul 
international de la Cons
tanța etc). Avem, spre 
deosebire de anii din ur

mă, nu numai o trăgătoare de mare
clasă, Olga Szbo, ci o întreagă echi
pă de valoare internațională. Modifi- 
cîndu-și substanțial concepția tactică 
și devenind totodată adepta stilului o- 
fensiv, Mariă Vicol s-a „văzut” mai 
mult ca orieînd. Cele trei victorii con
secutive realizate în fata Olgăi Szabo 
atestă aceste aprecieri. Foarte bine 
se prezintă și celelalte trăgătoare din 
lot: Ana Ene-Derșidan, foarte aproa
pe de valoarea lui Szabo și Vicol, Su- 
zana Tasi, într-o puternică revenire, 
Ileana Ghiulai, care se apropie de for
ma ei din ajunul „mondialelor” de ti
neret, Ecaterina Iencic, tot mai tenace 
de la un concurs la altul. O mențiune 
specială pentru Marina Stanca care 
a renunțat la... timiditate și acum știe 
să-și valorifice din plin alonja (este 
cea mai înaltă trăgătoare din lot) 
și să scoată tușe sigure în fata unor 
adversare teoretic superioare. Progre
se simțitoare au făcut și floretistele 
Manuela Chira și Maria Luțki.

• Băieții floretiști s-au prezehtat 
și ei la... înălțime. I. Drîmbă, T. Mure- 
șanu, I. Falb, A. Csipler, I. Zilahi au 
fost trăgătorii cei mai constanți, foar
te apropiati ca valoare. Primii patru, 
prezenti întF-o suită de întreceri in
ternaționale, s-au impus categoric. La 
toți se observă o bună pregătire fizică 
și specifică, o orientare tactică superi
oară. Sub așteptări s-a prezentat doar 
St. Haukler, lipsit de mobilitate, de 
rezistență și cu o serie de greșeli tac-

Primele echipe calificate în finala
campionatului republican

Azi și mîine au loc ultimele jocuri zonale
Jumătate din întrecerile zonale ale 

campionatului republican pe anul 
1964 s-a consumat. Orașele Tulcea și 
Timișoara au găzduit jocurile care au 
desemnat primele patru echipe califi
cate în finala pe țară. Iată cîteva 
amănunte de la aceste întreceri.

® TULCEA. — Pe stdionul din lo
calitate și-au disputat întîietatea for
mațiile Dinamo București, Petrolul 
Urlați (reg. Ploiești), Biruința Nicu
lițel (reg. Dobrogea) și Avîntul 
Curcani (reg. București). A absentat 
nemotivaț echipa Pacea Țițești (reg. 
Argvș),

Jocurile au fost viu disputate, re- 
mareîndu-se îndeosebi cele dintre Di
namo București și Avîntul Curcani 
(tur-retur). Cu un plus de tehnică, 
atît în jocul la „bătaie" cît și la 
„prindere", dinamoviștii au reușit să 
termine neînvinși. Iată clasamentul : 
1. Dinamo 12 p ; 2. Avîntul Curcani 
6 p; 3. Petrolul Urlați 6 p (puncta- 
veraj mai slab).

După cum se vede, din clasamentul 
de mai sus lipsește Biruința Niculițel. 
Faptul își găsește explicația în atitu
dinea nesănătoasă a instructorului Ion 
Malciu și a jucătorilor pe care-i pre
gătește. Aceștia au protestat ne justifi
cat la deciziile arbitrului și au adus 
injurii delegaților F.R.O. De altfel, ju
cătorii echipei Biruința Niculițel au 
subestimat de la început competiția, 
prezentîndu-se fără echipament și le
gitimațiile regulamentare. Pentru toate 
acestea, formația Biruința a fost ex

clusă din concurs. La această neplă
cută stare de lucruri s-a mai adăugat 
și slaba organizare a întrecerilor, te
renul fiind inpracticabil și marcat în 
pripă.

O TIMIȘOARA. — Stadionul „Pro
gresul” a găzduit întîlnirile dintre e- 
chipele Minerul Baia Mare (reg. Ma
ramureș), Victoria Cristești (reg. Cluj) 
și A. S. Bega Timișoara. Alcătuite în 
majoritate din elemente tinere, cele 
trei echipe au oferit întreceri atrac
tive. Deși lipsită de aportul maeștri
lor sportului V. Bălin și P. Șulea, for
mația Minerul din Baia Mare a reușit 
totuși să se impună, cucerind primul 
loc în clasamentul final : 1. Minerul 
12 p; 2. Victoria Cristești 8 p ; 3. A. 
S. Bega 4 p. O notă bună merită e- 

zchipa colectiviștilor din Cristești, care 
a depășit pe A. S. Bega, finalistă a 
campionatului republican de anul tre
cut.

Consemnăm absența, nejustificată, 
de la competiție a echipelor campioa
ne ale regiunilor Crișana și Mureș- 
Autonomă Maghiară. (L. Mirea — co
resp.).

® în urma jocurilor desfășurate la 
Tulcea și Timișoara, echipele Dinamo 
București, Avîntul Curcani, Minerul 
Baia Mare și Victoria Cristești sau 
calificat in finala pe țară. Azi și 
mîine au loc la Calafat și în comuna 
Gherești (reg. Bacău) ultimele între
ceri zonale pentru desemnarea celor- 
lai te patru finaliste ale campionatului 
republican.

tice care l-au.... coborît tocmai ,pe Io* 
cui 6 în clasamentul celor mai buni fio 
retiști ai tării- Cum explică această 
stare de lucruri .antrenorii lotului olim
pic și ce măsuri socot necesar să se 
ia ?

