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Pentru iubitorii sportului

lin program compctițional cit mai bogat
Prima ediție a Spartachiadei 

republicane a contribuit la ridi
carea activității sportive de mase 
și de performanță pe o treaptă 
superioară, la întărirea organiza
torică a organizațiilor noastre 
sportive. S-au creat deci premi
sele unor noi și importante suc
cese în activitatea de cuprindere 
a' unui număr tot mai mare de 
oameni ai muncii, a întregului 
tineret în practicarea sistemati
că și organizată a exercițiilor fi
zice și sportului. Pentru realiza
rea lor este însă necesar ca ex
periența pozitivă dobîndită cu 
prilejui organizării întrecerilor 
din cadrul primei ediții a Spar
tachiadei republicane să fie pe 
larg și judicios folosită.

In această direcție important 
este să se asigure o bogată acti
vitate competițională de mase. 
Vom pune astfel la dispoziția 
masei de oameni ai muncii an
grenată în sport cu prilejul Spar
tachiadei republicane posibilita-

NICOLAE MUREȘAN 
președintele consiliului regional 

UCFS Cluj

tea de a continua practicarea 
sporturilor preferate și vom da 
prilejul altor tineri și tinere să 
pășească pe terenurile de sport, 
în regiunea noastră, activiștii 
sportivi au pornit — chiar de la 
încheierea primei faze a Spar
tachiadei republicane — la or
ganizarea unei intense activități 
competiționale de mase. Astfel, 
s-a pus un accent deosebit pe or
ganizarea întrecerilor pentru tre
cerea normelor Insignei de poli
sportiv. Fiecare consiliu UCFS 
are — ----
află 
curs 
ciațiilor sportive, cadrele 
nice care asigură pregătirea 
concurenților, arbitrii care răs
pund de desfășurarea concursu-

un plan în care 
înscrise datele de 
fixate de consiliile

se 
con- 
aso- 
teh-

Campionatele republicane de călărie

rilor etc. Alături de profesorii de 
educație fizică, antrenorii și ar
bitrii din regiunea noastră se 
află și cei peste 1 500 de instruc
tori sportivi pregătiți în cursu
rile organizate în ultimul timp. 
Datorită măsurilor luate, numă
rul celor care au cucerit Insigna 
de polisportiv trece de 15 000 și 
s-au creat premise pentru ca 
pînă la sfîrșitul anului alți peste 
10 000 de iubitori ai sportului 
din regiunea Cluj să dobîndească 
această insignă. Succese remar
cabile au realizat asociațiile spor
tive din raioanele Bistrița și Cîm- 
peni, cele din orașul Turda și 
Clubul sportiv școlar din Cluj.

In toate cele 576 de asociații 
sportive din regiunea noastră se 
desfășoară campionate la diferite 
ramuri sportive. Sarcina prin
cipală a activiștilor noștri spor
tivi este aceea de a contribui la 
îmbunătățirea organizării și des
fășurării acestor competiții. Dacă 
în majoritatea asociațiilor spor
tive din raioanele Turda, Dej și 
Zalău, precum și în cele din 
orașul Cluj campionatele pe aso
ciație sînt organizate la cîte
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In primele două zile: întreceri spectaculoase
(Continuare în pag. a 2-a)

și deosebit de echilibrate

£. Boiangiu (Dinamo) cîștigătorul probei de obstacole cate
goria semi ușoară.

După un bogat program com- 
petițional, călăreții fruntași s-au 
prezentat joi la startul campio
natelor republicane de obsta
cole și dresaj și — în ciuda 
unei ploi torențiale — și-au dis
putat cu deosebită ardoare pri
mele locuri în clasamentele pro
belor. Este, desigur, vorba de 
călăreții de obstacole pentru 
că, spre deosebire de aceștia, 
specialiștii probelor de dresaj 
au beneficiat de avantajul ma
nejului:

.In. primele două zile ale cam
pionatelor s-au desfășurat trei 
probe de dresaj. Să le recapi
tulăm. în ordinea gradului de 
dificultate a progresiilor. In 
probă rezervată juniorilor, ti
nerii călăreți sibieni au confir
mat valoarea arătată în ultimii 
pni, cucerind primele trei locuri

spre bucuria antrenorului A. 
Purcherea. Desigur, merită 
subliniată performanța lui Flo
rin Hurdubelea care — cu So
rinei și Mangalia — a ocupat 
primele două locuri în clasa
ment. Se cuvine, de asemenea, 
evidențiată preocuparea antre
norului P. Roșea din Ploiești 
pentru pregătirea tinerilor că
lăreți de dresaj.

REZULTATE TEHNICE: 1. 
F. Hurdubelea — cu Sorinei — 
(C.S.M. Sibiu) 333 p; 2. F. 
Hurdubelea — cu Mangalia 
(C.S.M. Sibiu) 319 p; 3. A. Bo- 
zan — cu Haiduc — (C.S.M. 
Sibiu) 286 p.

Conform așteptărilor, titlul 
de campion la dresaj categoria

(Continuare în pag. a 3-a)

Atlefii ronini învingători
Marți a avut loc la Plzen 

jn R. S. Cehoslovacă un concurs 
internațional de atletism la care 
au participat și trei atleți romîni. 
Concursul s-a desfășurat pe un 
fimp friguros care a influențat 
asupra desfășurării probelor. 
Reprezentanții noștri au avut o 
comportare bună cîștigînd două 
probe.

OVIDIU LUPU a obținut o 
aplaudată 
(în fata unor concurenți 
roși) iar VICTOR CARAMIHAI a

victorie la 5000 m
valo-

învins la 3000 m obst. Iată re
zultatele : 5000 M : 1. Ov. Lupu 
14:26,2, 2. Grill (R.F.G.) 14:27,2, 
3. Balsanek (Ceh.) 14:28,0, 4. 
Nikitin (U.R.S.S.) 14:29,2, 5.
Schumann (R.D.G.) 14:30,4, 6. 
Jensen (Dan.) 14:35,2, 7. Kausse 
(R.F.G.) 14:37,2, 8. Nic. Mus
tață 14:38,7. Au participat 14 
concurenți. 3000 M OBST.: 1. 
V. Caramihai 9:06,8, 2. Schmidt 
(Ceh.) 9:08,5, 3. Knurrschield 
(R.D.G.) 9:19,4, 4. Olsen (Dan.) 
9:21,7.

