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La asociația sportivă Vulcan Lotul olimpic romîn de fotbal,

Angajament pentru 1964:2000 purtători 
ai Insignei de polisportiv

Este îndeobște cunoscută pasiunea pentru sport a muncito
rilor de la uzina „Vulcan" din Capitală. Prezenți cu multă 
tu. uflețire la întrecerile Spartachiadei republicane, membrii 
U.CJP.S. ai f---- *••--- J’- ------
prezent cu 
Insignei

Luni, 
parte la 
dionul „Turda" (aparținînd asociației sportive Vulcan). A fost 
un concurs reușit, care a cuprins întreceri de atletism (100 
m, greutate, lungime, cros), gimnastică (flotări și cățărări) 
și meciuri de fotbal. Printre participanți — tineri din secțiile 
sau sectoarele Mecanic șef, Construcții metalice, Turnătorie- 
fontă, Mecanică grea, Energetică, Intreținere-oțel ș.a.

Cifra totală a celor care s-au prezentat, piuă acum, la 
startul concursurilor este de 700. Angajamentul asociației 
sportive este acela de a realiza pînă la finele acestui an 2 000 
de purtători de insignă.

Se va realiza această cifră? Fără îndoială că da. în 
sprijinul afirmației noastre pledează măsurile luate în comun 
de către consiliul asociației sportive și comitetul U.T.M. în 
principal este vorba de un plan concret de acțiune care pre
vede organizarea în fiecare săptămînă a concursurilor pentru 
trecerea normelor. In... întîmpinarea acestor concursuri, o se
rie de antrenori și instructori sportivi (Alexandru Coman, 
Dragoș Țenescu, Miron Gostian, Ștefan Visingher, Nicolae 
Fleanca, Martin Haimovici) precum și componenți ai echi
pelor fruntașe de fotbal și rugbi organizează concursuri pre
gătitoare, în special pentru sportivii începători. în același 
timp, organizatorii sportivi se îngrijesc de popularizarea cit 
mai largă a concursurilor în secțiile și sectoarele uzinei. Mij- 
toace frecvente: afișe și articole la gazetele de perete. Un 
sprijin prețios în această acțiune îl aduce stația de radio
amplificare (care și-a prograinat emisiuni sportive speciale) 
șrecum și ziarul de uzină „Metalurgistul".

Prin urmare, se poate spune că în asociația sportivă Vul
can este folosită o gamă variată de mijloace menite să 
itragă masele largi de tineri muncitori în concursurile pen- 
ru obținerea Insignei de polisportiv. Iată de ce considerăm 
a angajamentul de care aminteam mai sus va putea fi lesne 
ndeplinit și chiar depășit.

de 
de 
un

asociației sportive din această uzină participă în 
același interes la concursurile pentru obținerea 
polisportiv.
pildă, aproape 200 de tineri din uzină au luat 
concurs de trecere a normelor, organizat pe sta-
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CU 16 ZILE ÎNAINTEA MARELUI START
Evenimentul principal din To

kio îf constituie acum sosirea 
delegațiilor olimpice. Cu fiecare 
zi, alte și alte grupuri de spor
tivi din toate colțurile l&nii po
posesc în capitala Japoniei. Ast
fel, în aceste zile a sosit primul 
grup din delegația franceză, 
alcătuit din 82 de persoane, pre
cum și o parte a loturilor din 
Cuba, Argentina, Coreea de Sud. 
In ciuda timpului nefavorabil, 
numeroși amatori de sport, zia
riști, operatori de cinema și te
leviziune i-au primit la aero
port pe olimpicii francezi. După 
ce și-a luat în primire locuința 
din satul olimpic, recordmana 
mondială la 100 m spate, Chris
tine Caron, s-a deplasat la pis
cina olimpică pentru a face 
primul antrenament. Ea a decla
rat ziariștilor prezenți la an
trenamentul ei că principala sa 
adversară în cursa spre... me
dalia olimpică de aur este ja
poneza Satoko Tanaka. Primii 
sosiți din delegația Tailandei 
sînt baschelbaliștii. Aceștia vor 
participa între 25 septembrie și 
4 octombrie la jocuri prelimi
narii pentru stabilirea altor pa
tru echipe participante la tur
neul final al J. O. La aceste 
întreceri, programate la Yoko
hama, vor lua parte : Cuba, Co
reea de Sud, Tailanda, Filipine, 
Canada, Australia, Indonezia, 
Mexicul, Malaya și Taivanul. In

zilele următoare este anunțat 
..grosul plutonului", marea ma
joritate a sportivilor partici
panți la J. O. de la Tokio ur- 
mînd să se afle în Japonia în 
jurul zilei de 1 octombrie. A- 
ceasta „grabă" a delegațiilor 
sportive își are explicația in di
ferența de climă și ore dintre 
Europa, Africa și America, pe 
de o parte, și Japonia pe de 
altă parte.

Din agenda Comitetului de or
ganizare am spicuit cîteva date 
care nădăjduiesc 
sa pe cititorii ziarului 
popular", Astfel, s-a < 
aici că Japonia este 
țară care va concura 
cele 20 de discipline 
in programul J. O. Ea 
turi vor participa : 
S.U.A., Italia și echipa
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Cupa de toamnă" pentru cei mai mici atlefi■■■

Ieri dimineața, la orele șap
te, s-au îmbarcat pe aeropor
tul Băneasa cei douăzeci de 
olimpici ai lotului de fotbal. 
Itinerariul fotbaliștilor este di
ferit de. cel al primului lot. 
Drumul spre Tokio al echipei 
ocolește globul prin vest, spre 
Alaska, unde va poposi la 
Anchorage.

Lotul olimpic romîn de fotbal 
cuprinde multi tineri, printre 
care Dumitriu, Sorin Avram,

primului joc va fi timp sufi
cient pentru aprecierea calită
ților echipei mexicane.

...și poloiștii
La o oră după plecarea fot

baliștilor și-au luat zborul și 
poloiștii. Cete două loturi ur
mau să facă joncțiunea la 
Amsterdam, pentru a-și conti-

£eci de copii au fost prezenți 
frumoasele întreceri atletice, 
ate cu „Cupa de toamnă", 
fășurate pe stadionul „23 
*U8t“ din Capitală. După dis- 
e pasionante, unele dintre 

încheiate cu rezultate pro- 
ătoare, cele mai multe puncte 
u realizat tinerii atleți ai 
ivului sportiv Rapid — 466 
care au ocupat astfel pri- 

L loc. în clasamentul pe e- 
ye, ordinea a fost —- în con- 

«> are — următoarea: 2.S.S.E. 
275,50 p ; 3. Viitorul 255 p; 
S.S.E. I 211,75 p; 5, Con-

structorul 182,83 p ; 6. Pro
gresul 166,50 p ; 7. Dinarno
92,50 p ; 8. C. S. Școlar 3,50 p.

REZULTATE TEHNICE: 60 
m plat băieți I: 1. I. Poenaru 
(Rapid) 7,8 ; 2. V. Iacob (Ra
pid) 8,0 ; 3. L. Dobre (SSE II) 
8,2 ; 60 m plat fete : 1. Gabi 
Ion (Rapid) 8,4 ; 2. M. Preto- 
rian (Viitorul) 8,4 ; 3. M. Ol- 
teanu (Constructorul) 8,8 ; înăl
țime băieți : 1. A. Niculescu
(Progresul) 1,61 m; 2. M. Geor
gescu (SSE I) 1,61 m ; 3. Ene 
Dan (Rapid) 1,55 m ; înălțime 
fete: Diaconescu (Pro-

greșul)
(Rapid) 
(Rapid) 
gii de
Cernea „ „ , - ,
2. G. Georgescu (Dinamo) 69,40 
m ; 3. Ion Viorel (Rapid) 67,20 
m ; aruncarea mingii de oină — 
fete: 1. G. Voinea (Construc
torul) 51,50 m ; 2. F. Agîței
(Dinamo) 51,20 m; 3. M. Pan- 
duru (Rapid) 42,30 m ; lungime 
băieți : 1. M. Georgeseu (SSE 
I) 5,48 m ; 2. M. Pantor (Pro
gresul) 5,13 m ; lungime fete :
1. V. Mîrza (SSE I) 4,82 m;
2. M. Mihardt (Constructorul) 
4,61 m ; 3. M. Marinescu (Vi
itorul) 4,53 m.

1,31 m ; 2. M. Găescu
1,28 m; 3. D. Vîlcu 

1,28 m ; aruncarea min- 
oină — băieți: 1. M.
(Progresul) 71,90 m ;

că vor intere- 
l „Sportul 
comunicat 

i singura 
la toate 
cuprinse 

i 18 spor- 
U.R.S.S., 
unită a 

Germaniei. Ieri am aflat vestea 
că numărul țărilor participante 
s-a redus 
retragerea 
că atleții 
îndeplinit 
toate acestea, după cum se știe, 
cifra de 97 constituie un re
cord în materie de pârtiei pare 
la Jocurile Olimpice moderne. 
Foarte numeroasă este delegația 
unită a Germaniei : ea cuprinde 
376 de sportivi, dintre care 194 
sînt din R. D. Germană, 
ducătorul delegației va fi 
fred Ewald, președintele 
unii de cultură fizică și 
din R. 1). Germană. Comitetul 
olimpic italian a comunicat ofi
cial că va trimite la Tokio o 
delegație alcătuită din 177 
sportivi, dintre care numai 
femei.