• Deși spada a avut o desfășurare 
spectaculoasă, valoarea ei n-a satisfă
cut nici de data aceasta. Cu mici ex
cepții (D. Popescu, D. Ionescu, T. Sîr- 
bulescu, C. Țintea, I. Korosi) n-avem 
așa cum ar fi de dorit o rezervă de 
spadasini, în măsură să ne asigure a- 
firmarea pe plan international. Din 
urmă „vin”, într-adevăr, citeva ele
mente care promit (Gh. Cristof-Ploiești 
și Al. Mironov — Craiova), dar nu-i 
suficient. Conducerea federației preco
nizase crearea unui centru de perfec
ționare, la București. Acesta a și luat 
ființă, la „juridice” sub conducerea an-
trenorului C. Georgescu, dar viața lui 
a fost de scurtă durată. Trebuie luate 
măsuri energice, trebuii iționat cu 
mai multă convingere. Es*te greu de 
presupus că, ața cum avem floretiști 
și sabreri valoroși, n-am putea forma 
și spadasini care să-și facă simțită 
mai mult prezenta.

• Sabrerii s-au prezentat în evident 
progres. 1. Drîmbă, D. Mustață (care 
redevine trăgătorul impetuos din anii 
precedenji), 0. Vintilă, C. Nicolae, Gh. 
Alexe, Z. Rohoni au fost — credem — 
cei mai buni. In evident progres și to
tuși — dacă este să ținem seama de 
cerințele actuale — încă sub necesități. 
Sabia noastră nu a ajuns încă să se 
ridice la nivelul floretei, de pildă, cu 
toate că elementele ei de tehnică sînt 
mult mai reduse. Se pune prea mult 
accent pe forța loviturilor și prea pu
țin pe finețea lor. Cine lovește mai tare 
sau cine dovedește pe planșă mai mul
tă subtilitate ? Antrenorii vor trebui 
să găsească soluții pentru împletirea 
acestor două caracteristici. Așa cum k 
se petrec lucrurile de altfel în toate 
țările cu tradiție în sabie.

TIBER1U STAMA

SPORTIfRI^^e

Activitate bogată,

azi și miine
La sfîrșitul acestei săptămîni, bo

gată activitate internă de sporturi 
nautice.

Azi după-amiază, pe Iacul He
răstrău, se dispută faza de zonă a 
campionatului republican de canotaj 
academic (băieți și fete), Ia care par
ticipă cei mai buni canotori din Ca
pitală. Pentru sportivii cluburilor Di
namo și Steaua, această fază este pro
gramată separat, la Snagov.

Finalele campionatului republican 
de canotaj academic sînt programate 
Ia Snagov, în zilele de 28 și 29 sep
tembrie.

Mîine, Ia Snagov, se desfășoară 
competiția de caiac-canoe dotată cu 
„Cupa Steaua4*.

De la I. E. B. S.
Pentru jocurile de baschet de azi 

șt mîine din Campionatul Balcanic 
(m) de la sala Floreasca sînt vala
bile următoarele legitimații eliberate 
de U.C.F.S./C.G.:

— Roșii și maro în piele
— Gri în dermatin ale maeștrilor 

emeriți și antrenorilor emeriți ai spor
tului

— Verzi de ziariști, însoțite de 
delegații.

*

Biletele pentru aceste jocuri se gă
sesc la casele din str. Ion Vidu, Pro
nosport cal. Victoriei nr. 2 și la 
sala Floreasca.



gimnastica

Foto : V. Bageac

LIVIU STOIA, student, SI
BIU. — 1) IolanJa Balaș a 
realizat sări luxa—record de 
1,91 ni la 16 iulie 1961, la 
Sofia. 2) Vă publicăm epi-

Lecția de

Primele scrieri rominești
în favoarea educației fizice

I

autorul

Un sfat sincar vă trimite 
Un coleg: jucați cu-ardocse. 
Căci La fotbal nu se-admice 
Nici o... reexaminare 1

grasna adresată Științel-Cra- 
reva. învinsă duminica tre
cută cm... 5—0 de Știiata 
Cluj :

fizice a tost a- 
doetorului Con- 

Caracaș (1773— 
El este

importante lucrări 
Topografia Ță-

în piatră a rămas în
tipărită o fracțiune din 
mișcarea plină de ele
ganță și grație a gim
nastei. Atît de firesc, 
îneît îți face impresia 
că acum, acum, fata își 
va termina exercițiul.

„Lecția de gimnasti
că" este un inspirat ba
sorelief al tinărului 
sculptor MIRCEA ȘTE
FĂNESCU. Lucrarea 
atrage atenția vizi
tatorilor expoziției de 
artă plastică deschi
să la Casa Scînteii. 
Ce l-a determinat pe 
artist să încreditUeae

„daltei" sale un subiect 
de sport ? Nu-i greu de 
ghicit, dacă vom arăta 
că autorul „Lecției de 
gimnastică" este el în
suși un pasionat al spor
tului, practicînd schiul 
și înotul.

Mircea Ștefănescu 
ne-a mărturisit că are 
cite va subiecte sportive 
inedite. Deocamdată în 
planurile sale. Noi aș
teptăm să le vedem în... 
metal și marmură,. 
(V. Ch.).

l

Cea dinții manifestare 
publicistică în favoarea e- 
ducației 
ceea a 
stantin 
1828). 
unei 
cu titlul 
rli Românești și obserra-

CORESPONDENTĂ SPECIALĂ

Ultimele noutăți din Tokio
• Comitetul de orga

nizare al Olimpiadei a 
terminat de curind ope
rația de repartizare a 
„spațiului locativ". Sarci
na nu a fost prea ușoa
ră. A fost necesară o ast
fel de repartizare a celor 
8600 de parti cipanți 
96 de țări, incit ei 
aibă ceva comun in 
viața limbii vorbite, 
gusturilor. 
In zece clădiri cu patru 
etaje vor 
tivii, in 
sportivele.

mens iun îl e 
exacte ale 
tionale. A 
studierea 
au fost consultate amba
sadele, comitetele olim
pice.

9 S-a

POȘTA MAGAZIN
echipe: Dinamo București,
U.T.A., Minerul 3aia Mare.