TOKIO, 24 
teptat cu viu 
seara, a sosit 
niei primul grup din delegația 
olimpică a Republicii Populare 
Romine, după o călătorie de 
peste 35 de ore cu un avion 
special al TAROM-ului. Sute de 
reporteri ai marilor cotidiene ja
poneze, ai radioteleviziunii erau 
prezenți la aeroport, gata să în- 
-egistreze momentul solemn al 
aterizării pe pista uriașului aero
port a primului avion rominesc, 
gata să imortalizeze pe pelicule 
sau să consemneze în carnetele 
de însemnări momentul sosirii 
la Tokio a delegației olimpice a 
R.P. Romîne, condusă de tov. 
Aurel Duma, președintele Con
siliului General al UCFS și al 
Comitetului Olimpic Romîn. La 
ora 20,25 (ora locală) pasărea

de oțel, pilotată cu o înaltă 
măiestrie de echipajul comandat 
de Vasile Balo, fost campion de 
schi al țării, aterizează ușor. Cî
teva manevre, și avionul se o- 
prește în fața estradei de primi
re. In întimpinarea delegației 
olimpice a R.P. Romîne venise
ră la aeroport reprezentanți ai 
Comitetului de organizare a J.O. 
și ai Comitetului Olimpic Japo
nez, membri ai Ambasadei R.P. 
Romîne la Tokio, iubitori ai spor
tului din capitala Japoniei. Erau 
prezenți — de asemenea — 
membri ai Asociației de priete
nie japono-romînă, care pur
tau o mare pancartă pe care 
scria: „Bun venit la Tokio de
legației olimpice a Romîniei I". 
Am remarcat printrei cei prezenți 
pe mulți dintre sportivii japo
nezi care au vizitat în ultimii

ORA
Distanța de aproape 13.000 

de kilometri (în linie dreaptă) 
care desparte Bucureștiul de To
kio reprezintă, în timp, 7 fuse o- 
rare. Cînd noi ne pregătim de 
culcare, să zicem luni la ora 24, 
japonezii pleacă la slujbă. E 
marți, 7 dimineața. Cînd bucu- 
reșteanul ia micul dejun, japone
zul își face siesta de după-a
miază.

Diferența de timp dintre Bucu
rești și orașul celei de a XV!II-a 
Olimpiade, îi favorizează pe iu
bitorii sportului de la noi. Ei vor 
putea afla din timp, în aceeași 
zi, rezultatele marii întreceri.

RAID —ANCHETĂ

ZECI ZILE PRIN CABANELE DIN BUCEGI
• ODIHNA TURIȘTILOR IN CENTRUL ATENȚIEI • CARE ESTE 
DRUMUL SPRE CÂBANA URMĂTOARE ? • PERSONAL ÎNDA
TORITOR, CURĂȚENIE EXEMPLARĂ • SI TOTUȘI, NU TOATE 

CABANELE SÎNT LA... ÎNĂLȚIME '

Bucegii constituie unul dintre masivele cele mai „bătute" de 
turiști. După o oră — o oră și jumătate de drum, pornind din 
Sinaia, Poiana Țapului, Bușteni ori Predeal, te afli pe înălți
mile sale. Alături de frumusețea priveliștilor întîlnite, a locuri
lor turistice intrate în „tradiție", trebuie adăugat și bunul renume 
pe care l-au căpătat cabanele de pe aci de-a lungul anilor.

vent de către turiști, atunci 
cînd au ajuns sus, la cabane: 
„Aveți condiții bune de dormit ? 
Aveți mincare caldă? Avem 
unde să ne spălăm? Care este 
drumul spre cabana urmă
toare?"

Primul popas l-am făcut la 
cabana „Piatra Arsff'. 
Chiar și dintr-o privire 

sumară consta! i că turistul are 
la îndemînă tot ceea ce-i tre
buie. Cele patru dormitoare 
adăpostesc 60 de oameni in

Și iată-ne, porniți la drum, în 
vizită prin cabanele Bucegilor, 
avînd la noi, pe lîngă rucsac, 
carnet de notițe și creion, o 
apreciabilă cantitate de... bune 
recomandări la adresa muncii, 
destul de grele și pline de răs
pundere a cabanierilor. Chiar 
dintr-un început vrem să-i aver
tizăm pe cititori că treaba de 
a înfățișa frumusețea Carpați- 
lor am lăsat-o pe seama poeți
lor. Rîndurile de fată și-au pro
pus cu totul altceva, și anume 
să dea răspuns la cîteva. între
bări ce sînt puse ații de free- (Continuare în pag. a 2-a)

precum și peani țara noastră, 
profesorul antrenor Kasahwa.

Pe aeroport erau arborate dra
pelele de Stat ale Japoniei și 
R.P. Romine. După primirea ofi
cială, conducătorii delegației sini 
îniîmpinați de doi copii, o fetiță 
și un băiat, îmbrăcați in fru
moase costume naționale romt- 
nești, care oferă oaspeților bo
gate buchete de flori. A fost un 
moment emoționant, pe care de
legația noastră îl va păstra ca 
o plăcută amintire de la primul 
ei contact cu orașul Tokio. Irr 
jurul fiecărui membru al dele
gației s-au format în scurt timp- 
ciorchini vii de reporteri, curioși.

C. OVIDIU

(Continuare în pag. a 4-a)

OL IMPICĂ

TOKIO

ORA BUCUREȘTI
ORA TOKIO

(Ceea ce nu va fi posibil la edi
ția de la Mexico City a Jocu
rilor). Astfel, ceremonia de des
chidere a JO. se va desfășura 
între orele 7 și 8,50 (ora Bucu- 
reștiului), concursurile de atle
tism vor începe cînd la noi va 
fi ora 7, iar ultimele meciuri 
ale galelor de box (în noctur
nă) se vor încheia după ceasurile 
noastre la 2 după-amiază. Timp 
berechet, deci, pentru recepționa- 
rea prin radio, cablu sau telefon 
a rezultatelor, 
mănuntelor.

Mai greu ar 
misiile directe 
Amatorii de a
de baschet programat la Tokio 
la ora 10 dimineața, să zicem,

comentariilor, a-

fi pentru trans- 
prin televiziune, 
urmări un meci

televizorul;ar trebui să aprindă 
la ...3 noaptea.

Și acum, iată pe schema de- 
mai sus cele două fuse orare t 
București și Tokio.

DIN
POȘTA 
ZILEI

în excursie, ta cabana de pe Carairwn.

La redacție ne sosesc nume
roase vești din cele mai îndepăr
tate colțuri ale țării. Harnicîf 
noștri corespondenți voluntar® 
ne informează zilnic despre ac
tivitatea unor asociații sportiva 
și consilii UCFS, ai căror ac
tiviști se străduiesc să atragă cit 
mai mulți tineri și vîrstnici pe 
terenurile de sport. „In raionul 
nostru, ne relatează instructorul 
tehnic al consiliului 
UCFS Bujor, Stoica 
ganizarea „duminicilor sportive' 
a devenit ceva obișnuit în viața 
sportivă a satelor. Nu există 
comună în care în vara aceasta 
să nu fi avut loc asemenea ma
nifestații sportive. Pînă la ora 
actuală au fost organizate peste 
400 de „duminici sportive" la 
care au participat aproape 40.000 
de oameni ai muncii".