Un fapt mult comentat 
presa japoneză și în 
iubitorilor 
este retragerea echipn oii.

de la 98 la 97, prin 
Ecuadorului, pe motiv 
selecționați nu și-au 
normele cerute. Cu

Con- 
Man-
Uni- 

sport

de
8

în 
cercurile 

de sport din Tokio 
im pi ce 

de fotbal a Italiei. Aflăm aici 
că în urma acestui fapt, l'ede- 
rația 
a liotări t 
tiva olimpică 
spre a 
grupa D. 
fost însă 
aceea că 
efectuat 
spre a participa la turneul fi
nal. Ca urmare, grupa D a tur
neului final 
alcătuită din

urma
iuteinațională 

să invite 
a K. 

ocupa locul 
Răspunsul

de fotbal 
rsprezenta- 
P. Polone 
vacant în 
polonez a 

negativ, motivat prin 
echipa poloneză nu a 

pregătirile necesare

de fotbal va fi 
trei echipe (Japo-

C. OV1DIU

(Continuare în pag. a 4-a)

Petrolul Ploiești s-a calificat 
pentru turul următor 

al „Cupei orașelor tîrguri ii

telefon

icursurile pentru trecerea normelor Insignei de polisportiv 
bucură de multă popularitate printre elevii Grupului școlar 
Rangheț" din Capitală. In fotografie, un antrenament pre- 

itor pentru triatlon cu elevii anului II Construcții și Stații, 
e la lungime, elevul Stoica Mușat care va stabili cea mai 

bună performanță a „clasei“ : 5,67 m.

Foto ; V. Bageao

PLOIEȘTI, 23 (prin 
de la trimisul nostru). — Vrînd, 
nevrînd, trebuie să începem cu 
ploaia. De două zile, acest mu
safir nedorit pe terenurile de 
fotbal este oaspete și ploiește- 
nilor. Azi la prînz,, o spărtură 
ivită în plafonul norilor a în
seninat privirile celor 22 de fot
baliști care urmau să intre după- 
amiază pe teren. Dar totul n-a 
fost de-cît o amăgire și cele 90 
de minute ale partidei s-au des
fășurat într-un autentic decor 
autumnal: cer sinilău, ploaie

măruntă, umbrele, spectatori 
zgribuliți. -

Poate că ultimul ouvînt nu 
și-ar fi avut locul aioi pentru 
că, gîndindu-ne la partida Pe
trolului eu Goztepe Izmir, tre
buie să spunem că în ciuda oa- 
prioirlor anotimpului, ea a avut 
o desfășurare pasionantă, cele 
■două echipe oferind faze de 
bună calitate și minlte situații 
care i-au încălzit pe temerarii 
spectatori din tribune.

(Continuare in pag. a 3-a)

noapte, voleiul
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Prima cursă București—Tokio. In miez de
începe urcușul... olimpic

Foto : T. Chioreanu 

drumul împreuna. Capita- 
echipei de polo, Zahan, a 

condus, printre alții, de

Pavlovici, Petescu 
făcut deplasarea 
(Datcu, Adamache 
șase fundași (Greavu, Nunweil- 
ler HI, C. Dan, Ivan, Hălmă- 
aeanu, Petescu), patru mijlocași 
(Petru Emil, Jenei, Koszka și 
Georgescu — Rapid) și șapte 
înaintași (Pîrcălab, Sorin 
Avram, Constantin, Dumitriu, 
Ion lonescu, Pavlovici și Crei- 
niceanu). Antrenori : Silviu
Ploeșteanu și Gh. Ola. ,

La plecare, în tabăra fotba
liștilor domnea optimismul. 
Pavlovici și Dumitriu, campioni 
ai veseliei, erau temperați cu 
mare greutate de „bătrînii" 
Constantin și Nunweiller. Să 
sperăm că această bună dispo
ziție se va menține de-a lungul 
tuturor jocurilor, cărora le do
rim să atingă cifra maximă.

Cei mai mulți jucători mani
festau multă curiozitate în le
gătură cu jucătorii mexicani 
(pe care îi vor întîlni în primul 
joc). Antrenorul Ploeșteanu fă
cea mențiunea că handicapul 
necunoașterii este deocamdată 
reciproc, dar că pînă în ziua

și alții. Au 
trei portari 
și Andrei), 
u, Nunweil-

nua 
nul 
fost 
fetița sa Luiza, care are vîrsta 
ulimei Olimpiade : s-a născut 
în ajunul plecării la Roma.

O declarape-fulger a lui Za- 
han : „Sîntem la vîrsta matu
rității. Acum, ori niciodată !".

Atunci, bineînțeles, acum I ■
I. CH.

In drum spre Tokio
HABAROVSK, 23 (Agerpres). 

La Habarovsk a sosit primul 
grup al delegației olimpice a 
R.P. Romine, care se află în 
drum spre Tokio. Grupul sporti
vilor romini a fost întiinpinat de 
oficialități locale și de numeroși 
amatori de sport din localitate. 
Pe aeroport se aflau și surorile 
Tamara și Irina Press, record
mane mondiale, care veniseră 
s-o întîmpine pe prietena lor !o- 
landa Balaș, recordmana turnii 
ia săritura în înălțime.

După un popas, delegația și-a 
continuat drumul spre Tokio.

In „optimile1* C.C.E. la handbal

Oinamo București-A. S. K. Vorwărts Berlin
Am anunțat într-un număr 

trecut că la ediția 1964—65 a 
„Cupei campionilor europeni" 
pentru echipele masculine s-au 
înscris 21 de țări, cifră-record, 
care constituie o dovadă că 
această competiție este din ce 
în ce mai mutt prețuită.

Federația franceză — care 
organizează Cupa — a întoc-

mit planul de desfășurare a 
jocurilor pînă în etapa semifi
nalelor. Din acest program re
zultă că reprezentanta noastră, 
Dinamo București, va juca in 
optimile de finală ou campioana 
R. D. Germane, A.S.K. Vof- 
wârts Berlin, iar ta caz de

(CouluuMfe in pag. a 2-a) /



In central dezbaterilor - calitatea Raliul automobilistic LUPTE
în sala U.R.C.M. din lași a avut 

'oc sîmbăta trecută plenara consiliului 
regional UCFS, în cadrul căreia s-a 
analizat modul în care au fost organi
zate întrecerile marii competiții de 
mase și performanță — Spartachiada 
republicană.

Darea de seamă, prezentată de către 
tov. Gh. Tatu, președintele consiliului 
regional UCFS, și discuțiile care s-au 
purtat pe marginea el au consemnat 
realizările obținute cu prilejul desfă
șurării primei Spartaeliiade republicane. 
Astfel, în prima etapă a acestei compe
tiții au luat startul 281.498 concurenți 
dintre care 67.827 de fete. Dornici de 
a practica sporturile preferate în bune 
eondițiuni, participanții la primele în
treceri și-au amenajat, în orele lor li
bere, peste 250 de terenuri simple și 
sectoare de atletism, iar asociațiile spor
tive au cumpărat echipament și diverse 
materiale sportive în valoare de peste 
500 000 de Iei. Înainte de începerea 
concursurilor primei etape au fost ini
țiate o serie de cursuri, unde au fost 
pregătiți peste 800 de instructori vo
luntari. Pregătindu-se temeinic, 2.140 
de parlicipanți la concursurile Sparta 
chiadei au obținut clasificarea sportivă. 
Au fost doborîte 106 recorduri raionale 
iar peste 21.000 de tineri și-au îndepli
nit narmele Insignei de polisportiv.

Și astfel de cifre grăitoare se mai 
pot da. Ne oprim aici însă pentru că 
darea de seamă și discuțiile au dezbă 
tut și o problemă despre care trebuie 
să vorbim mai detailat și anume : pre
gătirea sportivilor calificați pentru fi
nala pe țară a Spartachiadei republi
cane Din dezbateri a reieșit clar că 
pînă la faza regională rezultatele au 

Asociația sportivă „Drapelul roșu" Sibiu — 
fruntașă in trecerea normelor Insignei de polisportiv

fost mulțumitoare. In continuare însă 
majoritatea antrenorilor, profesorilor de 
educație fizică precum și ceilalți spe
cialiști însărcinați să depisteze și să 
pregătească elemente talentate au lu
crat cu superficialitate in procesul de 
instruire. In afară de colectivele de an
trenori de atletism, gimnastică, nata- 
ție, handbal masculin, baschet și volei 
feminin, restul cadrelor tehnice nu și-au 
făcut pe deplin datoria. Greșelile pot 
fi concretizate astfel :

— nerespectarea programului de an
trenament la unele ramuri (ciclism, mo- 
tociclisni, box și altele).

— slaba muncă educativă cu spor 
tivii din echipele de lupte, haltere «I 
baschet masculin;

— în sfîrșit, antrenorii Gheorghe 
Luca (baschet masculin), Mihai Cio- 
roiu, Mircea Bîdiu (lupte clasice și li
bere), Gheorghe Tescu (haltere) și alții 
se pa-e că nu sînt ia curent cu ulti
mele cerințe ale procesului de instruire, 
deoarece elevii lor bat, în ultima vreme 
pasul pe loc.

Toate acestea au făcut ca regiunea 
lași să ocupe în finala pe țară a Spar
tachiadei republicane locul 10, poziție 
care nu reflectă posibilitățile reale din 
această parte a țării.

Plenara a adoptat un plan de măsuri 
în care se prevede ca pe baza realiză
rilor obținute (mai ales din punct de 
vedere cantitativ) să se efectueze o in
tensă muncă de perspectivă, calificată, 
pentru a se înregistra în viitor, saltul 
calitativ firesc. Și, este un adevăr bine 
cunoscut că acest salt se poate realiza 
numai cu ajutorul cadrelor cu o înaltă 
calificare. Deci, specialiștii au cuvîn- 
tul...

IR. IOANIȚESCU

internațional
Mărfi la ora 9,36, din localitatea 

Donaueschingen (R.F.G.) s-a dat star
tul în prima ediție a competiției in
ternaționale automobilistice de regula
ritate și rezistență „Raliul Dunării"- 
Castrol", la care participă concurenți 
din Elveția, R.D.G., R.F.G., Ungaria, 
Bolivia, Cehoslovacia, Polonia și Aus
tria.