N. C. MARGA21IT, PLO
IEȘTI. — 1) Nn. 2) Tot... nu 1 
3. De ce, la fotbal, 1—Q este 
mai bun decît 10-1, de pildă? 
Am mai răspuns cîndva, la 
această întrebare. Explica
ția este simplă din punct 
de vedere matemaSic: 10
împărțit la 1 = 10, în limp ce 
I împărțit la 0 dă infinit. 
Asta au trebuie să consti
tuie o primă de încurajare 
pentru înaintările ineficace. 
10—1 ține mai bine la drum 
lung, 
gata să 
furtună 1

decît un btet
cadă la p

BALAN,
1) Fostul 
țării, Dumitru Cio- 

anirenor la

și culorile 
steagurilor na- 

f«>st necesară 
constituțiilor.

din 
să 

pri
ci 

obiceiurilor.

fi cazați s poc
ăite patru —

• Au fost executate 12 
steaguri experimentale 
din diverse materiale. Tra
diționalele materiale de 
mătase, bumbac și lină 
vor fi înlocuite 
un nou material elasi 
neinflamabil — „exlan".

VICTOR
REȘTI. — 
de box al „ 
boleau, este _ _ ___________
Crcdevn. 2) In 1355, pe sta
dionul RegduMicii, România a 
învins la juniori Polonia cu 
B—0.

BUCU- 
campion

calculat că în 
cele trei restaurante din 
satul olimpic, pe perioa
da concursurilor se vor 
prepara peste 660000 de 
teluri de niîncare. Zia
rele scriu ca aceasta va 
fi „cea mai mare opera
ție culinară" 
Japonie' " 
„FUJI" și 
pot deservi
2 500 de sportivi. Meniul 
va cuprinde zilnic 150 de 
feluri de mîncare din bu
cătăria europeană șî o- 
rientală.

din istoria 
Restauranteia 

„SANURA" 
concomitent

• După calculele Co
mitetului olimpic japonez, 
în timpul întrecerilor o- 
limpice drapelele vor fi 
înălțate și coborîte de 
84 000 de ori. Compania 
japoneză „SIGNAL", care 
se ocupă de problema 
steagurilor, înainte de a 
trece la confecționarea 
lor, a desfășurat o 
fantă 
tare.
mai 
aceia

impor- 
ceree- 
că cel 

este

activitate de 
S-a oonstatat 
dificil lucru 
de a respecta di-

• Japonia vrea să 
mească lumea cu 
mai rapide reportaje 
istorie despre rezultatele 
întrecerilor sportive. Con
curența acerbă și imensul 
interes manifestat de ci
titori au determinat pre
sa japoneză să întoc
mească din timp, cu un 
an înainte de deschide
rea Jocurilor, fișe siste
matizate cu date și foto
grafii privind partioipan- 
ții probabili ai Jocurilor, 
articole despre tnulți 
sportivi de frunte din 
hune.

Au fost puse la punct 
și metodele de transmi
tere urgentă a materiale
lor. Astfel, vor fi folosite 
aparate portative în greu
tate totală de 12 kg. pen
tru transmiterea fotogra
fiilor de la locul între
cerilor la redacții. Pentru 
transmiterea textelor scri
se de mînă se 
tin aparat în 
doar de 4 kg.

La Tokio a fost dat in folosință trenul aerian care 
face legătura dintre satul olimpic și centrul orașu
lui. Trenai alunecă pe o singură șină și străbate 
distanța de 13 km in ap-otimatlv 15 minute, Ta fi 
tțn ajutor substanțial dat participanților la J. O. 
fiindcă pe străzile aglomerate ale capitalei japoneze 
un vehicul obișnuit face acest drum in cel puțin 

1 oră și jumătate ț
in psrioa- 

Olimpice, 
dată, în

va folosi 
greutate

locale• Autoritățile
din Tokio iau toate mă
surile ca orașul să se

prezinte curai 
da Jocurilor 
Pentru prima 
oraș au apărut urne pen
tru arderea gunoiului. In 
locul măturilor și lopeți- 
lor, pe străzi au început 
să apară mijloace meca
nice de întreținere a cu
rățeniei- Zi și noapte la 
fiecare cinci minute sini 
întrerupte emisiunile ra
dio, iar vocea crainicului 
anunță: „Olimpiada I Să 
facem curățenie în. ora
șul Tokio!"

funcțiunea, din momen
tul sosirii sportivilor la 
Tokio, în cartierul rezer
vat femeilor în „satul 
olimpic". Acest impozant 
corp de polițiste este în
zestrat cn K) mașini pre
văzute cu aparate de ra
dio emițătoare, 64 de 
motociclete și 12... cai.

ICJJI TSLDA
ziarist

• O. brigadă mobilă, 
compusă din 250 de po
lițiste, își va exercita

STIATI CĂ.
3 3

• •

...la J. O. de la Tokio - 
în afară de cei 7 000 de 
atleți din 96 țări vor 
mai participa in calitate 
de trimiși speciali 700 de 
ziariști și 300 de fotografi 
Eeprezcntînd principalele 
ziare și publicații 
lume, mai bine de 
tehnicieni de presă, 
de reporteri de radio 
televiziune și 180 cores
pondenți ai agențiilor de 
presă ? Alți 1800 de lu
crători în presă vor deser
vi această enormă masă 
de ziariști.

din
300
800

Și

...la Jocuri se vor de- 
'erne 163 titluri olimpice? 
Ele se vor împărți 
după cum urmează : 6
pentru sporturi de echipă 
(baschet, fotbal, hochei, 
volcibal, voleibal feminin 
și polo pe apă), iar 157 la 
restul disciplinelor. Atle
tismul însumează 36, din
tre care 24 pentru bărbați 
boxul 10, luptele 16 (opt 
la „libere" și opt la „cla
sice"), gimnastica 14, 
tirul 6. Natalia concurea
ză alături de atletism: 
22, din care 10 titliari se 
vor atribui la femei.

timpul J. O. popu- 
orașului olimpic va

In
lația 
atinge cifra de 14—15 000 
locuitori ?.

...recent la Tokio s-a 
întocmit și o statistică a 
biletelor vîndute străini
lor pentru J. O. ? lată 
cum arată aceasta 1. 
S.U.A., 70 078 bilete cum
părate ; 2. Australia,
11828; 3. Anglia 7 227; 
4. Germania, 6179; 5
Franța 4 927 ; 6. U.R.S.S. 
1.222.

țiuni antropologice pri
vitoare la sănătatea și 
bolile locuitorilor*, tipă
rită în 1330. Printre alte 
probleme, el se ocrjpă de 
necesitatea exercițiilor fi
zice scoțînd în evidență 
influența binefăcătoare a 
„petrecerilor* (jocurilor) 
și a plimbărilor la cîmp, 
în aer liber.