In continuare, tov. Stoica 
Pricop, ne aduce la cunoștință 
că „duminicile sportive" desfă
șuratei pînă în prezent au contri
buit; fa*  atragerea tineretului la 
startul Competițiilor de masă, la: 
campionatele raionale și la alte*  
concursuri, cu prilejui cărora 
mulți. tineri au îndeplinit nor
mele Insignei de polisportiv. 
„Duminicile sportive" se arată irr 
scrisoare, au avut darul să con
tribuie la creșterea 
membrilor 
asociațiilor 
jungînd la 
cîți erau în

O nouă 
voluntari'

raional'
Pricop,

numărului 
din cadrul 
acesta a-

UCFS 
sportive,
15 000 de la 11.000 
1962.
promoție de insfruc- 

i“ își intitulează



La asociația sportivă Electromet

Cucerirea „Insignei de polisportiv" — preocupare de seamă a tinerilor
i Tovarășul Mihai Stănciulescu, secretarul consiliului asociației Electromet, 

de: pe lingă întreprinderea metalurgică „Precizia" este un om care te cuce
rește chiar de cura faci cunoștință cu el. Dacă mai aduci vorba și despre sport, 
atunci .— sigur — că te împrietenești cu el fără greutate.

L-am găsit deunăzi într-un -atelier al întreprinderii, discutînd cu tovarășa 
Florica Moisescu, instructor al clubului Rapid. Prezența reporterului a consti
tuit, se pare, pentru secretarul asociației Electromet, un stimulent în plus.

— Despre asociația noastră cred că 
se va vorb; și in viitor în termeni fru
moși. Ne comasăm, zilele a-'estea, ca 3 
inf'eprintte'i. Vo-ba proverbului: un- 
de-s..- mai multi, puterea crește. Tn 
primul rind vem să ne ocupăm și 
mai intens de o’gdnizarea concursuri
lor pent’U Insigna de polisportiv.

— în legătură cu Insigna de poli
sportiv, ce s-a făcut piuă acum?

— Ne-am propus ca in anul 1964 să 
antrenăm penfu trecerea normelor 109 
de tineri. La 23 August, in întreprin
derea noastră erau 150 de sportivi 
care purtau pe piept Insigna de poli
sportiv. Ajustorii Petre Ion, Marin 
Brănișteanrt, Ion Hărăbaia, strungarii 
Florin Bratu, Gheorghe și Ion Ruse au
fost printre primii care și-au trecui 
normele și care au primit insigna. De 
altfel, asociația noastră este fruntașă 
pe raionul Grivița Roșie în ceea ce 
privește organizarea concursurilor 
pentru cucerirea Insignei de polispor
tiv.

Un program competițional 
cît mai bogat
(Urmare din pag. 1)

5—7 sporturi — dintre care nu lipsește 
atletismul, — în celelalte raioane și 
orașe ale regiunii aceste competiții sînt 
organizate la cite 2—3 ramuri spor
tive (vara — fotbal, iama — șah și 
tenis de masă). Se pune deci problema 
unei intense munci de dezvoltare a a- 
cestor competiții, pentru organizarea 
lor lă un număr sporit de ramuri spor
tive și — implicit — pentru cuprinde
rea unui număr cit mai mare de oa
meni ai muncii.

Anul acesta au fost organizate în re
giunea noastră peste 2 800 de acțiuni 
turistice, care au cuprins aproximativ 
200 000 de amatori ai drumeției. In a- 
ceastă perioadă de toamnă, consiliile 
asociațiilor sportive se străduiesc să 
organizeze cit mai multe și mai atrac
tive excursii turistice. Ne-am propus-ca 
pînă la sfîrșituî anului, alți peste 
100 000 de oameni ai muncii să parti
cipe la excursii turistice.

La sate, forma competițională care 
s-ți dovedit a fi cea mai adecvată o con
stituie „duminicile cultural-sportive". 
Ele sînt o preocupare permanentă a 
consiliilor asociațiilor sportive. O măr
turie a succesului de care se bucură 
aceste întreceri este numărul mare de 
„duminici- cultural-sportive" organizate 
în' acest an: peste 11 000 la care, au 
participat peste 100 090 de locuitori ai 
satelor regiunii noastre. In raioanele 
Zalău, Dej și Gherla de multă popu
laritate se bucură și întrecerile pentru 
desemnarea „celui mai iute“ și „celui 
mai puternic" tînăr din sat.

Muncind cu și mai multă intensitate, 
valorîficînd bogata experiență dobîn- 
dită cu prilejul primei ediții a Sparta- 
chiadei republicane, colaborînd rodnic 
cu celelalte organizații obștești și de 
stat și folosind judicios entuziastul ac
tiv obștesc pe care-1 avem, vom reuși 
să îndeplinim și să depășim sarcinile 
pe care partidul și guvernul le-au pus 
in fața mișcării noastre sportive.

(Urmare din pag. 1)

știreâ'-corespondenții noștri G. Donciu 
și A. Ochea. Ei ne informează că 18 
„elevi", selecționați dintre cei mai pa
sionați sportivi .din satele raionului Ca
racal, au absolvit cursul .de instructori 
sportivi. Cu toții au obținut numai ca
lificative de „bine" și „foarte bine".

Tot pe această temă ne scrie și tov. 
Al., Andronescu din Onești. El consem
nează jîn cîteva rînduri interesul cu 
care au urmat cursurile de instructori, 
găzduite.-de frumoasa stațiune Slănic 
Moldova, cei peste 70 de tineri din co-
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— Aveți, se pare, experiență în 
această privință. Cum ați reușit să vă 
îndepliniți și să depășiți angajamentul 
luat ?

— Asociafia noastră nu are terenuri 
sportive proprii. Așa că am apelat la 
clubul Rapid, unde am găsit deplină 
înțelegere. Terenurile clubului ne-au 
stat la dispoziție ori de cite ori am 
avut nevoie- S-a pus apoi problema 
mobilizării. Am avut, în această pri
vință, unele greutăți, deoarece o bună 
parte dintre sportivii noștri sini disper
sați in unitățile „mașini de scris", „mo
bilier metalic", „centrală", „piese 
auto". înaintea începerii primelor în
treceri membrii consiliului au mers în 

Zece zile prin cabanele din Bucegi
>iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii!iiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiNniiiiiiiiiiiii'ii!ii!iiiiiiiiiii!iiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiHiiiniitniii!iiiiiiiiiiiiiiiiinniniiu!iiiiii!iiiiiiiiiiuuiiiiinuiiiiiiininijîiiiiiiiiii 

moașe, care credem că ar fi bine să 
fie cunoscute și de ceilalți cabanieri. 
Cuvintele înscrise în condica de su
gestii la 7 septembrie de turistul Ro
manian din București referitor la ca
bana „Padina" exprimă, perfect' reali
tatea : „Găzduire Și masă excelente. 
Personalul îndatoritor. Curățenia exem
plară".