Cele 44 de mașini care au luat star
tul parcurg fără oprire jrentru odihnă 
cei 3 276 kin, trecînd prin R.F.G., 
Austria, Ungaria și Romînia. Astăzi, 
la ora 0,01 primul concurent a intrat 
în țara noastră pe la punctul de fron
tieră Borș și își continuă drumul pe 
itinerariul: Clu j, Tg. Mureș, Praid, 
Gheorghieni, Bicaz, Adjud, Onești, 
Brașov, București (ora 15,56), Mama
ia (ora 19,51). In București, concurenții 
vor parcurge traseul : Piața Scînteii, 
Piața Victoriei, Bd. llie Pintilie, Șos. 
Ștefan cel Mare, Șos. Colentina. Este 
interesant de arătat că mașinile parti- 
cipanților sînt împărțite în două mari 
categorii: „Grand tourisme" și „Tou- 
risme“. Ca mărci am reținui: Alfa 
Romeo, Borgward Coupe, Borsche Car
rera, Fiat, Opel Admiral, Volvo Ford 
Coupe, Austin etc.

Cea mai mică mașină este un Puch 
de 500 cmc, iar cea mai mare este un 
Opel Admirai.

Mîine dimineață, în stațiunea Ma
maia, toți concurenții vor participa la 
o pfobă de departajare, care constă în 
parcurgerea a 5 ture pe un traseu de 
1500 metri.

IAU STARTUL ÎN RETURUL CAMPIONATULUI REPUBLICAN 
Șl SPORTIVII BE IA „CLASICE"

Prima etapă a retunului campionatu
lui republican de lupte libere seria A, 
s-a încheiat cu rezultatele scontate, 
în progres s-au dovedit a fi C.S.O. 
Galați, Dinamo, Rapid și Progresul 
Buc. Sub așteptări au evoluat Mureșul 
Tg. Mureș, A.S.M. I/ugoj, Vagonul Arad 
și C.S.O. Reșița.

Sîmbăta și duminică se desfășoară 
prima etapă a returului la lupte cla
sice seria A. întrecerile din grupa I 
(Dinamo, Metalul Buc., și Unio Satu 
Mare), au loc Ia București sîmbăta, în 
sala Dinamo. Duminică dimineața, tot 
Ia București, ara loc partidele din gru
pa a Il-a (C.S.O. Reșița, Progresul 
Buc., Rapid) și din grupa a IlI-a 
(Steaua, C.S.O. Galați și C.F.R. Timi
șoara). Meciurile din cele două grupe 
se vor desfășura în sala Giulești cu 
începere de la ora 10. Echipele din 
grupa a IV-a se întîlnesc la Lugoj 
(Chimistul Baia Mare, A.S.M. Lugoj, 
Steagul roșu Brașov).

Campionatul republican de „libere" seria A
BRAȘOV (prin telefon). — între

cerile din grupa a IV-a an fost do
minate de echipa locală Steagul roșu 
care a cîștigat detașat ambele meciuri. 
S-au evidențiat în mod deosebit I. 
Isfache, Al. Tampa, Gh. Ureianu, A. 
Maindt și I. Herman (Steagul roșu) 
și I. Oancea (Rulmentul), care a în
registrat victorii asupra iui N. Mușat 
(A.S.M. Lugoj) și Gh. Șerban (Stea
gul roșu).

fată rezultatele : Steagul roșu Bra
șov cu Rulmentul Brașov 13—3 și cu 
A.S.M. Lugoj 14—2. Rulmentul Bra
șov—A. S. M. Lugoj 8—6.

I
M. T1BERIU — coresp.

Iată clasamentul la .clasice'1 după des
fășurarea meciurilor restantă:

1. Dinamo 11 11 0 0 154: 20 33
2. Steaua 11 10 0 1 131: 35 31
3. Steagul roșu Brașov 11 8 1 2 106: 62 28
4. Unio Satu Mare 11 6 1 4 81: 83 24
5. Metalul București 11 6 1 4 78: 68 24
6. Rapid 11 4 2 5 79: 87 21
7. C.S.O. Galați 11 4 1 6 67: 89 20
8. Chimistul Baia Mare 11 4 0 7 65:101 19
9. C.F.R. Timișoara 11 3 1 7 62:104 18

10. C.S.O. Reșița 11 2 2 7 66:106 17
11. A.S.M. Lugoj 11 2 0 9 47:115 15
12. Progresul Buc. 11 1 1 9 50:114 14

La lupte libere, după etapa a Vl-a, cla
samentul are următoarea înfățișare:

1. Steaua
2. Steagul roșu Brașov
3. Dinamo
4. Progresul Buc.
5. Rulmentul Brașov '
6. C.S.O. Galați
7. Rapid
8. Vagonul Arad
9. C.F.R. Timișoara

10. C.S.O. Reșița
11. Mureșul Tg. Mureș
12. A.S.M. Lugoj

13 13 0 0 183: 23 3S
13 11 1 1 165: 41 36
13 11 1 1 133: 65 36
13 10 0 3 105: 91 35
13 6 1 6 87:119 26
13 5 0 8 100:104 2‘ 
13 4 1 8 81:103 25
13 4 1 8 72:117 25
13 2 3 8 75:129 2(
13 3 0 10 65:139 1‘
13 2 1 10 78:128 M
13 2 1 10 65:135 ”

TIMIȘOARA (prin telefon). — P. 
terenul C.F.R. s-a desfășurat sîmbăt 
prima etapă a returului campionatu 
Iui republican de lupte libere seria A 
O surpriză plăcută a furnizat echip 
Progresul București, care a reușit s 
ocupe primul loc. S-au evidențiat Tob 
(Progresul), Venter (C.S.O. Reșița) ț 
Uibar (C.F.R. Timișoara).

lată rezultatele: Progresul Bnc. c 
C.F.R. Timișoara 8—6 și cu C.S.C 
Reșița 8—6. C.F.R. Timișoara—C.S.C 
Reșița 10—6.

E. GROZESCU — cores]

încă din toamna trecută, consiliul 
asociației sportive a fabricii „Drapelul 
roșu" din Sibiu a acordat o deosebită 
atenție trecerii normelor Insignei de 
polisportiv. A fost alcătuit un plan 
de acțiune și s-a trecut la treabă. 
Sprijinită de organizațiile de mase din 
întreprindere, asociația sportivă a reu
șit ca pînă la data de 31 august să 
aibă în evidență un număr de 409 
purtători ai Insignei. Dintre aceștia, 
60 și-au trecut normele pentru 
dul II.

La reușita concursurilor și-au 
aportul și numeroși instructori 
tivi voluntari ea, de pildă, Ioachim San-

tovan, Constantin Frînțiri și Cornel 
Nițescu.

Printre proaspeții purtători ai In
signei de polisportiv se află munci
toarele Erna Stoica (secția croit), Ste
la Melniciuc și Ana Marciuc (secția 
mașini de cusut), maistrul llie Geleriu 
de la unitatea a lî-a confecții, aju
torul de maistru Carol Szabo de la 
secția mașini de cusut ș.a.

Angajamentul consiliului asociației 
sportive prevede ca pînă la sfîrșitul 
anului majoritatea membrilor UCFS 
de la „Drapelul roșu" să devină pur
tători ai Insignei de polisportiv.

ILIE 1ONESCU — coresp.

Dinamo București va juca cu A. S. K. Vorwârts Berlin

adus 
spor-

gra-
Ari

D — Dukla Praga (Cehoslov

Dinamo București—A.S.K. Vo
Berlin (R.D.G.)

E—campioana U.R.S.S.

în acest început de toamnă, am 
Boțit o frumoasă și instructivă excursie 
organizată de Școala Sportivă de Elevi 
nr. 1 din Capitală. Traseul stabilit a 
reușit să îmbine armonios programul 
de instruire 
educativ. Astfel, de-a 
iui itinerar, elevii au 
rate lecții practice de 
ratură, de botanică și 
a patriei. Ej au cunoscut înfățișarea 
modernă a Ba-căului de astăzi, s-au 
plimbat printre blocurile semețe ale 
orașelor Piatra Neamț și Suceava, au 
vizionat marile cetăți ale chimiei, Roz- 
novul și Săvineștii, fabrica de ciment 
Bicaz, combinatul de industrializare a 
lemnului de la Suceava, hidrocentrala 
de la Stejarul, impunătorul baraj de 
la Bicaz. Plimbarea pe lacul de acu
mulare, minunatele priveliști ale Chei
lor Bicazului, Lacului Roșu, Tușna- 
dului le-au oferit clipe de binemeri
tată recreare.

Elevii au putut cunoaște și bogă
ția de picturi aflate la unele din 
mînăstirile Moldovei. Opere de artă, 
care au rezistat secolelor, vorbesc des
pre măiestria unor iscusiți artiști, 
mulți rămași anonimi. Muzeele de la 
Agapia, Voroneț, Moldovița, Sucevița 
și Putna au dat posibilitate elevilor 
să facă o veri labilă incursiune în 
trecutul glorios al poporului nostru, 
sa recapituleze multe din lucrurile în
vățate )a orele de istorie a romînilor.

De-a lungul celor aproape 2 000 de 
km străbătuți a<m urmărit 
men tele elevilor sportivi, 
loc zilnic urmărind atît 
pregătirii fizice generale, 
bnnătățirea pregătirii speciale cu mij- 
leace specifice.

k.educație fizică Ion

armonios
sportivă cci cel eullural- 

lungul întregu- 
primit adevă- 
istorie și lite- 
geografie nouă

Dumitrașcu (volei). Gh. Stăneseu (at
letism), Stan Popa (fotbal) s-au ocu
pat îndeaproape de antrenamentele 
sportivilor. Dintre elevii participanți 
la această excursie am reținut numele 
cîtorva sportivi fruntași ca loan Șer
ban. Elena Proșac. de la atletism, Ro- 
dica Brădiceanu, Ileana Popescu, E- 
lena Pisică, de la volei, Mihai Ra- 
șeev, Adriana Buteică, Victor Plugarn 
de la canotaj și mulți alții.