Nicolae Bălceecu, figu
ra centrală a Revoluției 
de la 1318, scrie 
nimbul bunului romîn* 
care, 
birea 

a tura

„Ma- 
t* în 

reclaraiînd „împodo- 
minții cu înv ață- 
arată că educația 

qu înseamnă nrimai for
mație intelectuală, ci și 
educație morală și fizică.

O altă manifestare în 
favoarea introducerii edu
cației fizice în procesul 
iastructiv-educativ a fost 
aceea a profesorului arde
lean Simeon Băramțiu 
(1808—1864), care în 
tratatul său de „Pedago
gie*, tipărit pe la 1870, 
stăruie asupra necesității 
armonizării puterilor cor
porale ca cele intelectu
ale și morale.

STELICA POPESCU, PLE- 
NITA. — î) Handbalistul 
Olieap Nodea are 28 de ’ani- 
El este origina? din comuna 
Săraca Mică, regiunea Bra
șov. 2) La tir nu stat omo
logate ca recorduri mondiale 
decît performanțele obținute 
în cadrul Jocurilor Olimpice, 
carajaiojeatetor mondtate și 

europene și jocurilor pan- 
amsăccme și pan-asiatice. 
Se poate tatsmpta deci — și 
cei mai recent exemplu ui-i 
oferă rexo&atut lui INI. Rota
ru la armă liberă ca Uimi re
dus — ca un trăgător să rea
lizeze a performanță superi
oară recorduteii mondial, fără 
însă ca rezultatul respectiv 
să primească învestxtara su
premă,

NEAGU VIȘAN, COMUNA 
JILAVELE. — Rapldiștii n-an 
cîșîagalt nicindaiă camptoaa- 
tal țării ta fotbal. Poate au 
vra-o intenție anul acesta I

MARIN FECHIOI, OLTENIȚA. 
— Doctoral 'MBrcoa Suciu-Si- 
Maom dm Cotftea d aspra 
C«re am scris Sa articolul 
„Sportiv: cti părul alb', nu 
so miadjrește aumai cu cu- 
coriroa Insignai do polispor
tiv Sa... 75 do ani. Iată și 
atte .poirtormaute din paima- 
iresăl său sporMv: premiul L 
îu I960 (deci Sa vî-rsîa de 71 
de arși) ia au concurs de bi- 
c'iatete de oraș, pe dtetafuja 
Codlea—GMmbavo unde, 
drept, nu S-a^ avui ca 
▼ersar pe... Constantin 
«iltresca, șil tocai II, în 
(când avea .aumerv- 54 
aai) la an concurs de pati
naj organizai Sa Miercurea 
Clue.

ILIE IVANUȘ, ZIMNICEA — 
Ia categoria A, Sasu a jo- 
cal îa ordina la următoarete

DE TOATE
Cunoscuta echipă 

•nă Guadalajara nu 
tea fi, în următorii 
nici campioană a țării sate 
și nici deținătoare a Cupei, 
chiar dacă ar cîștiga toa
te meciurile 1 Intr-adevăr, 
din cauză că nu s-a prezen
tat la finala cu Racing Haiti 
din cadrul ,,Cupei Americil 
Centrate44, Guadalajara a 
fost sancționată intr-un chip 
puțin obișnuit : timp de trei 
ani ea va participa la jocu
rile de campionat și ~“ 
cupă, fără 
înregistrate 
clasament.

Cea mai 
ia Jocurile

mexicct- 
va pu- 

trei ani.

de
ca rezultatele 

să conteze în

solicitată aSetâ 
Olimpice de la

0 ștafetă cu 3500 de participant!’
Nu de mult, primarul 

orașulrji New York, Ro
bert Wagner, a dat star- 

„Cnrsa pentru 
olimpice". Este 

uriașă ,șta- 
transportă o 

olimpică" de la 
la I-oe An- 

scopul de a

tul în 
fonduri 
vorba de o 
fetă care 
„torță 
New-York 
geles, cu 
6trînge 1 milion de do
lari, . necesari pentru de
plasarea lotului S.U.A. la 
Tokio.

Primarul Wagner a în- 
minat, torța fostului cam
pion olimpic Jesse O- 
wens, care după cîțiva 
zeci de metri (el nu mai 
are acum 20 de ani, ci... 
50 !) a predat-o unui aler
gător mai tînăr, care a 
plecat cu ea mai departe.

La această ștafetă par
ticipă 3 500 de a tie ți. 
Cursa se încheie la 27 
septembrie, la Las Ange-

Pdrerea lui Herrera
Întrebat nde ce depin

de succesul unui antre
nor ?“9 Helenio Herrera a 
răspuns :

— Pentru a reuși în 
această meserie se cere

LUCIAN SOIGAN, BUCU- 
REȘTI. — 1) Recordul mon
dial la 290 ai plat temei este 
de 22,3 sec. și are două 
deținătoare: americanca Wil
ma Rudolph și ausTralîanca 
Margaret SutwîII, cacre a 
realizat această performan
ță, in primăvară. 2.) Iată re- 
z-ăltaiete pe care le-a înre
gistrat Avîatal Reghin în 
1955, ciad a jucat în cate
goria A, în meciurile cu 
Steaua și Dinamo București: 
1—9 și 1—7, 1—1 și 0—<L In
teresant este că ist acei an 
campionatul a fost ciștigal 
de... Dinamo 1

UN AMIC GALAȚEAN. — 
Vă publicăm epigrama adre
sată fotbalistului Titi Hulea, 
de la SiderargistaS—Galați, 
„specializat4* în autogoluri, 
care a ținut să fie prezent 
din prima etapă cu un gol 
în proprie poartă:

Iar ai îne-eput-o .tare’ 
(Eu la goluri mă refer) 
Deci n-ax fi nici © mirare 
Să ajungi și... golgheter 1

DINU NICULESCU, 
REȘTI... Și totuși 
Etacrt a boxat 
în Romtnia. 
despre a-ceot

BUCU- 
Eugene 

în urmă cu ani 
Ne-a informat 

lucru... lom Go- 
s-a întâlnit și

a tost învins la 
puncte. Iatr~o vreme, Huat 
— poreclit .tigral” — tuse- 
se unul dintre cei mai buni 
.„cocoș 3“ din luma.