(Urinare din pag. 1)

condiții destul de bune. Cearșafurile 
curate, păturile ordonat așezate 
„spun" că în persoana cabanierului,
iov. Constantin Moiceanu, ai un om 
preocupat de odihna turiștilor. Re
marcăm apoi baletul bine asortat, la 
care întotdeauna găsești după cum ne 
declară turiștii cu „stagiu", cîteva fe- ’ 
luri de mlncare gătită, și încă cu guști 
Drumul de mașină, terminat anul tre
cut, se face simțit din plin I Aci se 
aduce în mod frecvent bere proaspătă 
de la Azuga. 1 se poate reproșa însă 
tov. Moiceanu, faptul că spălătorul 
e neîngrijit, o oglindă e spartă, chiu
vetele sînt astupate, iar pe jos e ume
zeală. Nu insistăm, întrucit, ținind 
seama de înjățișarea generală a caba
nei, sperăm că cele întîlnite au consti
tuit 
ziua

amenajată
„înghite"

alimentar

DIN POȘTA ZILEI

aceste unități și au discutat cu respon
sabilii grupelor sportive. Cu sprijinul 
comuniștilor de aici s-a reușit ca nu
meroși muncitori din aceste unități să 
se prezinte la . startul concursului. A- 
proape zilnic sportivii intreprinderii 
noastre au fost prezenti pe terenurile 
clubului Rapid. De la o zi la alta nu
mărul celor care doreau să-și treacă 
normele creștea simțitor, astfel că îna
inte de 23 August am făcut cunoscut 
clubului numele celor 150 de tineri 
cu toate normele luate. Consiliul a- 
sociafiei Electromet a avut grijă să 
stimuleze pe tinerii care au răspuns 
chemării noastre. Deseori am adus in 
întreprindere filme cu caracter sportiv, 
am invitat sportivi fruntași in mijlo
cul muncitorilor și am distribuit spor
tivilor evidențiați bilete la manifesta
ții sportive de amploare- Toate acestea 
au făcut ca în asociația nostră să se 
organizeze cu regularitate competiții 
sportive, iar numărul membrilor UCFS 
să ajungă în prezent la 9001

R. CALARAȘANU

să indice
betelor de marcaj. Lipsesc mai cu 
mă cete care ar trebui 
mul înspre „Omul".

sea- 
dru-

Oricît de încercat turist ai fi, 
ajuns la cabana „Omul" tot îți 
trebuie un scurt popas. Drepți 

să fim, ne-am fi așteptat ca în acest 
loc să găsim o cabană care, în ciuda 
greutăților de transport, să ne pri
mească cu căldură- N-am putea spune 
că n-am 
fragerie 
Neagu 

găsit... căldură în mica su- 
ori în cuvintele cabanierului, 
Radu. In rest cabana

ceva neobișnuit, un accident 
aceea.

dezamăgește, profund, pa se prezintă 
complet neîngrijită, cu pereții coșco
viți. In dormitoare întîlnești un frig 
tăios. Toate sobele sînt stricate, chiar 
și aceea din camera cabanierului. 
Jgheaburile care colectează apa pen
tru bazinul de spălat sînt ruginite și 
rupte. însuși cabanierul este nemulțu
mit de starea de lucruri existentă, a- 
mintindu-ne că această cabană se 
află la intersecția tuturor drumurilor 
din Bucegi. L-am întrebat pe tov. 
Neagu dacă are la dispoziție o trusă 
medicală: „Nu ni s-a dat nimic..." Și 
dacă se întîmplă vreun, accident în 
preajma punctului tiirfetie „Omul", 

bal, antrenamente și concursuri la care 
participă tinerii colectiviști, pregătiți 
de profesorii de educație fizică Ion Dia- 
mandi și Nicoiae Voinea". ■

De asemenea, Iov.,, Gheorghe Briotă 
din Sf. Gheorghe ne informează că în 
aceste zile au loc numeroase concursuri 
pentru trecerea probelor Insignei de 
polisportiv. Pînă în prezent și-au înde
plinit toate normele cerute de regula
ment peste 4 000 de tineri. Cei mai 
mulți purtători ai Insignei de polispor
tiv aparțin asociațiilor Textila și Pro
gresul din Sf, Gheorghe, Avîntul Bo- 
lia, Agricultorul Angheluș, înainte Aita 
Seacă etc. întrecerile,, pentru cucerirea 
Insignei continuă . în tpate asociațiile 
din raionul Sf. Gheorghe.

Noi purtători ai Insignei 
de polisportiv la Calafat

Întrecerile pentru cucerirea Insignei de polisportiv atrag tot mai mulți 
tineri și tinere din orașul și raionul Calafat. In ultimul timp, peste 1200 de 
concurenți au reușit să treacă toate normele insignei, lată in fotografie un 
grup de tinere de la asdciația sportivă școlară „Lumina" din orașul Calafat, 
exersind programul de gimnastică prevăzut in regulamentul concursului pen
tru Insigna de polisportiv.

D

nimeni nu poate primi nici cel mai 
mic ajutor 1 ,

upă un cohorts de o ■ frumusețe 
rară, pe sub hornurile Mălăieș- 
tilor, iată-rie ajunși la cabana

cu același nume. Cabanierul Mircea 
Mihai se agită r-a argintul viu. Acum 
îl vezi la bufet, pentru ca peste puțin 
timp să-l întîlnești făcînd curățenie 
prin camere ori tăind lemne. Deși in 
general cabana este 
în dormitoare — ar 
de făcut. Ii spunem

curată, totuși — 
mai fi cite ceva 
părerea noastră.

Ne explică: eîîstă 'unJd'c in schemă, de posibilitățile de cazare oferite de . 
cr s > . >< i.-u_ - - - șj dreptate l-> Păcat 6ă o

cabană situată într-Oh 'asemenea' Pdl- 
saj (lalomțcioara ''cuțge ța \ăprpxițțnă- 
tiv 30 de metri. In apropiere se află 
splendidele chei aie Zănoagei) nu este 
suficient popularizată: Iar • rharcajnt...

In dramul nostru am trial vizitat 
și cabanele „Scrdpoasa" ‘ (cabanier 
Virgil Stanciu) și „Bran"-Castel (ca
banier Vasile Olteana). Ambele ca
bane, bine întreținute, oferă turiștilor 
minunate condiții de odihnă. S-ar cu
veni totuși să fie făcute cîteva obser
vații:

— instalația sanitară de la cabana
„Scropoasa" ar trebui revăzută ; ‘i cu 
grijă. Apoi, ar fi binevenite pentru tu
riști, două trei barei, pe pitRredcuT [lac 
„Scropoasa"/ Ldtn-'L'.. A.'