La înapoiere, elevii au organizat în 
mașină concursuri „Cine știe, cîștigă" 
ca fă vadă cine a reținut cele mai 
interesante lucruri din excursie. A 
fost greu să se desemneze un cîști- 
gător. Toți elevi, cunoșteau foarte 
bine tot ceea ce au văzut. Acum, o 
dată cu deschiderea noului an școlar, 
la reușita lecțiilor de istorie, de geo
grafie, de limba romînă sau de bota
nică își vor aduce din plin contribu
ția și cele văzute și învățate de-a lun
gul a cinci zile de frumoasă și neui
tată excursie.

J ANTON PEAGU

j

și antrena- 
Ele aveau 
menținerea 
cit și îm-

Campionatele republicane continuă duminică 27 septembrie cu jocu
rile etapei a IV-a. In București sînt programate partidele: Electromag
netica— S.S.E. Petroșeni (f) și Dinamo—Știința Galați (m) pe terenul Dinamo 
de la ora 10 dim., Rapid—Știința București (m și f) pe terenul din Giu
lești de la ora 15,30.

în fotografie : fază din meciul feminin Progresul—Știința Galați (5—3) 
Foto : P. Romoșan

A: R.O.C. Flemallois (Belgia)—
Grasshopers (Elveția,

B : Operație 55 La Haye (Olanda)— 
IT.B. Dudelange (Luxemburg)

C:
U. S. d’Ivry (Franța) 

D: S. K. Rapid Viena (Austria)— 
Medveșciak Zagreb (Iugoslavia)

E: A.Z.S. Kattowice (Polonia) — 
Ilonved Budapesta (Ungaria)

Optimile de finală (între 21 noiem
brie și 20 decembrie).

I : A (câștigătoarea jocului) — At
letico

II:
III: Ajax Copenhaga (Danemarca) 

—Union Helsinki (Finlanda)
IV: Redberglkis I. K. (Suedia)— 

Knattepyrnufel Eram (Islanda)

(Urmare din pag. 1)

victorie în sferturi de finală cu învin- 
gătoarea meciului dintre campioanele 
Suediei și Islandei. lată cum se pre
zintă programul Cupei pînă la semifi
nale :

Jocuri preliminare (se vor disputa 
pînă La 15 noiembrie)

F.C. do Porto (Portugalia)—

O CĂLĂRIE
De azi, in Capitală

CAMPIONATELE REPUBLICANE DE OBSTACOLE Șl DRESAJ
Timp de patru zile, eei mai valoroși 

călăreți ai țării — calificați în etapele 
anterioare pentru finalele campionate
lor republicane — se vor întîlni pe 
baza hipică din Calea Plevnei pentru 
a-ți disputa titlurile de campioni pe 
anul 1964.

Programul coprinde probe de dresaj 
juniori, categoria ușoară, mijlocie, se
migrea fi grea, probe de obstacol» ’—

semiușoară, juniori, ușoară, semigrea 
(intermediară), mijlocie, grea etc.

Vor participa călăreți ai cluburilor și 
asociațiilor sportive Steaua, Dinamo, 
Știința București, CSM Sibiu, Petrolul 
Ploiești, CSMS Iași, A.S. Progresul 
Craiova, A.S. Mondial Lugoj, Recolta 
Mangalia, Sănătatea Timișoara fi A.S.A. 
Cluj. întrecerile vor avea loc diminea
ța (in primele trei -zile) și după a- 
miaaa.

V: B.S.V. (R.F.G.)—S. K.
(Norvegia)

VI :
cia)
VII :

wărts
VIII :

Jocurile sînt simple și se vor di 
pută pe terenul primelor echipe de ni 
sus.

Sferturile de finală (țur-retur, întrt 
ianuarie—21 februarie).

I _ V, II — III, IV — VII 
VI — VIII (se întîlnesc între ele ecl 
pele învingătoare în meciurile din c 
ținti).

Programul semifinalelor va fi ale 
tuit uMerior. Finala se va disputa 
Lyon.

Madrid 
C — B

Convocare
Arbitrii de tir din București sînt con- 

vocali astăzi la ora 17,30, la poligonul 
Tineretului, pentru instruire în vede
rea campionatelor republicane de ju
niori. Arbitrii vor aduce cite o fotogra
fie pentru noile carnete.

ANUNȚ
■4

Unitățile poștale nu admit la e> 
pediere trimiteri adresate inst 
tuțiilor, întreprinderilor și organ 
zațiilor, la care denumirea acei 
tona es,te scrisă prescurtat sa 
prin inițiale, fără stradă, nume 
și oficiu poștal de distribuire.

Pentru a se evita asemenea s 
tuații. Direcția Generală a Poști 
lor și Telecomunicațiilor recomai 
dă unităților expeditoare să- 
confecționeze ștampile pe care s 
le aplice pe scrisori, mandate 
buletine de expediție, la locul r 
zervat pentru înscrierea denumi 
și adresei.

în acest fel se dă posibilități 
corespondenților să întocmească 
adresă completă și să primeasi 
răspuns la timp.

Datele de pe ștampilă trebț 
redactate în ordinea următoari

— Denumirea unității
— Strada, numărul, blocul e
— Localitatea
— Raionul
— Regiunea
—- Oficiul Poștal de distribui



După etapa de duminică Constatări după Balcaniadă

Tur de orizont in categoria C
participante
C se află

la 
în 
și

Cele 56 de echipe 
campionatul categoriei 
fața celei de a treia etape care, ca 
primele două, se anunță la fel de echi
librată. De altfel, privind clasamentele 
celor patru serii, se poate constata 
pînă în prezent echilibrul de valoare 
dintre echipe: doar două dintre ele 
(Rapid Mizil și Rulmentul Brașov, am
bele din seria Sud) au realizat maxi
mum de puncte. Șase au obținut cîte

rare cît și în atac. Ca și Textila, Me- 
trom Brașov nu a răsuflat ușurată de- 
cît după epuizarea celor 90 minute de 
joc. Aceasta din cauza puternicei 
reveniri avută în final de constănțeni 
care au și redus scorul în min. 83 prin 
Șeitan, după ce brașovenii conduseseră 
cu 2—0 prin golurile marcate de Aescht 
(min. 22) și Mileșan (min. 23). în 
sfîrșit, așa cum ne-a confirmat cores
pondentul nostru T. Barbălată, deși a

Gh. Vasile (Rulmentul) înscrie al treilea gol al echipei sale. (Fază din me
ciul Tehnometal București—Rulmentul Brașov 1—4)

pierdut cu 4—0 la Giurgiu, Marina 
Mangalia a prestat un joc frumos în 
cîmp. Golurile învingătorilor se dato
rase jucătorilor Grozea, Crăciun, Con
stantin și Leii.

3 puncte și nu mai puțin de 38 cîte 2. 
Doar șase formații nu se pot lăuda 
cu vreun punct realizat pînă acum.

O comportare slabă are în seria Est 
Chimia Onești, formație care în cam- 
piontul trecut ne obișnuise cu meciuri 
frumoase. Chimiștii, aflați pe locul 12 
în clasament, au cîștigat foarte greu 
meciul susținut acasă cu Victoria P. 
Neamț, înscriind unicul gol de-abia în 
min. 88. „Echipa locală a jucat slab, 
înaintașii ratînd mult. Mai frumos s-au 
comportat oaspeții, cu toate că au fost 
învinși", ne-a transmis corespondentul 
nostru Gh. Grunzu din Onești. Un joc 
interesant, cu faze rapide, a fost în 
schimb cel dintre Textila Botoșani și Vi
itorul Suceava (2—1). Faze aplaudate 
au fost și în partida Rulmentul Bîrlad— 
Textila Buhuși (2—2) în care oaspeții 
au meritul că au știut să-și organizeze 
bine apărarea și să contraatace pericu
los.

în seria Sud, trei meciuri s-au ridi
cat peste nivelul celorlalte: Textila Sf. 
Gheorghe—Dinamo Victoria București 
U—0), Metrom Brașov—Electrica Con
stanța (2—1) și Victoria Giurgiu—Ma
rina Alangalia (4—0). în primul, după 
cum ne-au transmis corespondenții no
ștri Gh. Briotă și Z. Papp, textiliștii nu 
au putut înscrie golul care le-a adus 
victoria decît în min. 85, întrucît bucu- 
reștenii, care au lăsat o impresie fru
moasă, au jucat organizat atît în apă-

Ca o surpriză de proporții poate fi 
consemnat rezultatul partidei Tehnc- 
metal București—Rulmentul Brașov, în 
care oaspeții au cîștigat cu 4—1. R. 
Dinu, corespondentul nostru, ne-a in
format că victoria acestora e meritată. 
După ce Tehnometal a deschis scorul 
în min. 10, Rulmentui a pus stăpînire 
pe joc și a înscris prin Gh. Vasile și 
Hațeganu, fiecare cîte două goluri.

Un fapt neplăcut s-a petrecut la me
ciul Pandurii Tg. Jiu—Metalul Hu
nedoara din cadrul seriei Vest : echipa 
din Hunedoara, ne-au comunicat cores
pondenții noștri, Gh. Fometescu și M. 
Băloi, s-a prezentat cu 7 jucători fără 
viza medicală trecută pe carnetele de 
legitimare. Din această cauză, arbitrul 
G. Ghermigean din București nu a 
fluierat începutul partidei. Ea s-a dis
putat totuși, amical, sub conducerea 
unor arbitri din Tg. Jiu și Pandurii 
au cîștigat cu 4—1. Jocuri frumoase 
au vizionat spectatorii din Timișoara 
(Electromotor—Metalul Tr. Severin, 
3—3), Corabia (Tractorul—Electropu- 
tere Craiova, 1—2) și Pitești (Metalul— 
Minerul Cîmpulung, 2—0). In seria 
Nord, un joc echilibrat a fost cel din
tre Steaua roșie Salonta și Minerul 
Bihor (2—1). Meciurile Arieșul Turda— 
A.S. Aiud (2—1) și Gloria Bistrița— 
I.R.A. 2 Tg. Mureș (1—0) nu s-au ri
dicat la nivelul așteptărilor.