Toîdo va fi, so par®, ®ngle- 
zoaica Mary Rand. Ea va 
participa în ziua do 14 
octombrie la proba do să
ritură în lungime, în zilele 
de ÎS și 17 la pentaHon, 
în 18 șl 19 la 80 m garduri 
și în 20 și 21 octombrie la 
ștafeta 4x10® m.

Nu «turnai suporterii sîn.1 
colecționari de insigne, ci 
și sportivii înșiși. Astfel, 
fotbalistul Manfred Schmidt, 
de la F. C. Stuttgart, a adu
nat pînă acum... 1200 de 
insigne.

Erast Joachim Suppers au 
este numai cel mai rapid 
înotător din lame la 159 
m spate (1:9.3) ci, fără 
îndoială și cel mai ... înalt. 
Cu cei 2,92 me-ki pe care 
îi măsoară, el ar putea fi 
și un ban pivot la baschet...

Delegația australiană 
J- O. de la Tokio va 
prinde 306 persoane, 
ruirile sportive australiene 

nu dispun însă de fonduri 
decît pentru deplasarea a 
271 persoane.

la 
cu- 
Fo-

Japonezii îșt pun 
datura la 10 090 m. 
puțin așa lasă să 
trevadă excelentul 
reușit recent de i 
nipon Tsuburaya : 28:52,6.

i candl- 
i. Cel 
i se în- 

rezultat 
fond is tul

l

București.
Brazilienii

nu
de 
de

D. STOICA — 
Aveți drep tete, 
joacă (1)— 4—2—4, șl 
2—4—2, cura ați citit, 
două ori, în rubrica
sport a săptămmalulul la 
care vă releriți. Se înțele
ge că o echipă de fotbal 
are 11 jucători și nu 9 !

ION POSTAȘU
Desene de N. CLAL'DIU

IN PATRU RINGURI
In categoria C echipa 

Sighișoara a 
Sighet pe

Faianța 
învins la 
Forestiera.

Dttpâ mine 
De la Sig'het
Că
E

performanța 
este semnul 

\ pe stadion Faianța 
mai tare decît lemnul 1

Hândbaliștii de 
Rapid și Steaua 
s-au prezentat pe 
renul Dinamo la 
ciurile din „Cupa 
șului București".

la 
nu 
te

me- 
ora-

„Pașii**,, prin regulament, 
Sînt opriți ta acest joc. 
De aceea, evident,
Dinșli au rămas pe loc.

POPA

Umor

să fii competent,
■simț psihologic și... con
diție fizică. Dar cel mai 
important lucru este să 
fii în bune relații cu 
conducătorii clubului!

Pregătiri pentru Tokio.
Desene de Mircea Ivănescu
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in meciul de volei masculin de joi Trăgătorul Șt. Popovici pe locul II 
în „Marele premiu al orașului Brno445

al

CONSTANTIN FAUR

de 
să

dorit ca volei- 
le ofere spec-

R. P. Romînă—R. P. Polonă 3-0
Revanșa întâlnirii — astă-seară Ia Dinamo

Joi seară în sala Dinamo, în 
primul meci susținut cu echipa 
R.P. Polone reprezentativa mas
culină a R.P. Romîne a învins 
detașat: 3—0, (9, 8, 12), ju- 
cînd în formația SZOCS-Nico- 
lau (BĂRBUȚĂ) — Fierarii 
(GANC1U) — Derzei—Schrei
ber (Grigorovici) — GANCIU 
(Nicolau). Polonezii au aliniat 
garnitura : K.OKZERKIEW ICZ— 
Gosciniak (Biatek) —■ SZYMC- 
ZYK — Zdunczky (Opitka). 
SZCZEPANOWSKI — 
(Szewczyk)-

Meciul, condus de 
Armeana—Dinicu, a avut 
fășurare animată, mai cu 
în primul și în cel de al

Gate

Atac reușit

în zilele de 12 și 13 septembrie, la 
Brno (R.S. Cehoslovacă), s_a desfășurat 
un important concurs internațional de 
talere și skeet la care au participat tră
gători din R.P. Romînă, R.P. Bulgaria, 
R.D. Germană, R.F. Germană, R.P. 
Polonă, Austria. Belgia, Italia și R.S. 
Cehoslovacă. Tradiționalul concurs, 
dotat cu marele premiu al orașului 
gazdă, a reunit pe standurile de tra
gere pe cei mai buni trăgători cu arma 
de vînătoare din Europa. Sportivii

noștri au avut o comportare bună. St 
Popovici s-a clasat pe locul doi în pro 
ba de skeet cu 191 talere. I. Albesc, 
pe locul opt cu 187 t. și D. Dancii 
cu același număr de puncte. Locul 
a revenit concurentului Wirnhier (RFG) 
La talere aruncate din șanț s-au înre 
gistrat următoarele rezultate: 1. Rehde 
(R.D. Germană) 194 p; 2. Smelczynsk 
(R.P. Polonă) 192 p; 3. Scalzone (Ita 
lia) 191 p.In ultimul meci de verieore

cuplul 
o des- 
seamă

_ ... ,......  , ... . treilea
= set. Explicația se găsește, pe de
= o parte, în replica hotărîtă dată
= de formația poloneză, tînără, cu
= posibilități aproape egale în atac
= ca și în apărare și practicînd în
5 ofensivă un joc foarte variat;
= pe de altă parte, echilibrul
= partidei l-a determinat și com-
= portarea sub valoarea sa reală
§ ' a echipei noastre, care prezen-
= tînd unele scăderi în defensivă și
= discontinuitate în precizia atacu-
= rilor — s-a desprins cu greutate
Ș de adversar în fiecare final de
= set.
| Reprezentativa olimpică a RP-
= Romîne întîlnește echipa R.P.
Ș Polone din nou astă-seară în
= sala Dinamo, cu începere de la
SiiiuiuiiiiiiiiiiiiiiiiintiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiniiiitiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiinuiiiiiiniiinuiiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiininiiiiiiiitiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiK

Echipa masculină de 
a obținui o

gimnastică a Rominiei 
nouă victorie

ora 19, cînd e 
baliștii noștri 
tatorilor, sub toate aspectele, 
jocul de calitate pe care-1 aș
teaptă de la ei.