— la cabana „Brdn"-Castel se' face. . fîUiC. Ț i- tl
tot mai simțită amenajarea, unui laa 
de parcare pentru \auțd. De asețdetțe'ă, 
acoperirea terasei > (cu t imaterial .plastțe 
este un lucru extrem "de necesari.: l .’.i

dar nicL.pînăfiiț,. prezegt Î.S.C. Predeal 
(in raza căreia se află raabana) n-a 
trimis o femeie de serviciu. Cabanie
rul este nevoit să se ocupe concomi
tent de prea multe, 'ifip.- care cauză 
există și. deficiențe la' capitolul cură
țenie. Și încă ceva: timpul rece re
clamă verificarea urgdntă și repararea 
sobelor, pentru a se putea face focul. 
De asemenea, trebuie 'completat mar
cajul pe drumul Mălăiești—Pichetul 
Roșu. Cablul de sprijin de la punctul 
denumit „La Prepeleag" este rupt... de 
doi ani I

Despre cabana, „Padina" nu pot 
fi spuse decît cuvinte de laudă. 
Cabanele —.. deoarece sînt trei 

corpuri de clădire *-■  sînt întreținute 
bine. Curățenia; domnește peste tot. 
Ți-e mai mare dragul sa înnoptezi aci. 
Bufetul îți oferă o gamă variată de 
mîncăruri calde și reciti-Cei 16 ani de 
cînd iov. Ion Vila este cabanier se 
fac. bine . simțițj- Experiența sa, spi
ritul de răspundere pe care-1 dove
dește, exigența față de ceilalți tova
răși care muncesc aici' dau roade fru-

• Auzisem de la diferiți turiști 
toate ar fi bune la „Babele" dacă 
întîlru pretutindeni, în preajma cabanei 
ori pe culoare, sticle goale, borcane, 
lăzi. Oricît am privit în jurul nostru, 
n-am descoperit nimic asemănător. 
Curățenie, ordine. Explicația e foarte 
simplă. In urma insistențelor caba
nierului Ion Popa, a fost 
o magazie spațioasă, care 
toate ambalajele.

Și din punct de vedere 
situația este satisfăcătoare la cabana 
„Babele". Bufetul oferă mincăruri 
calde (10 feluri), precum șl un sorti
ment bogat de gustări reci, incit nu 
poți face vreo deosebire față de orice 
bufet aflai în oraș. Impresionează apoi 
plăcut și buna funcționare a televizo
rului, care permite vizionarea progra
melor în condiții corespunzătoare- Este 
și aici un „bai": numărul redus al ta- 

munele și satele regiunii Bacău. în în
cheiere ne roagă să amintim numele 
profesorilor Ion Rus și Lambru Bogdan 
care nu au precupețit nici un efort 
pentru a pregăti cît mai temeinic pe 
viitorii instructori sportivi.

Intr-o scrisoare sosită de la Baia 
Atare, Vasile Săsăranu ne informează 
că muncitorii de la uzina „1 Mai" din 
localitate își amenajează în orele libere 
și cu ajutorul conducerii întreprinderii, 
o arenă de popice care în scurt timp 
va fi dată spre folosință.

Din comuna Grivița, regiunea Galați, 
am primit un plic expediat de tov. 
G. Ștefănescu. El ne aduce la cunoș
tință bogata activitate sportivă ce se 
desfășoară pe terenurile din această 
comună. „Mai în fiecare după-amiază 
au Ioc pe terenurile de volei și liand-

ÎN LOC DE CONCLUZII :

După cum se poate constata, în activitatea cabanelor din masivul Bpcegl 
există o seamă de aspecte pozitive: în general — aprovizionare bună, cură
țenie, ordine. Sperăm că deficiențele semnalate la unele cabane vor fi -defi
nitiv și urgent lichidate de către conducerea I.R.S.B.Cî1 Sinaia, De altfel, ătîi 
tov. Ion Dinu, șeful serviciului cabane, cît și tov. ing,, Octavian Munteanu, 
șeful serviciului tehnic din cadrul I.R.S.B.C. Sinaia shru'arătat; gâ ta să ia 
toate măsurile menite să' îmbunătățească deservirea turiștilor fîn absblut toate 
cabanele din masivul Bucegi. Sperăm că aceste măsuri au, și început să 
fie luate. ., . T .ș•

C. ROMAN

De la „Padina" am vrut să ajun
gem la cabana „Cheile Zănoa
gei". Dar degeaba am căutat 

vreun semn de marcaj. Indicatoarele 
nu ne arată decît „Bolboci" ori „Scro- 
poasa". Ne-am ambiționat. Auzisem 
doar că de vreo doi afti s-a dat tn 
folosință turiștilor și această cabană. 
Și am pornit la drum. Am depășii 
Cheile Tătarului, am trecut mai de
parte de semnul care indica drumul 
spre cabana „Bolboci" și peste o sută 
cincizeci de metri..;- însăși cabana 
„Cheile Zănoagei", cu o capacitate de 
găzduire de peste o șută de persoane! 
De la cabanier, tov. Alexandru Sigtio- 
nescu, aflăm că: această cabană este 
deschisă și iarna. Aci există mai ntutte 
feluri de mlncare caldă, precum și 
bufet rece. Dormitoarele sini destul de 
îngrijite. Supărarea cea mare a ca
banierului este însă aceea că numă
rul turiștilor este mult prea mic față



Nu numai cantitate, ci și calitate! t I ®5PD»TU»lwa«frU
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sportive, iubitorii sportului
perioadă 147

Din viața 
organizației noastre

Recent a avut loc plenara consiliu
lui regional UCFS Bacău, în cadrul 
căreia s-a prezentat și discutat raportul 
asupra activității privind organizarea 
și desfășurarea Spartachiadei republi
cane în regiunea Bacău.

Din raport ca și din cuvîntul parti- 
cipanților — activiști pe tărîm sportiv, 
instructori sportivi, antrenori și profe
sori de educație fizică — s-a desprins 
faptul că Spartachiada republicană s-a 
bucurat în toate centrele regiunii de un 
deosebit interes. Niciodată vreo compe
tiție desfășurată în regiune n-a cunos
cut o asemenea amploare. Astfel, la 
prima etapă au participat 274.000 de 
tineri de la orașe și sate.

Printre factorii 
care au contribuit 
la realizarea aces
tui succes notăm 
în primul rînd spri
jinul acordat aso
ciațiilor sportive prin trimiterea unui ma
re număr de instructori bine pregătiți și a 
altor cadre, tehnicieni, profesori și 
sportivi fruntași — care au muncit 
intens atît la buna organizare a com- 
petiților cît și la pregătirea concursu
rilor.

De asemenea, comisia de propagan
dă a avut o activitate susținută: au 
fost difuzate afișe, au fost folosite pen
tru popularizarea marii competiții sta
țiile de radioficare, presa locală. Cu 
prilejul întrecerilor Spartachiadei repu
blicane au avut loc demonstrații ale 
echipelor fruntașe în asociațiile spor
tive sătești și au fost inițiate 1300 de 
„duminici cultural sportive" și nume
roase acțiuni turistice.

Cu ocazia desfășurării primei etape 
a Spartachiadei și-au trecut normele în 
cadrul concursului pentru cucerirea In
signei de polisportiv peste 19.000 tineri 
și tinere.