Arbitrii delegați la meciurile din ca
tegoria C. au condus în general bine 
și au luat măsuri împotriva jucătorilor 
nedisciplinați sau a celor care au prac- 
cat un joc periculos. Ca urinare, Ivan 
Vasile (Rapid Atizil), Ciutacu (Fla
căra roșie București), Boca (Victoria 
Călan) și Cujmanovici (Minerul Ani
na) au fost eliminați de pe teren.

PtTROLUL PLOIEȘTI S-A CALIFICAT PENTRU TURUL
ORAȘELOR TÎRGURi"UliMATOII AL „CUPEI

(Urmare din pag. 1) lui

au dominatIn prima parte a jocului 
localnicii. Avînd de partea ]or și avan
tajul moral (învingători Ia Izmir), pe
troliștii au atacat din primul minut 
poarta lui Seyfi și în min. 5 Dridea I, 
alergînd pe partea dreaptă a terenu
lui, trimite o minge pînă la Mocanu, 
care o expediază fără drept de apel 
în poarta oaspeților. După acest gol 
ploieșteni acționează siguri pc ei: a- 
părarea e sobră în intervenții, la mij
loc Dragomir și Iuhas fac treabă 
bună, iar înaintașii Dridea I și Badea 
perforează mereu dispozitivul defensiv 
al oaspeților. In min. 13 Mocanu ră- 
mîne din nou singur cu Seyfi, dar 
ratează de la 3 m. De altfel, pînă la 
sfîrșitul jocului el va mai irosi încă 
două ocazii asemănătoare. Pînă în min. 
36, nimic nou. In acest minut, o bară

UNIRII FOTBAEIȘTI ROMÎNI VICTORIOȘI IN R. A. 0
CAIRO 23 (Agerpres). Ieri la Cairo 

echipa de tineret a R. P. Romîne care 
întreprinde un turneu în Africa, a sus-

ținut primul joc în compania Selecțio
natei olimpice R.A.U. Fotbaliștii romîni 
au terminat învingători cu scoru-l de 
7—5 (5—2). Vineri cele două formații 
susțin meciul revanșă.

a lui Dragomir prevestește golul 
Dridea I din min. 40: Badea combină 
cu Dridea și ultimul pătrunde în ca
reu; Kamil, Ekrem și Sabahattin plus 
portarul caută să-l blocheze dar ata
cantul ploieștean lucrează balonul ului
tor, „slalomînd" pînă în apropierea 
liniei de poartă, de unde șutează sec 
pe sub brațul lui Seyfi: 2—0.

Pauza se dovedește mai utilă pentru 
oaspeți. Fotbaliștii din Izmir joacă ex
celent după reluare. Jucătorii și spec- 

. tatorii ploieșteni își vor aminti multă 
vreme de Giirsel (nr. 10) căruia i-a 
reușit tot ce a încercat în aceste 45 
de minute. Echipa turcă presează și 
rînd pe rîud Fevzi, Niliat, Giirsel sau 
Nevzat ratează. Oaspeții construiesc o 
suită de acțiuni ofensive și doar forma 
bună a lui Ionescu îi împiedică să în
scrie. Totuși, portarul ploieștean este 
învins în min. 62, cînd Nibat înscrie 
dintr-un unghi în aparență imposibil: 
2—1. Petroliștii se... trezesc, contra
atacă și Dridea șutează în bară în 
min. 70. Cu mari eforturi ei reușesu 
să restabilească echilibrul pe teren și 
termină greu, dar învingători.

Arbitrul Mihai Popa - București 
a condus excelent.

PETROLUL: Ionescu - Pahonțu, Fro- 
nea, Florea, Pali - Iuhas, Dragomir- 
Oprișan, Dridea, Badea, Mocanu.

GOZTEPE : Seyfi - Kamil, Ekrem, 
Sedat - Sabahattin, Nevzat - Ceyhan, 
Nihat, Fevzi, Giirsel, Cengiz.

VALENTIN PAUNESCU

Echipa romină s-a comportat bine, dar...
Examenui final al echipei noastre 

reprezentative pentrn activitatea sa 
internațională din acest an a dat bas- 
chetbaliștilor romîni o notă bună. în 
întrecerile Balcaniadei recent încheia
te la București, selecționata Romîniei 
a avut în general o comportare bună, 
subliniată de toți specialiștii străini 
prezenți la această importantă compe
tiție.

Victoriile înregistrate — la dife
rențe concludente — în fața Greciei, 
Bulgariei și Turciei au permis echi
pei romîne să obțină cea mai bună 
performanță din cadrai Balcaniade
lor. Ceea ce a impresionat însă mai 
nralt a fost calitatea jocului prestat 
de baschetbaliștii romîni, adesea a- 
plaudați pentru fazele rapide, spec
taculoase și eficace create pe par
cursul întîlnirilor mai sus-amintite. 
Pe linia meciurilor cu Polonia, re
prezentativa țării noastre a arătat și 
cu acest prilej că a făcut încă un 
pas spre grupa fruntașelor baschetu
lui european.

De data aceasta, din echipa rornînă 
s-a detașat atacul. Orientat către jo
cul modern, atacul „5-ului“ nostru 
reprezentativ a fost fructuos în acest 
turneu, înscriind în medie cîte 80 de 
puncte pe meci. Deosebit de eficace 
s-au dovedit contraatacurile colective 
purtate de Popescu, Spiridon, Albu, 
Nedef sau Niculescu, care ori de cîte 
ori au fost declanșate cu promptitu
dine și-au atins ținta cu regularitate. 
Chiar și precizia aruncărilor la coș 
a scos în evidență un ușor progres 
față de meciurile cu Polonia. Procen
tajele (75% pentru aruncări libere și 
51 % pentru aruncări din acțiune) 
sînt bune pentru o competiție de mai 
multe zile și ele certifică pregătirea 
conștiincioasă a reprezentanților noștri 
ÎU ultima vreme.

Dar toate cele arătate mai sus nu 
sînt suficiente pentru ca echipa noas
tră 6ă poată atinge o valoare supe
rioară. Sîntem nevoiți să atragem a- 
tenția asupra faptului că pivoții noș
tri nu aduc încă un aport constant 
(Novaceo marchează în meciul cu Bul
garia 33 de puncte, dar în ziua urmă
toare — împotriva Iugoslaviei -— nu 
înscrie nici unul !) și că, în general, 
se recuperează prea puțin la panoul 
advers (media de 10 mingi pe meci 

acestea 
că a- 

devină 
simplu

că implică un deosebit consum de e- 
nergie fizică și psihică, care duce Ia 
oboseală atunci cînd sînt „rulați" 
doar 7—8 jucători, cum este carul 
echipei noastre; iar pe de altă parte, 
deoarece jucătorii nu au o pregătire 
individuală adecvată unui sistem 
lectiv, deficiență care provine de 
neglijarea anrenamentului specific 
echipele lor de club.

Cîteva cuvinte despre jucători. 
Popescu și Albu au 
buni oameni ai echipei, 
mare aport, în atac, în 
uartidelor. Nosievici și 
combativi, foarte utili și în atac 
în apărare, dar, din păcate, 
Novacec, Nedef și Niculescu continuă, 
prin experiența lor bogată, să-și facă 
simțită 
a fost 
faptului 
teren a 
jucători 
nesemnificative. Se impune o remarcă 
negativă pentru 
(Albu, Spiridon, Ncdef), veșnic 
mulțumiți de 
ceasta trebuie 
mai mult de

co

la

C.
fost ce, mai 

aducînd un 
majoritatea 

Spiridon — 
?i 

inegali.

prezența în echipă. Dcmnin 
prea puțin folosit, în ciuda 
că atunci cînd s-a aflat ne 
fost util în apărare. Ceilalți 
au avut evoluții sporadice,

unii dintre jucători 
ne- 

deciziile arbitrilor și a- 
să dea celor în cauză 
gîndit.

D. STANCULESCU 
AD. VASIL1U

FAIANȚA SIGHIȘOARA — META
LURGISTUL BAIA MARE 2—1 (2—1)

SIGHIȘOARA 23 (prin telefon). Azi 
s-a jucat în localitate această partidă, 
restantă din etapa a doua a categoriei 
C, seria Nord. Așteptat cu interes, me
ciul a decepționat. Oaspeții pe lingă că 
au jucat dur, au comis și numeroase 
acte de indisciplină, gesticulări etc.

Golurile au fost înscrise de Stoica 
(min. 32 din 11 m), și Tanasi (min. 
42) pentru Faianța, respectiv Neisti 
(min. 35).

I. Turjan — coresp.
GAZ METAN MEDIAS _ POLESIE 

JITOMIR (U.R.S.S.) 2—2 (2—2) 
MEDIAȘ 23 (prin telefon). Jocul a 

plăcut mai ales prin evoluția scorului 
și dîrzehia cu care a luptat fiecare 
echipă pentru obținerea unui rezultat 
cât mai bun. Au marcat: Zanca (min. 
22 și 25) pentru Gaz Metan, Krijicev- 
ski 11 (min. 24) și Korelev (min. 29) 
pentru Poles ie.

Z. Rișnoveanu — coresp.
DE LA F. R. FOTBAL

Jucătorii de toate categoriile nu pot 
participa la meciurile de campionat 
1964—1965 fără viza medicală pe se
mestrul II al anului în curs. Arbitrii 
nu vor permite intrarea jucătorilor în 
joc dacă vor constata lipsa acestei vize.

este insuficientă). La toate 
trebuie să adăugăm și faptul 
lunci cînd efortul începe să 
vizibil, jucătorii uită pur și 
lecția tactică pregătită, revenind la 
deprinderile inițiale, învechite.