„Uvertura" reuniunii voleiba- 
iistice de astăzi de la Dinamo 
pune ca și joi față în față. în- 
cepînd de la ora 17, formațiile 
feminine R.P.R. I și R.P.R. ÎL 
B vorba, de asemenea, de o

echipei romîne în meciul de joi. cu tot blocajul 
prompt al Voleibaliștilor polonezi.

Foto : T. Chioreanu 
partidă atractivă, deoarece 
partida de alaltăieri R.P.R. 11 
(Todorovschi — Schreiber—Che- 
zan — Vanea — Florescu — 
Colceriu) a dispus cu 2—1 (12— 
15, 15—12. 15—4) de R.P.R. 1 
(Enculescu — Goloșie — Po
pescu — Ivănescu — Mocanu 
— Lăzeanu).

Inaintea plecării la Tokio, echipa 
masculină olimpică de gimnastică a 
R.P. Romîne a susținut un ultim meci 
de verificare ia Oslo, în compania se
lecționatei Norvegiei. Potrivit înțele
gerii între cele două federații de spe
cialitate, clasamentul oficial s-a întoc
mit numai la exercițiile liber alese, e- 
chipa noastră terminînd învingătoare 
cu scorul de 280,80 p față de cele 
276,00 p realizate de gazde. La indivi
dual, s-a ’concurat atît cu exerciții 
liber alese cît și cu exerciții impuse. 
Aici, primul s-a clasat gimnastul nor
vegian Harald Wigaard, cu 112,85 p, 
urmat de campionul țării noastre, 
Anton Cadar, cu 112,80 p. Victoria rea
lizată de gimnastul norvegian i-a per
mis acestuia să fie selecționat pentru 
întrecerile olimpice din capitala Japo-

Convorbire
Ieri, prin intermediul „telexului" am 

luat un prim contact cu tehnicienii ro
mîni plecați înainte pentru a asigura 
condiții optime sportivilor noștri care 
vor sosi în curînd în capitala Japoniei.

N-au trecut nici cîteva minute de la 
comanda efectuată și iată că pe hîrtie 
apar primele cuvinte bătute la mașină.

— „Aici Tokio, vineri 18 septembrie, 
ora locală 19"...

O clipă ne uităm la ceasul nostru 
și constatăm diferența celor 7 ore... 
Prin urmare, la noi în țară este ora 121

Aflăm în continuare, primele nou
tăți:

„Timpul la Tokio este bun. Primele 
delegații sportive au început să so-

cu Tokio

Primii 
spanioli, 
antrena-

în satul

Dinamo Bacău - Gwardia Gdansk
26-19 (12-8) la handbal

Pe scurt
• Turneul candidatelor la titlul 

mondial de șah a continuat l,a Suhumi 
cu disputarea partidelor _ întrerupte. 
Margareta Teodorescu a cîștigat par
tida cu șahista americană Gresser, 
Ivanova a pierdut prin depășirea 
timpului de gîndire la Milunka Laza
revich Konarkovska a învins-o pe 
Eretova și Zatulovskaia pe Ranniku- 
In clasament după 6 runde conduc 
Zatulovskaia și Konarkovska cu cîte 
4,5 puncte, țirmate de Lazarevici — 4 
puncte și două partide întrerupte.

• Campionatul european feminin fe
roviar de volei a luat sjîrșit la Varna 
cu victoria echipei U.R.S.S. Pe locu
rile următoare s-au clasat echipele 
R.S. Cehoslovace, R.P. Romîne, R.P. 
Polone, R-P. Bulgaria, R.P. Ungară 
si R. D. Germană. In ultimele meciuri 
au fost înregistrate următoarele rezul
tate: U.R.S.S.-R.P.R. 3-0: R.S. Ce
hoslovacă—R.P- Polonă 3—0; R.P. 
Bulgaria—R.P, Ungară 3—1.

• In prima zi a turneului interna
tional de tenis de la Sofia, jucătorul 
romîn Gheorghe Boaghe l-a învins pe 
bulgarul Petrov cu 6—0. 6—2, iar po
lonezul Belanowicz pe Pampoulov cu 
6—2, 6—3. La turneu participă spor
tivi din R.P. Polonă. R.P. Romînă. 
R. S. Cehoslovacă, R. D- Germană, 
R.S.F. Iugoslavia și R.P. Bulgaria.

• La Roma, intr-un meci internațio
nal de baschet masculin, reprezenta
tiva Italiei a învins echipa R.P. Po
lone cu scorul de 60—56 (32—29).

SOFIA, 18 (Prin telefon). Astăzi a 
în localitate un turneu inter- 
de volei masculin, la care 

i echipele: Steaua București, 
Moscova, Legia Varșovia, 

Praga, Partizan Belgrad, 
— Cerveno Zname Sofia.

sească in orașul J.O. — 1964. Azi am 
vizitat satul olimpic Hachioji unde va 
fi cartierul general al cicliștilor. Orga
nizatorii au avut grijă ca locul de ca
zare a cicliștilor să fie cit măi aproape 
de velodrom- Satul cicliștilor este si
tuat la circa 50 metri de velodrom si
la 100 rn. de start și sosire, 
sosiți, printre care cicliștii 
francezi și italieni au început 
meritele.

Sportivii romîni vor locui
olimpic în două blocuri. Băieții — în 
blocul nr 10, fetele — în blocul nr. 4. iar 
arbitrii vor fi cazați la hotelul „Day- 
chi". Menționăm că în satul olimpic, 
condițiile de cazare și de 
sînt excepționale. Camerele 
au cite două și trei paturi.