Spartachiada republicană a constituit, 
în același timp, și un bun prilej de în
tărire a bazei materiale a asociațiilor 
sportive. Astfel, mobilizați de organiza
țiile de bază U.T.M. și de consiliile

asociațiilor 
au amenajat în această 
noi terenuri simple de sport și au rea- 
menajat alte 329. S-au evidențiat în 
acest domeniu raioanele Bacău,’ Moi- 
nești, Piatra Neamț, Adjud și orașul 
Onești.

Activitatea desfășurată de organele și 
organizațiile sportive din regiunea Ba
cău pentru organizarea primei etape a 
Spartachiadei republicane este eviden
țiată și de faptul că întrecerile acestei 
competiții au creat posibilitatea lărgirii 
organizației noastre (cu acest prilej au 
devenit membri ai UCFS încă 8.424 de 
tineri și tinere) și consolidării ei orga
nizatorice : 1.217 participant! au obți

nut clasificarea 
sportivă, au luat
ființă 36 noi sec
ții pe ramură de 
sport etc. Dacă sub 
aspectul mobilizării 

și organizării întrecerilor, regiunea 
Bacău s-a prezentat bine, nu același 
lucru se poate spune despre rezultatele 
tehnice obținute în faza pe regiuni și 
in cea finală.

Lucrările plenarei au scos în eviden
ță faptul că în această privință lipsu
rile sînt mai vechi. Ele sînt generate de 
faptul că unele organe UCFS nu se 
îngrijesc suficient de modul cum se 
desfășoară procesul instructiv-educativ 
în secții, de creșterea nivelului profe
sional al tehnicienilor, de introducerea 
celor mai noi metode științifice în an
trenamentul sportiv. Din această cauză 
creșterea măiestriei sportivilor se face 
lent, în neconcordanță cu condițiile 
create. S-a impus deci de la sine sar
cina de viitor de a se exercita un con
trol temeinic, o îndrumare permanentă 
a muncii tehnicienilor sportivi și efec
tuarea unui larg schimb de experiență 
în care să se popularizeze stilul și me
todele de muncă ale antrenorilor și ins
tructorilor sportivi cu rezultate pozitive 
în munca de creștere a tinerelor cadre.

GH. DALBAN — coresp.

în preajma „examenelor de toamnă"

CĂLĂRIE

Ne aflăm înaintea ultimelor între- 
ceri de sporturi nautice din sezonul 
1964. Cele mai apropiate dintre a- 
ceste confruntări, adevărate „examene 
de toamnă'*  sînt...

FINALELE CAMPIONATULUI) 
REPUBLICAN DE CANOTAJ 

ACADEMIC (SENIORI)

De mîine, timp de treț zile, se vor 
desfășura pe lacul Snagov întrecerile 
decisive pentru desemnarea titlurilor 
de campioni republicani la schif.

Iată cîteva din rezultatele fazei de

zonă de pe lacul Herăstrău : feminin 
S 4 -ț- 1 rarne; 1. Olimpia (Olimpia 
Bogdan, Florica Ghiuzelea, Elena Dia- 
oonescu, Stana Cristina -|- Rita Da
nielian) 3:26 ; 2. Știința (Ștefan, Tran- 
cioveanu, Bahneanu, Cantemir + Pău- 
nescu) 3:32 ; simplu : 1. Maria Cher- 
mes (Știința) 3:54 ; 2. Florica Drago- 
mir (Metalul) 4:18 ; 3. Mihaela Oană 
(Rapid!); dublu: l.Olimpia (Maria Covaci, 
I. Ion) 3:55 ; 2. Știința (Dana Iliescu, 
Ileana Vintilă) 4:08 ; S 4 4- 1 vîsle: 
1. Metalul (Emilia Rigard, Mitana 
Florea, Maria Hublea, Viorica Ignat 
-f- Ștefania Borisov) 3:09; 2. Știința

RUGBI
Mîine: Gri vita Roșie—Steaua

(Schuster, David, Viiău, C'loos 4“ Bar- 
câni) 3:22 ; S 8 + I .- 1. Știința (Dra
gii ia, Gănescu, Golgoțiu, Limpede, Io- 
iies-cu, Balosa, Forsea, Varga 4_ Pău- 
nescu) 3:08 ; masculin : S 2 + 1 • 1. 
Știința (I. Vasiu, E. Golgoțiu +. I. 
Măgură) 3:14; S 2 fără cîrmaci: 1. 
Știința (Lambru, Ferderber) 3:09, 2. 
Metalul (Șerban, Panait) 3:11 ;
1. Cornel Ciocoiu (Olimpia)
2. Eugen Pelrache (Știința)
dublu : 1. Știința (F. Larion, 
velescu) 3:25 ; 2. Metalul (Mirea, Si- 
mionescu) 3:38 ; 3. Voința (Radulescu, 
Zisu) 3:38,2 ; S 4 fără cîrmaci: 1. Me
talul (Georgescu, Bloos, Iovin, Istrate) 
3:15, 2. Voința (Popescu, Nita, Purcel, 
Predescu) 3:22 ; S 4 + 1 : 1. Voința 
(Dumitrescu, Cristea, Ardeleanu, Năs- 
tăsescu 4~ Pălăngeami) 3:22 ; 2. Me
talul (Toader, Roșule&c-u, Zlocever, 
Sfetcu Vase) 3:34 ; S 8 4~ 1:1. 
Știința (Doniga, Zamfirescu, Mihăiles- 
•cri, Vintilă, Iavorschi, Crăciun, Para- 
schiv, Bilț 4" Măgură) ; 2. Rapid
(Fleacă, Mânu, 
Dinu, Manea, 
mitrescui).
...ȘI „CUPA

Măgură) ; :
Căraărășoiu,

Mocanii, Filip

simplu:
3:05 ; 
3:20; 

O. Pa-

Enache, 
4~ Du-

CAIAC-S.S.E. IIU LA i 
CANOE

Școala sportivă tie elevi nr. 2 din 
Capitala organizează pentru tinerii 
caiiaciști și canoiști bucureșteni o com
petiție care va avea loc mîine dimi
neață, de la ora 9. pe lacul Herăstrău. 
Sînt programate probe, pe 500 m, pen
tru juniori și junioare cat. I.

PROGRAMUL ÎNTRECERILOR
SPORTIVE OH HPIIAIÎ

AZI
FOTBAL : Stadionul Ciulești ara 16 :

Tehnometal Buc. —Metalul Buc. (j).

CĂLĂRIE :
Plevnei. ora
republican.

Fază din meciul C.S.M.S. Iași — Constructorul (0—0) 
Foto : 1. Ghețiu

locuri în clasamentul categoriei A: 
STEAUA și GRIVIȚA ROȘIE. Par
tida de mîine are o mare importanță 
în cursa pentru titlu în care — după 
insuccesul lui Dinamo în fața Gloriei 
— principalele șanse le au cele două 
echipe care se întîlnesc mîine.

Etapa a XVIl-a a campionatului re
publican programează mîine și alte 
meciuri atractive. Progresul va juca 
cu Știința Cluj, Constructorul cu Rul
mentul Bîrlad, Știința Timișoara ou 
Știința Petroșeni, CSMS Iași cu Glo
ria și Ancora Galați cu Dinamo.