Cît privește sistemul defensiv, ideea 
adoptată de antrenorii noștri (o apă
rare combinată) menită să suplinească 
dezavantajul taliei este bună. Dar, ca 
și la „europenele" de la Wroclaw, am 
putut constata că sistemul nu dă încă 
roade suficiente într-o competiție de 
lungă durată : pe de o parte, pentru

Cristian Popescu a încercat eu succes 
să suplinească diferența de 40 de cm 
dintre el și Trontzos prinlr-o aruncare 
„cîrligu, care ne va aduce încă două 
puncte în meciul cu Grecia (94—

Foto : P. Romoșan

ACTUALITĂȚI
• După cum se știe, la 3 octombrie 

se va da startul în campionatul repu
blican pe echipe. La această impor
tantă întrecere s-au înscris 24. de for
mații din aproape toate colțurile țării. 
Prima parte a competiției cuprinde 3 
etape, care se vor desfășura în zilele 
de 3, 10 si 17 octombrie. Returul va

Ultimele 3 zile pentru vinzarea biletelor SPORTEXPRES - trimestrul III
Au mai rămas numai trei zile pînă 

la închiderea vînzării SPORTEXPRES 
— trim. III/1964, unul dintre «ele 
mai mari concursuri speciale ale a- 
nului. Dovada o constituie numărul 
important de premii care vor fi acor
date : 34.440 — cîștîguri atît în obiec
te cît și în bani.

Biletele SPORTEXPRES trim. III/ 
1964 au oferit șanse în plus de cîștig 
deținătorilor lor deoarece LOTO— 
PRONOSPORT a organizat o tragere 
suplimentară la care a atribuit 250 
CALATORII PE DUNĂRE CU VI- 
ZITAREA BELGRADULUI Șl BUDA
PESTEI ȘI UN AUTOTURISM FIAT 
600.

Indiferent dacă au fost sau uu cîș- 
tigătoare, biletele de la SPORTEX
PRES SUPLIMENTAR participă la 
marea tragere a SPORTEXPRESULUI, 
trim. III/1964, care are loc Ia 30 sep
tembrie. Folosiți zilele care au mai 
rămas pînă la închiderea vînzării, fi
xată pentru ziua de 26 septembrie, și 
cumpărați eît mai multe bilete SPORT 
EXPRES trim. 111/1964. tn fruntea 
importaniei liste de premii, 30 AUTO.

TURISME, 90 EXCURSII ÎN U.R.S.S., 
PRECUM ȘI 
VALOROASE

ALTE NUMEROASE ȘI 
CEȘTIGURI.

9.
10.
11.
12.

★

Romînia—Iran 
Iugoslavia—Ungaria 
Brazilia—Cehoslovacia 
Ghana—Japonia.

turneului olimpic finalCu prilejul 
de fotbal care Be desfășoară în Japo
nia, Loto—Pronosport organizează un 
concurs suplimentar Pronosport. Pro
gramul acestui concurs este alcătuit 
■din meciurile cele mai atractive al» 
celor patru grupe, meciurile disputîn- 
du-se sistem turneu, numai tur

Ținînd cont de retragerea echipei 
Italiei din turneul final de la Tokio, 
programul definitiv al concursului 
plimentar Pronosport olimpic este 
mătorul :

De
bișnuite
oferă la concursul suplimentar Prono
sport olimpic un AUTOTURISM „Tra
bant 600“ LI MU ZIN A.

reținut! în afara ciștignrilor o- 
în bani, Loto—Pronosport

Depunerea buletinelor se face între :
28 septembrie — 9 octombrie a.c.

8U- 
ur-

1. Romînia—Mexic
2. Maroc—Ungaria
3. R.A.U.—Brazilia
4. Iran—Mexic
5. România—R.D.G.
6. Maroc— Iugoslavia
7. Mexic—R.D.G.
8. Argentina—Japonia

PRONOEXPRES

La tragerea Pronoexpres nr. 39 din 
23 septembrie a.c., au fost extrase din 
urnă următoarele numere :

16 1 49 42 43 35

Numere de rezervă : 22 23
Fond de premii : 460.843 lei.
Tragerea următoare va avea loc 

30 septembrie a.c., la

Rubrică redactată 
sport.

Pitești.
1»

de Loto-Prono-

începe la 31 octombrie și va continua 
în zilele de 7 și 14 noiembrie.

Primele două echipe clasate in se
riile 1 și II, precum și formațiile care 
vor ocupa locul 1 în celelalte serii (ce.e 
24 de echipe au fost împărțite în șase 
serii) se vor califica în turneul final 
care — la rindul său — se va disputa 
în patru etape: 28 noiembrie, 5, 12 și 
19 decembrie-

Făcînd o lectură a listei echipelor 
participante constatăm un lucru îm
bucurător. Pentru prima oară au apă
rut în întrecerea celor mai bune for
mații de box din (ară echipe noi ca 
Cimentul Medgidia, Minerul reg. Ba
nat și Dinamo Brașov, ceea ce dove
dește că boxul „cîșiigă" tot mai multi 
simpatizanți în rîndul tineretului. în 
schimb, surprinde neplăcut absenta 
unor echipe (Farul Constanta, C.S.M. 
Sibiu și A.S.A. Bacău) care erau ne
lipsite din campionat. Ce au de spus, 
în această privință, consiliile cluburilor 
și ale asociațiilor sportive din aceste 
localități ?

• La 30 septembrie își începe tur
neul în tara noastră selecționata de 
box a regiunii Poznan (R.P. Polonă). 
Oaspeții vor încrucișa mănușile — în 
prima partidă — la Cluj, cu pugiliștii 
formației C-S.M. In continuare, boxerii 
polonezi vor evolua la Tg. Mureș.

• Reuniunea de box din cadrul 
„Cupei orașului București" care era 
programată să se țină marți seara în 
arena clubului Voința (Calea Moșilor 
nr. 263) va avea loc astă-seară, pe 
aceeași arenă, de la ora 19. Urmă
toarea gală se va desfășura tot pe 
arena .Voința, stabătă seara, de
ora 19.



Ain HIIIMIIIII IMPURI ANII Alt CONCHISULUI 
fEDERAJIEI INIERNAȚIONALE DE HANDBAL

Zilele trecute am publicat o scurtă 
.relatare asupra lucrărilor congresului 
■Federației internaționale de handbal, 
precum și asupra principalelor hotărîri 

’luate în ’ședința care a avut loc la 
^Budapesta în zilele de 18 și 19 sep
tembrie. Amănunte interesante am 
aflat la înapoierea celor doi delegați 
ai federației noastre de specialitate, 
antrenorul emerit I. Kunst-Ghermă- 
mescu (care a fost reales cu unaniini- 
tate de voturi în comisia tehnică a 
F.I.H.) și L. Grigorescu, secretarul ge
neral al F.R.H.

• S-a hotărît ca în viitor edițiile
campionatelor mondiale să se dispute 
din 3 în 3 ani și nu din 2 în 2 ani, 
cum s-a propus de către cîteva fede
rații. De asemenea, a fost aprobată 
.propunerea ca în turneul final să par
ticipe 16 echipe, ca și în ediția 1964 
la handbal în 7, două țări fiind califi
cate din oficiu: deținătoarea 
Și tara ( t
stabilit ca reprezentativele clasate pe 
'locurile 2—8 la ediția precedentă să 
nu fie programate între ele în preli
minarii.

• Campionatul mondial feminin la 
tianclbal în 7 din 1965 se va desfășura 
în luna noiembrie în R.F.G.

• Pentru organizarea campionatu
lui mondial masculin din 1967 și-a pus 
candidatura federația daneză, dar con
gresul n-a fost de acord cu proiectul 
•acestei federații de a programa jocuri 
și în orașe din sudul Suediei. In a- 
ceasfă situație, federația daneză și-a 
retras candidatura, iar congresul a 
atribuit organizarea forului suedez, al 
cărei delegat a prezentat pe loc cere
rea de organizare.

• Congresul a aprobat organizarea 
unui curs internațional de arbitri pen-

tru campionatul mondial. Cursul 
avea 
cu 3 
ției.

1 va 
loc în tara organizatoare a C.M-, 
zile înainte de începerea competi-

Propunerea federației olandeze 
se organiza un campionat mon-

a titlului
organizatoare- Congresul a

de a se organiza un campionat mon
dial pentru echipele de tineret (18—23 
ani) a fost respinsă. Forul olandez 
poate organiza o asemenea competi
ție, însă neoficial.

• „Cupa campionilor europeni" pen
tru echipele masculine se va disputa în 
fiecare an, indiferent dacă are loc, 
sau nu campionatul mondial. La pro
punerea federațiilor din Romînia și 
Spania, congresul a aprobat ca din 
1965—66 această competiției să se des
fășoare de la început după sistemul 
tur-retur, meciurile fiind trase la sorți- 
Organizarea Cupei rămîne mai departe 
în sarcina federației franceze, iar cea 
pentru echipele feminine în sarcina fo
rului cehoslovac.

• Modul de întocmire a foii de ar
bitraj, folosit în Romuua, va fi experi
mentat in alte citeva țări, după cate 
viitorul congres (1966 la Copenhaga) 
va hotărî asupra eventualei aplicări 
de către toate federațiile.

• Dimensiunile terenurilor de hand
bal în 7 au fost stabilite la 38—50 m 
lungime și 18—25 m lățime.

• In discuțiile purtate de delegații 
noștri cu diferiți reprezentanți dc fe
derații la congres (din Tunisia, Liban, 
R.A.U., Maroc etc.), aceștia din urmă 
și-au exprimat dorința de a invita an
trenori romini de handbal în 7. De 
asemenea, delegatul federației portu
gheze a invitat țara noastră la „Cupa 
țărilor latine", angajîndu-se să modi
fice perioda de disputare a competiției 
(în iunie-iulie) pentru ca handbaliștii 
romîni să poată lua parte.

FOTBAL PE GLOB
LA BELGRAD : 7—2 PENTRU 

SEL. EUROPEI !