Presa japoneză se ocupă 
pe de marele eveniment sportiv, 
publică numeroase interviuri, i 
rații, prezentări de sportivi care 
șanse la medalii olimpice. Sosirea de
legației sportivilor romîni este aștep
tată aici cu un viu interes".

alimentație 
sportivilor

îndeaproa-
Ea 

tlecla- 
! au

G. OVID1U

BACĂU, 18 (prin telefon). — Pu
blicul băcăoan a aplaudat îndelung 
o nouă victorie internațională a 
handbaliștilor din localitate. Dinamo- 
viștii, jucînd atent în apărare, mobil 
și fantezist în atac, au depășit net 
campioana R. P. Polone. Oaspeții, deși 
buni tehnicieni și cu o bună pregă
tire fizică, n-au putut rezista ritmu
lui îndrăcit impus în finalul partidei 
de tinerii dinamoviști. După o peri
oadă de joc echilibrat, sfîrșitul pri
mei reprize și începutul celei de a 
doua (în min. 35 scorul a fost de 
14—-12), gazdele au depășit echipa 
oaspe. Meciul a fost condus foarte 
bine de Pândele Cîrligeanu (Bucu
rești). Au marcat: Sauer 9, Martini 
7, Schneider 5, Moldovan 4 și Horobăț 
pentru Dinamo, respectiv Jagotzinsky

Pregătiri olimpice pe toate meridianele

3,
5,
2,

Zgorzallewicz, Rozwadowski, Steinke 
Zawada 3, lbusekiewicz 3, Zachruk 
Czosko.

GH. DALBAN — coresp.

Turul ciclist

Început 1 
național 
participă
Ț.S.K.A.
Dukla
T.D.N.A.
lată primele rezultate:
Dukla—Partizan 3—1 (10,-8, 13. 14) 
T.D.N.A. Cerveno Zname—Steaua 3—0 
(13, 4, 9).

Sîmbătă Steaua întîlnește echipa 
Ț.S.K.A Moscova.

1

(T. H.)

niei. Următoarele locuri la individul 
compus au fost ocupate de trei compc 
nenți ai echipei noastre olimpice 
Orendi 111,75 p, Tohăneanu 111,60 i 
Silaghi 111,40 p.

Secretarul general al F-R.G. Clar 
diu Atanasiu, care*^ .nsoțit echip, 
ne-a relatat că gimhăștii noștri au II 
sat o foarte bună impresie în capital 
Norvegiei, fiind aplaudați în nume 
roase rînduri. Televiziunea norvegk 
nă, care-și propusese la început s 
transmită ’în direct timp de o oră îr 
trecerile gimnaștilor a hotărît chiar î 
timpul competiției să transmită '*• 
concursul, mai bine de 3 ore.

★
Echipele masculine și gimnaștii ind 

viduali participanți. la J.O. de la Toki 
au fost împărțite în patru grupe d 
concurs. Iată componența acestora, ț 
țări: grupa A: Coreea de Sud, lugt 
slavia, Cehoslovacia, Italia, R. P. I 
Coreeană, Suedia, Norvegia; grupa B 
Taivan, Polonia, Filipine, Iran, R. I 
Mongolă, Finlanda, S.U.A., Pakistar 
grupa C: Australia, Franța, Luxen 
burg, Ungaria, India, Elveția, Islanda 
grupa D: Spania, R.A.U., Argentin; 
U-R.S.S., Japonia, Romînia, Bulgari: 
Cuba. Urmează să fie repartizată < 
chipa unită a Germaniei.

ai Bulgariei

DELEGAȚIA olimpică a U.R.S.S. va 
alcătuită din 341 de sportivi, dintre 

care 273 bărbați și 68 femei. Spor
tivii sovietici vor participa la toate 
disciplinele incluse în programul olim
pic, în afară de fotbal și hochei pe 
iarbă. Selecția olimpicilor sovietici a 
fost făcută după numeroase concursuri, 
la care au participat aproape 100 000 
de sportivi din întreaga țară, iar cu 
pregătirea diferitelor loturi s-au ocu
pat 175 de antrenori și 200 de specia
liști și medici. Media de vîrstă a par- 
ticipanților olimpici este de 25 de ani. 
Cel măi tînăr component al delegației 
sovietice este eleva Tamara Susnova, 
în vîrstă de 14 ani, recordmană unio
nală la înot, iar cel mai vîrstnic, Cons
tantin Alexandrov, concurent la pro
bele de iahting. Iuri Mașin a decla
rat că sportivii sovietici speră ca la 
Olimpiada de la Tokio să cîștige 40—50 
medalii de aur și să obțină circa 700 
de puncte în clasamentul neoficial pe 
țări. După cum se știe, la Olimpiada 
de la Roma, echipa U.R.S.S. a obți
nut 43 de medalii de aur și 683 puncte.

fi

COMITETUL OLIMPIC GREC a ho- 
tărît ca Grecia să participe la jocu
rile olimpice de la Tokio cu o delega
ție de 18 sportivi, la atletism, lupte, 
iahting și tir.

ECHIPELE OLIMPICE MASCULI
NE DE VOLEI ale R.S. Cehoslovace 
și Republicii Arabe Unite s-au întîlnit 
la Cairo în două meciuri de verificare. 
Voleibaliștii cehoslovaci au cîștigat în 
ambele partide cu scorul, de 3—2.

SOFIA 18 (prin telefon, de la co
respondentul nostru). — Marți a înce
put în localitate Turul ciclist al Bul
gariei. Traseul competiției măsoară 
1840 km, împărțiți în 12 etape. Se în
trec echipe din Belgia, Anglia, R.D. 
Germană, Italia, Polonia, Romînia, 
Ungaria, Franța, Cehoslovacia, Iugosla
via, precum și mai multe formații bul
gare, în total 80 de concurenți.

Etapa I, desfășurată în circuit pe 
străzile Sofiei, a cuprins un traseu de 
6,200 km, pe care cicliștii l-au parcurs 
de 12 ori. Victoria a revenit ciclistului 
Diepold (R.D.G.) cu timpul de lh 
57:49,0. Sportivii romîni au fost crono
metrați toți cu lh 58:05, atribuindu-li- 
se următoarele locuri:, Stoica 13, Mol
doveana 33, Ziegler 34, Zanoni 
Gera 40.