• Au fost stabilite datele la 
se vor disputa jocurile restante,
fel, partida Știința Petroșeni—CSMS 
Iași va avea loc la 7 octombrie, iar 
la 13 octombrie se vor disputa meciu
rile Grivița Roșie—Știința Petroșeni 
și Constructorul—Știința București. La 
30 septembrie, Știința Petroșeni și 
Rulmentul Bîrlad își vor disputa par
tida programată pentru etapa din 1 
octombrie.
, • Luni, 
la sediul 
interesantă 
trenorii V.
au participat recent la cursul desfă
șurat la Paris. Sînt invitați toți arbi
trii și antrenorii de rugbi din Capitală.

Programul rugbistic de mîine este, 
fără îndoială, dominat de partida 
derbi dintre ocupantele primelor două

In primele două zile: întreceri
spectaculoase și deosebit de echilibrate care 

Ast-

(Urmare din pag. 1)

ușoară a ^revenit lui D. Velicu (cu 
‘ 1 această 

care a

Logodna — (Știința)
• cu Struna —

Baza hipica din Calea
8 și ora 15.30 : campionat

MÎINE

Șeic) — foarte perseverent în 
dificilă ramură a echifației în 
făcut evidente progrese.

REZULTATE TEHNICE: 1. 
/zeu — cu Șeic — (Sfeaua) 
2. Gh. Antemia — cu Simeria x. - 
f rolul Ploiești) 327 p; 3. V. Bărbucea- 
nu — cu Severin — (Steaua) 322 p.

Ieri dimineață, opt concurenți au 
început la manej întrecerea din cadrul 
categoriei 
gătit s-a 
specialist 
categorii 
frumoasă 
rea pentru locul II, cîștigată de Ve
licu.

REZULTATE TEHNICE: 1. V. Mi
halcea — Dana — (Steaua) 824 p; 
2. D. Velicu — Șeic — (Steaua) 791 
p; 3. I. Molnar — Argint — (Steaua) 
322 p.

Aproape 50 de concurenți au înfrun
tat ploaia — adversar pe cît de ne
dorit pe atît de greu de depășit — 
care a căzut tot timpul desfășurării 
primei probe de obstacole a campio
natelor^— categoria semiușoară. A 
fost o întrecere pasionantă, cu multe 
incertitudini în ceea ce privește obți
nerea unui rezultat care să ’ asigure 
concurenților șanse în manșa a II-a 
și apoi pentru a le da posibilitatea 
să participe la barajul probei. După 
cele două manșe au rămas în cursa 
pentru titlu doar patru călăreți; E. 
Boiangiu, D. Mihăilescu, Puiu Victor 
și Gh. Langa. „Sprintul final" a re
venit lui Enache Boiangiu care și-a 
văzut astfel răsplătită o sîrguincioasă 
muncă de pregătire.

REZULTATE TEHNICE: 1. Ena
che Boiangiu — cu Neron — (Dina
mo) 0 p, 26,4 d.b.; D. Alihăilescu — 
cu Rodna — (Petrolul Ploiești) 4 p,
24.5 d.b.; 3. Puiu Victor — Himalaia 
— (Dinamo) 4 p, 26,0 d.b.; 4. Gh. 
Langa — cu Păunaș — (Steaua) 8 p,
29.5 d.b.

Spectaculoasă și plină de promisiuni 
a fost întrecerea juniorilor pînă la 
16 ani, cîștigată de dinamovistul Moi- 
seatiu care, în barajul probei, a înre
gistrat 0 p. penalizare și cel mai bun 
timp dintre cei cinci finalisti.

REZULTATE TEHNICE: 1. Moi- 
seanu — cu Sevila — (Dinamo) 22,5; 2. 
Gabriela Ionescu — cu Suliha — 
(Știința) 22,7: 3. St. Teodorescu — 
cu Sapa —• (Știința) 23,8; 4. M. Alu-

D. Ve-
377 p;

— (Pe-

mijlocie. Cel mai bine pre- 
dovedit a fi experimentatul 
al probelor de dresaj de 
superioare, N. Mihalcea. O 
dispută a prilejuit-o întrece-

neanu — cu 1 
24,1; 5. I. Popa — 
(Steaua) 24.3.

Programul primelor 
treceri a fost încheiat 
tru era ceri rea titlului 
publican la categoria 
de categorie semigrea 
tru duminică, din cauza terenului im
practicabil). Au fost prezenți la start 
62 de concurenți, dar după o „triere * 
destul de severă, în manșa a doua, au 
rămas în barajul probei doar 6 călă
reți. Un „parcurs" excelent și nu timp 
tot atît de bun realizat de Alexandru 
Longo, a rezolvat problema campio
nului la această probă.

două zile de în
de disputa pen- 
de campion re- 

ușoară (proba 
s-a amînat pen-

REZULTATE TEHNICE (după ba
raj) : 1. A. Longo — Sevila 
na mo) 0 p, 36,0; 2. ~ 
Agata ~
Roșea — Mangalia — (CSM Sibiu) 
0 p, 42,8 ; 4. V. Bărbuceanu — Altai
— (Steaua) 4 p, 37,0; 5. V. Pinciu
— Grațiata — (Dinamo) 4 p, 37,5; 
6. C. Țopescu — Brîndușa — (Steaua) 
4 p, 50,0.

Campionatele republicane de obsta
cole și dresaj oontinmă astăzi și mîine 
pe baza hipică din calea Plevnei.

(Di- 
D. Mîndru — 

(Dinamo) 0 p, 39.0 ; 3. D. 
Mangalia

28 septembrie, va avea loc 
UCFS (de la ora 19) o 
comunicare făcută de an- 
Moraru și D. Ionescu care

— d. S- —

FOTBAL : Stadionul Dinamo, ora 16 : 
Progresul—St. roșu (cat. A). Teren Glo
ria, ora 10 : Metalul Buc. —Știința Buc. 
(cat. B). Teren Timpuri N-oi, ora 8,30 : 
Flacăra roșie Buc. — Dinamo Victoria 
Buc. (j) ; ora 10,30 ; Flacăra roșie Buc.-- 
Dinamo Victoria, (cat. C). Teren Știința— 
Tei, ora 10,30 : Știința Buc.—Viitorul E- 
lectronioa Buc (j). Stadionul Progresul, 
ora 11,30 : Progresul Buc.—Marina Man
galia (j). Teren C.P.B., ora 10,30:-------
Buc.—Unirea Răc-ari (j).

RUGBI : Stadionul Dinamo, ora 
Grivița Roșie—Steaua. Stadionul 
tractorul, ora 11 ; Constructorul—Rul
mentul Bîrl-ad. Stadionul Progresul, ora
9 : Progresul — Știința Cluj.

CĂLĂRIE : Baza hipică dm Calea 
Plevnel, ora 9 și ora 14 : campionat-re- 
publican.