îert s-a disputat la Belgrad, peTeri s-a disputat la Belgrad, pe o 
(ploaie torențială și un teren desfundat, 
meciul dintre echipa Iugoslaviei și se
lecționata Europei. Cei 20000 de spec
tatori au asistat la un joc în care se
lecționata Europei a fost net superioară, 
cîștigînd cu un scor de proporții: 7—2 
'(3—1)1 Cel mai bun jucător de pe 
teren a fost portughezul Eusebio, care 
a înscris 4 goluri (două din penalti). 
Celelalte 3 puncte ale învingătorilor 
au fost marcate de Uwe Seeler (2) și 
Augusto. Pentru gazde, au marcat 
Kostici și Galici. Selecționata Europei 
a desfășurat un joc eficace și s-a aco
modat mai bine cu terenul desfundat. 
Echipa iugoslavă a făcut multe greșeli 
în apărare. Arbitrul elvețian Dienst 
a condus următoarele formații: SE
LECȚIONATA EUROPEI : lașin
(U.R.S.S.) — Lala (Ceh.), Meszoly

PE SCURT

(Ung.), Schnelinger (R.F.G.), — PIus- 
kal (Ceh). Voronin (U.R.S.S.) —
Augusto (Portug.), Masopust (Ceh.), 
Eusebio (Portug.), Uwe Seeler 
(R.F.G.), Simoes (Portug.), După pau
ză, Sandor (Ung.) a intrat în locui lui 
Augusto.

IUGOSLAVIA: Soskici — Belin, Țop, 
Iusufi — Vasovici, MeTici — Samard- 
jici (Cebinaț), Zambata, Galici, Kos
tici, Skoblar. încasările realizate la a- 
cest meci au fost alocate fondului pen
tru ajutorarea orașului Skoplje, distrus 
anul trecut în urma unui cutremur.

La acest meci, au asistat și 4 antre
nori romîni : Ștefan Covaci, Angelo 
Niculescu, Nicolae Petrescu și Valen
tin Stănescu.

In „Cupa orașelor tîrguri": Loko
motiv Plovdiv — Voivodina Novisad 
1—1 (în primul 1—1). Se va juca un 
al 3-lea meci. Petrolul Ploiești va în- 
tîlni în turul următor echipa învingă
toare. Kilmarnock — Eintracht Frank
furt 5—1 (în primul 0—3), Boldklub 
Odense — V. f. Stuttgart 1—0 (în pri
mul meci 1—3), Leixoes — Celtic 
Glasgow 1—1 (primul meci).

Pregătiri olimpice pe toate meridianele
Dawn Fraser, antre- 
de natație acordă

• In afara lui 
norii australieni 
șanse mari la cucerirea unui titlu o- 
limpic învățătoarei Marguerite Ruy- 
grok. Aceasta a înotat zilele trecute la 
Brisbane 220 yarzi bras în 2:48,0, la 
3 zecimi de secundă de recordul mon
dial deținut de sportiva sovietică Ga
lina Prozumenscikova.

• Atletele din lotul olimpic al An
gliei au efectuat un ultim antrenament 
oficial la Londra. Arden a parcurs 10(1 
yarzi în 10,7, iar Trântei a fost crono
metrată la 220 yarzi in 24,2.

• La Vancouver, marea speranță a 
sprintului canadian, Harry Jerome, a 
realizat la 100 m plat timpul de 10,2.

Eddy Roberts (Trinidad) a fost cro
nometrat în 10,4.

• Din capitala Etiopiei se anunță 
că renumitul atlet Bikila Abebe, ciș- 
tigătorul probei de maraton la Olim
piada de la Noma, a fost operat în 
urma unei crize de apendicită, care l-a 
surprins in timpul antrenamentului. 
Participarea acestui mare favorit olim
pic la Jocurile de la Tokio este pusă 
acum sub semnul întrebării. Totuși, 
antrenorii speră că Bikila, avînd o 
constituție fizică robustă, să se resta
bilească repede și să poată relua antre
namentul, mai ales că proba de ma
raton se dispută la 21 octombrie.

(Ager preș)

CU 16 ZILE ÎNAINTEA MARELUI START
(Urmare din pag. 1)

SCURTE ȘTIRI EXTERNE
TURNEUL candidatelor la titlul mon

dial de șah a continuat la Suhumi cu 
disputarea partidelor întrerupte. Șahis- 
ta romînă Margareta Teodorescu a re
mizat cu maestra iugoslavă Iovanovici 
și a cîșiigat la Țend (R.P. Mongolă)., 
Lidera clasamentului, Ăfilunka Lazare- 
vici, a obținut cîte o jumătate de punct 
în partidele întrerupte cu Iovanovici 
și Țend. !

Clasamentul după 9 runde: 1. La- 
zarevici (Iugoslavia) 8 puncte; 2. 
Zatuilovskaia (U.R.S.S.) 6,5 puncte 
(1); 3. Kușnir (U.R.S.S.) 6 puncte.

Ghana),
3—0 la

toate
Italia,

atînd 
prin

la Tokio a început 
speranțe că peste 
se va îmbunătăți, 
nefavorabil, orga-

prezenți aici au primit cu îngrijorare 
știrea agenției meteorologice din To
kio, care a comunicat că e posibil ca 
taifunul Wilda, al 20-lea în acest an, 
să se apropie peste 3—4 zile, de Ja
ponia. El înaintează dinspre nord.

Flacăra olimpică își continuă 
mul pe teritoriul Japoniei. Marți, 
patru torțe au fost aprinse de la 
căra olimpică, fiind în prezent

(Int
uite 
fia- 

pur-

IN TURNEUL internațional masculin 
de volei de la Sofia, echipa Steaua 
București a învins cu scorul de 3—1 
(15—li, 15,-9, 7—15, 15—12) for
mația Legia Varșovia. Alte rezultate: 
Ț.S.K.A. Moscova—Dukla Praga 3—1 
(15—5, 15—7, 13—15, 15-6) ; Ț.D.N.A. 
Sofia—Partizan Belgrad 3—0 (15—11, 
15—12, 15—11).

IN PREZENTA a peste 10 000 de 
spectatori la „Empire Pool" din Londra, 
campionul mondial de box, la 
semimijlocie negrul Emile Griffits 
apărat titlul, învingîndu-1 după 
reprize la puncte pe șalangerul 
englezul Brian Curvis. Griffits a

eat. 
si-a 

15 
său, 
ară

tat o superioritate evidentă, trimițlndi- 
și adversarul la podea în reprizele’®’?* 
6-a, a 10-a și a 13-a. Este pentru a 
10-a oară cînd Griffits își apără titlul 
mondial.

»
ziua 
nu-te 
ziua 
minute. Astfel, flacăra va fi aprinsă 
timp de 14 zile, două ore, 30 de mi
nute și 45 de secunde.

• Președintele comitetului olimpic 
de organizare din Japonia, D. Yasu- 
kawa a manifestat o deosebită grijă 
față de flacăra olimpică. La 21 au
gust, fiind în Grecia, el a aprins de la 
focul olimpic o brichetă de buzunar pe 
care a dus-o aprinsă în Japonia.

„Panlru orice eventualitate am adus 
o flacără de rezervă. De la această 
brichetă se vor putea aprinde torțe — 
ia spus Yasukawa.

Flacăra olimpică va fi aprinsă în 
de 10 octombrie la ora 3, 4 mi- 
și 15 secunde și va fi stinsă în 
de 24 octombrie la or.a 5 și 35 de

Astăzi, la tenis de masă

licciul amical 
Progresul Bum iești 
La Palctlc Bruxelles

Campioana feminină de Tenis 
masă a Belgiei, echipa La Palette 
Bruxelles, va susține astă-seară cu 
cepere de la ora 20,30 o partidă ami
cală cu formația de tineret Progresul 
București. Meciul se va desfășura după 
formula „Cupei Swaythliag", fiecare 
echipă fiind alcătuită din trei jucătoare. 
Formația oașpe va fi formată din su
rorile Micheline și Viviane Stas și An
dree Crevcoeur, iar Progresul va cu
prinde pe Victoria Jandreacu, Doina 
Zaharia și Viorica Ivan.

■ întrecerea va avea loc în sala de la 
stadionul Republicii din Capitală.

nia, Argentina, 
meci riști gat cu 
neprezentare.

De trei zile 
să plouă, însă sînt
puțin timp vremea 
in ciuda timpului 
nizatorii muncesc de zor pentru pre
gătirea satului olimpic și a bazelor

lată-i pe cei patru componenți al ștafetei franceze de 4x100 m liber care 
au realizat recent cu timpul de 3:39,2 un nou record european. Cu acest rezultat 
echipa Franței

stingă
se

la

ce trece satul olimpicsportive. Pe zi 
din Tokio cunoaște o tot mai mare 
animație. Din curiozitate, foarte mulți 
sportivi fac turul 
oferite de gazde 
se... accidentează, 
asemenea, primii 
lui olimpic, dar cum nu a fost vorba 
de nimic grav ei au putut să-și reia 
destul de repede antrenamentele. Zi
lele acestea a fost dată în exploatare 
o nouă autostradă subterană, care 
leagă aeroportul Haneda de salul o- 
limpic. împreună cu calea ferată mo- 
nolinie aeriană, noua cale de comu
nicație va contribui la îmbunătățirea 
transportului în Tokio.

Organizatorii, precum și oaspeții

satului, cu biciclete 
și nu rareori unii 
S-au înregistrat, de 
pacienți ai spitalu-

anunță candidată la una din medaliile olimpice. De la 
dreapta : Gropaiz, Gottvalles, Christophe, Curtillet

Folo î „Miroj-r Sprint*-

tate de ștafete prin 46 de localități 
din diferite insule ale Japoniei. Sosirea 
la Tokio a flăcării olimpice este pre
văzută pentru 10 octombrie.