Etapa a ILa (Sofia—Pernik, 
km) a revenit ciclistului maghiar 
hasz, cu timpul de 4h 45:20. Joi

38,

163
Ju
s'a

etapa a III-a (Pernik—Vr 
km). învingător : D. Koț(

disputat 
ța, 180 
(Bulgaria) cu timpul de 5h 17:05. Get 
și Ziegler, primii sosiți din echipa r< 
mînă, au realizat timpul de 5h 29:5

Vineri, etapa a IV-a (Vrața—Plevei 
108 km) a fost cîștigată de D. Koțc 

.cu 2 h 31:50. Alergătorii romîni s-a 
clasat pe următoarele locuri : 32 
Stoica 2h 32:55, 33 — Ziegler acela, 
timp, 37 — Gera 2h 34 56 — Mo
doveanu 2h 50:25.

După patru etape, în clasamentul ii 
dividual general conduce Juhasz c 
14h 38:02, iar în clasamentul pe ech 
pe — Ungaria, urmată de Bulgaria y 
Cicliștii romîni ocupă următoare 
locuri : 26 — Ziegler 14h 56:15, 29 - 
Gera 14 h 58:12, 32 — Stoica 14 h 59:3 
54 — Moldoveanu 15h 25:10. Echif 
romînă se află pe locul 9.

TOMA HRISTOV

Gheorghe Costache a cucerit titlul

DELEGAȚIA R.S. CEHOSLOVACE 
pentru Olimpiada de la Tokio va fi 
alcătuită din 107 sportivi, 17 antrenori, 
9 arbitri, 23 de oficiali. Printre ofi
ciali se află și fostul campion olimpic 
Emil Zatopek. Sportivii cehoslovaci vor 
participa la următoarele discipline: 
atletism, box, ciclism, fotbal, caiac- 
canoe, gimnastică, natație, volei, ca
notaj academic, tir, haltere, iahting. 

UN concurs atletic desfășurat la 
sportivul sovietic Ghenadi Bliz- 
a stabilit un nou record unional

LA 
Kiev, 
nețov 
la săritura cu prăjina, trecînd peste
ștacheta ridicată la 4,90 m. Vechiul 
record deținut de același atlet era de 
4,81 m.

LA BUDAPESTA se desfășoară un 
turneu internațional preolimpic de polo 
pe apă. In primele jocuri s-au înre
gistrat următoarele rezultate: R. P. 
Ungară — Austria 13—0 (2—0; 3—0; 
4—0; 4—0); R.S. Cehoslovacă — Fran
ța 9-4 (2-1; 3—1; 3—1; 1—1).

AGERPRES

de campion european Ia juniori
(Urmare din pag. 1)

avut — în aceeași probă — VIRGIL ȚI- 
BULSCHI, clasat pe locul secund cu 
56,46 m.

REZULTATE TEHNICE : BĂIEȚI 1 
Ciocan: 1. GHEORGHE COSTACHE 
(Romînia) 62,12 m — nou record re
publican de juniori (v. r. : Gh. Costa- 
che 61.44 m) ; 2. V. Țibulschi (Romî
nia) 56,46 m ; 3. Sebasta (Cehoslova
cia) 56,19 m; înălțime: 1. Matveev 
(U.R.S.S.) 2,04 m; 2. Johnsson (Sue
dia) 2,01 m; 3. Palkatov (U.R.S.S.) 
1,98 m. Concurenții clasați pe locurile 
4—7 au sărit 1,95 m — printre ei aflîn- 
du-se și atletul nostru Șerban Ion; 
110 m g : 1. Pisculin (U.R.S.S.) 14.5 ; 
2. Martinek (Polonia) 15,0; 3. Mo- 
relato (Franța) 15.0. Viorel Suciu — 
clasat pe locul V cu 15,1 — a ratat lo
cul II împiedieîndu-se la ultimul gard. 
In serii, Viorel Suciu ocupase locul II 
cu 15,0; 100 m: 1. Traikov (Bulgaria) 
10,6; 2. Lepedeev (U.R.S.S.) 10,8; 3. 
Kuch (Polonia) 10,8. P. Ciobanu a 
repetat rezultatul din serii (10,8), cla- 
sîndu-se pe tocul V.; greutate: 1. Fe. 
her (Ungaria) 17,05 m; 2. Grabovschi 
(Polonia) 15,95 m; 3. Bufan (Italia) 
15,66 m ; Gb. Luchian a aruncat 14.70 m. 
ocupînd locul VIII. ; 3000 m: 1. Haase

(R.D. Germană) 8:25,4; 2. Blumi 
(R. D. Germană) 8:31,6; 3. Pavlicevî 
(iugoslavia) 8:32,2. Hie Cioca a fa 
cronometrat cu 8:47,8 clasîndu-se j 
locul IX. FETE : lungime : 1. Kirszen: 
tein (Polonia) 6,19 m ; 2. Sanders (1 
F. Germană) 5,83 m; 3. Zamfirov 
(Bulgaria) 5,78 m. Gabriela Radula 
cu a ocupat locui VIII cu 5,48 m ; IC 
m. 1. Globukovska (Polonia) 11,6 (1 
serii: 11,5); 2. Buharina (U.R.S.S. 
12,0; 3. Flohme (R. D. Germană) 12,1 
greutate: 1. Kisova (U.R.S..S) 16,C 
m; 2. Niagolova (Bulgaria) 13,17 m 
3. Rudova (Bulgaria) 12,23 m.

Iată și rezultatele cîștigătorilor ser 
ilor disputate în prima zi : 800 m bl 
ieți: Seria I : Kamper (R. F. Germană 
1:54,6; seria a 11-a: Raike (U.R.S.S. 
1:54,8. Alergătorul nostru Horia St< 
n-a obținut calificarea în finală, ck 
sîndu-se pe locul V în serie cu 1:55,8 
600 m plat fete: Seria I: LEONTI Ni 
FRUNZA (Romînia) 1:34,6; seria 
Il-a : Ollanson (Suedia) 
a III-a: Eberth (R. D. 
1:33,8. Elisabeta Baciu: 
1:37,7.

Campionatele europene 
pentru juniori continuă sîmbătă și di 
minică.

1:34,7 ; ser;
Germană 

locul V c

de atletisi
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