CU TREI RUNDE înainte de termi
narea turneului internațional de șah 
de la Havana conduce marele maestru 
Uhlmann (R.D.G.) cu 14 puncte, urmat 
de Taimanov (U.R.S.S.) — 13 puncte, 
Smîslov (U.R.S.S.) — 12,5 puncte și 
o partidă întreruptă, Evans (S.U.A.) 
12,5 puncte. în runda a 18-a, Uhlmann 
a remizat cu Stahlberg, Taimanov a 
cîștigat la Donner și Evans la Rosset- 
to.

DESFĂȘURATA pe ploaie și vtat, 
cea de-a 7-a etapă a turului ciclist 
al R. P. Bulgaria, Burgas—Varna 
(141 km), a fost cîștigată de G. Ixier- 
ke (R.D.G.) în 2h 58:06,0. I. Stoica 
și W. Ziegler s.au clasat pe locurile 
24—25 cu timpul de 3h 11:32,0. Lide
rul clasamentului este alergătorul bul
gar Boris Bocev, secundat de Neicev 
la 49 secunde și Balaszko la 6:26,0. 
Pe echipe conduce R. P. Bulgaria, ur
mată de R. P. Ungară la 7:56,0, echi
pa sindicatelor din R.P.B. la 20 iniiMi- 
te și 23 secunde. Echipa R.P.R. ocu
pă locul 9. Selecționatele Italiei și An
gliei nu mai contează în clasament a- 
vînd mai puțin de 3 concurai ți în 
cursă.

(Ager preș)

PROFILURI

IURI VLASOV
Halterofilul 

comparat cu 
bună seamă, 
cuceritori de , 
de la concurs la concurs, piscurile 
mereu mai semețe ale performanței. 
Iată-l acum la poalele uriașului 
„munte" de 600 de kilograme! Un 
Everest al halterelor... furi speră 
să-l escaladeze la Jocurile Olimpice.

După campionatele mondiale de 
la Budapesta, și dramaticul duel 
cu Norbert Shemanski, Vlasov n-a 
participat aproape un an de zile la 
concursuri. Admiratorii săi deveni-

luri V lasou poate fi 
un... alpinist. Și de 
Aidoma temerarilor 

inăl(imi, Vlasou atacă,

seră îngrijorați- „Să nu se fi im- - - 
bolnăvit campionul ? Sau, poate,' 
să se fi plictisit de atletică grea ?" - -

Nici
cum a 
presă,

una, nici alta. Vlasov, așa/ 
declarat corespondenților de - - 

,------- și-a fixat această lungă pe-/
rioadă de odihnă pentru a face „re- 1 I 
parații generale" sistemului său ••generale" sistemuluiparații 
nervos. Era nevoie. Sportiv de o 
mare 
campionul mondial trebuie 
fiecare concurs sau record 
restabilească forțele.

Și iată că recent, intr-un 
curs de verificare. Vlasov a 
un triatlon nemaivăzut: 580 
împins 195, a smuls 170 și a arun- " 

215 kg. Deși recordul nu înde- ” 
plinește condițiile de omologare, - - 
care cer. în competiție, prezența j ‘ 
unor sportivi din cel puțin 3 țări, • - 
cifra rămîne cifră I...

La 28 de uni inginerul furi Via--", 
soo, campion olimpic la J-O. de la/ 
Roma, pregătește un nou asalt. “ 
Spre 606 de kilograme, cum spu- -■ 
neam. Cunoscindu-i posibilitățile, j j 
rezultatul este cu totul real- Deși • - 
mai ușor (cintărește acum doar... " 
132 kg față de 137 kg anul trecut), îî 
Vlasov este mai puternic. A lăsat -- 
5 kg pe pista de atletism, ca să " 
adauge 20 recordului.

La Tokio, adversar principal ii ", 
va fi compatriotul său Jabotinskl, ’ ~ 
creditat și el cu un rezultat de " 
560 kg la categoria grea.

explozie neuro-musculară, - -
după " j 
să-și«",

con- „ . 
reușit - ► 
kg.'A +

v. CH.

CUNOSCUTUL internațional turc Lefter 
joacă acum la... A.E.K. (Grecia). Trebuie 
să precizăm că Leiter este de origine 
greacă.

CU PRILEJUL congresului Federației in
ternaționale de volei ce se va ține la 
Tokio în zilele Olimpiadei, federația fran
ceză va propune organizarea unei „Cupe 
Mondiale" la volei. Prima ediție ar urma 
să aibă loc în 1965 în Franța. Se intențio
nează ca preliminariile să se desfășoare 
pe Coasta de ”

DELEGAȚIA 
participantă la 
ritatea de a fi _______  ... __ _______ __
loare. Șeful delegației, Jacques Leurs, se
cretar general al Comitetului Olimpic lu
xemburghez, este de origine africană.

FOTBALISTUL Nestor Combin nu va fi 
autorizat să joace în meciul pe care na
ționala Franței îl va susține la Luxem
burg la 4 octombrie în cadrul prelimina
riilor campionatului mondial. Noul său club, 
Juventus, nu-1 cedează pe Combin decît 
pentru întîlnirea Franța — Norvegia, de la 
1 noiembrie, în cadrul aceleiași compe
tiții.

CU PRILEJUL reînceperii campionatului 
englez de fotbal, în poarta echipei Sun
derland din divizia A a debutat Derek 
Forster, în vîrstă de numai 15 ani. Forster 
este cel mai tînăr jucător profesionist 
englez care a activat în prima divizie a 
țării.

IN PERIOADA 1958—1963, numărul Jucă
torilor legitimați Ia fotbal din U.R.S.S. 
a crescut de la 1 200 000 la 2 360 000. Pen
tru anul 1971 se prevede ca numărul fot
baliștilor să depășească patru milioane.

LA CAMPIONATUL european de baschet 
feminin încheiat recent la Budapesta ju- 
cătoarea bulgară Nina Borisova a primit 
două premii: unul pentru titlul de cea mai 
completă jucătoare a turneului și cel de 
al doilea pentru primul loc ocupat în cla
samentul coșgeterelor. Iată de altfel cum 
arată acest clasament: 1. Borisova (Bul
garia) 112 p, 2. Hegeduș (Ungaria) 82 p, 
3. RACOVIȚA (ROMINIA) 78 p, 4. Likszo 
(Polonia) 73 p, 5. Kalenici (Iugoslavia) 
72 p.

ALAIN GOTVALLES în vîrstă de 23 ani 
este înotătorul european cu cele mai mari 
șanse de a cuceri medalia de aur la J.O. 
de la Tokio. El a debutat în 1959 cînd de 
altfel a devenit și campion de juniori al 
Franței în proba de 109 m liber. In 1962, la 
Leipzig, el a urcat pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumului de premiere după 
cursa de 100 m din cadrul campionatului

Azur.

olimpica a Luxemburgului 
Tokio reprezintă particula- 
condusă de un om de cu-

european (singurul titlu cucerit de Franța 
la această competiție) iar recent la Buda
pesta a slabilii un nou record mondial cu 
excepționala performanță de 52,9 
sabHniat că ultima performanță a 
valles este cu atît mai meritorie 
ea a fost obținută intr-un bazin 
dulce, spre deosebire de vechiul 
mondial al brazilianului Dos Santos (53.S) 
realizat intr-un bazin cu apă sărată.

SEMIFONDISTUL englez John Thresher are 
o metodă originală de antrenament, pe 
care o recomandă călduros tuturor cole
gilor săi: după ce a efectuat antrena
mentul specific, mai aleargă o jumătate 
de oră. Pînă aici, nimic deosebit. Dar 
această alergare o face cu spatele ! Ori
ginal este și sistemul de antrenament al 
conaționalei sale, Patricia Price-Nutting, 
selecționată în echipa olimpică britanică 
la proba de 80 m. garduri: ea joacă cu 
regularitate... rugbi în echipa reprezentativă 
a orașului său. Acesta, susține Patricia, 
este un mijloc excelent de dezvoltare a 
vitezei și obținere a reflexelor rapide.

B ASCHETB ALISTA Nicolle Pierre cunos
cută și publicului bucureștean cu prilejul 
ultimului joc ROMINIA—FRANȚA desfășurat 
în Capitală a primit din partea organiza
torilor campionatului european de la Bu
dapesta premiul pentru titlul de „cea mai 
frumoasă sportivă a competiției". Ea a 
avut o puternică... adversară în Alina Ssos- 
tak, care a evoluat în echipa Poloniei cu 
prilejul „Cupei Mării Negre" de la Cons
tanța (1964). După numeroase discuții con
tradictorii (este și firesc, de altfel) sufra
giile au înclinat în cele din urmă spre 
sportiva franceză.

CONCURENȚII olimpici la săritura cu pră
jina se interesează de... aniversările din 
familia recordmanului mondial Fred Han
sen. Atletul american obișnuiește să serbeze 
aceste evenimente prin recorduri mondiale 
Aniversarea logodnicei a fost sărbătorită 
cu o săritură de 5,23 m, iar cea a tatălui 
— cu performanța de 5,28 m. Dacă în timpul 
J.O. Hansen va mai avea o sărbătoare în 
familie, se pare că nimeni nu-i vi putea 
revendica medalia de aur 1

sec. D® 
lui Goî- 
cu cit 
cu apă 

record

CONCURSUL de selecție a atletelor a- 
mericano cate vor reprezenta S.U.A. la 
Tokio s-a bucurat de prezența a».. 509 de 
spectatori. El a avut loc pe un stadion 
cu o capacitate de 50 000 de locuri caș® 
aproape in fiecare zi, este arhiplin cu pri
lejul meciurilor de baseball.

RECORDUL mondial neoficial l-a maraton 
feminin a fost stabilit de neozeelandeza 
Mildred Sampson în vîrstă de 31 de ani. 
Sampson, mama a doi copii, a parcurs dis
tanța în 3:19,33 și a declarat că intențio
nează să-și... îmbunătățească recordul.
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