BOX : Sala de festivități a uzinelor 
Vulcera, de la ora 10 : Cupa orașului 
București.

HANDBAL : Teren Dinamo, de la ora
10 : Electromagnetica Buc.—S.S.E. Pe- 
troșenl (f) și Dinamo Buc. —Știința Ga
lați (m). Teren Giuloșfl, de la ora 15 30: 
Rapid—Știința Buc. (ra) și Rapid—Ști
ința Buc. (f) — jocuri de campionat.

c.s.ș.

14.15! 
Cons-

^ATLETISM Prima marc competiție europeană pentru juniori
-De vorbă cu tov. V. Maltopol, președintele comisiei de juniori a FRA—
• Participare extrem de valoroasă • Două noi recorduri mondiale, unul 
egalat și alte rezultate excelente • R. P. Romînă pe locul V în clasamentele 

pe medalii și puncte • Despre ediția viitoare a C.E.

Intre 18 și 20 septembrie s-au desfă
șurat la Varșovia întrecerile primei 
ediții a campionatelor europene de atle
tism pentru juniori, la care au partici
pat și 24 de sportivi și sportive din țara 
noastră. După cum se știe, lotul tine
rilor noștri atleți a avut la Varșovia o 
comportare meritorie, unii dintre ei reu
șind să obțină performanțe valoroase și 
să ocupe locuri fruntașe în clasamentele 
diferitelor probe. La înapoierea dele
gației noastre, am stat de vorbă cu 
tov. V. Maltopol, conducătorul lotului, 
președintele comisiei de juniori din ca
drul F.R.A., pe care l-am rugat sâ ne 
răspundă la cîteva întrebări:

dată de o minuțioasă muncă de pre
gătire. O pregătire puternic stimulată și 
de dorința de a-și înscrie numele pe 
lista primilor campioni. De fapt, orga
nizarea campionatelor europene a răs
puns unor evidente progrese realizate 
de tinerii atleți, progrese exprimate 
printr-o serie de excelente performanțe 
realizate 
șovia.

și în întrecerile de la Var-

— Cum poate fi apreciată evoluția 
tinerilor noștri atțeți ?

— Cel mai bun răspuns îl oferă cele 
două clasamente — pe medalii și pe 
puncte — întocmite la sfîrșitul între
cerilor. In clasamentul pe 
R. P. Romînă ocupă locul V, 
dalii, după Polonia, U.R.S.S., 
Suedia și înaintea unor țări cu puter
nică tradiție în atletism: R. 
R.F.G., Franța, Italia etc. Tot pe locul 
V s-a clasat iotul nostru și în clasa
mentul pe puncte (51) fiind despărțit 
de locui IV (Suedia) doar prin 4 puncte.

medalii, 
cu 6 me- 
R.D.G. și

R.P.U.,

neză Klobukowska, cîștigătoarea pro- A 
bei de 100 m plat, deține — cu 11,3 — 
recordul țării sale la junioare și senioa
re, performanța sa egalînd și recordul 
european al probei de senioare. De re
marcat și faptul că Klobukowska a fă
cut parte din echipa de ștafetă 4 x 100 
m care a doborît recent recordul mon
dial (44,2). lată dar că, pentru a ob
ține în viitor rezultate cît mai bune, 
este necesar să desfășurăm o muncă 
intensă pentru creșterea performanțelor, 
pentru a asigura tot mai multă omo
genitate reprezentativelor de juniori.

ceste

La

Să recapitulăm cîteva din a- 
rezultate.

— Cum a „debutat" întrecerea 
lor mai buni juniori europeni ?

ce-

— Prima ediție a acestei mari com
petiții a cunoscut, din toate punctele de 
vedere, un frumos succes: participare 
numeroasă (pește 300 de atleți și atlete 
din 14 țări), organizare bună, între
ceri deosebit de disputate, încheiate a- 
desea cu performanțe de ridicată va
loare.

In general, competiția de la Varșovia 
are meritul de a fi prilejuit — pentru 
prima oară — întrecerea celor mai 
buni atleți juniori a căror participare 
la campionatele europene a fost prece-

competiția de la Varșovia au 
fost stabilite două noi recorduri mon
diale de juniori. Autorii lor; Olavson 
(Suedia) 1:32,3 la 600 m plat și Na- 
dejda Tsisova (U.R.S.S.) 16,60 m la 
greutate. De asemenea, cu 4:08,0, sue
dezul Anders a egalat recordul lumii 
la 1500 m obstacole. Firește, arbitrii 
au consemnat și alte rezultate valoroase 
care se datoresc prezenței la startul în
trecerilor de la Varșovia a unor atleți 
juniori binecunoscuți pe plan interna
țional. Să amintesc doar că la ediția 
inaugurală a campionatelor europene 
au participat — printre alții — atletele 
poloneze Kirszenstein și Klobukowska 
(componente ale lotului olimpic polo
nez), reprezentanții noștri Gheorghe 
Costache și Mihaela Peneș etc.

—‘ Rezultatele individuale ale re
prezentanților noștri sînt cunoscute. 
Am dori să aflăm și cîteva din în
vățămintele cu care ații antrenorii 
noștri cît și elevii lor s-au întors de 
la Varșovia.

— Pentru că vorbim de viitor, 
ne-ar interesa să cunoaștem ce s-a 
stabilit în legătură cu următoarea 
ediție a campionatelor.

— In primul rînd, am ajuns la con
cluzia că trebuie făcut mai mult pentru 
a echilibra valorile individuale ale to
tului nostru de juniori. în întrecerile de 
la Varșovia tinerii atleți romîni au înre
gistrat performanțe de „vîrf" (Costache, 
Mihaela Peneș, Leontina Frunză, losif 
Naghi etc.) dar și altele, modeste, sub 
nivelul posibilităților și al rezultatelor 
de valoare internațională (Gabriela Ra
dulescu, Dinu Piștalu și alții). Trebuie 
să avem în vedere că la întrecerile ju
niorilor participă unii tineri atleți care 
dețin performanțe extrem de ridicate, 
lată un singur exemplu: atleta polo-

-— Federația poloneză de atletism a 
organizat o discuție cu toți reprezen
tanții loturilor de juniori participante 
la prima ediție a campionatelor și cu 
acest prilej și-a exprimat dorința de a 
organiza și viitoarea ediție a campio 
natelor europene. Urmează ca la Con
gresul de calendar să se stabilească 
data exactă (competiția va avea loc în 
anul 1965) și să fie discutată propune 
rea ca organizarea campionatelor să fie 
încredințată, din nou, Federației polo
neze de atletism.

— rep —
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Ultimele noutăți din Tokio
Alte și alte delegații continuă să 

populeze satul olimpic. Peste 1 000 de 
sportivi și oficiali s-au instalat deja 
în blocurile ce le-au fost repartizate. 
Firește, sportivii s-au apucat imediat 
de lucru, antrenîndu-se de zor. Doar 
ploaia deasă, care cade de două zile 
în capitala Japoniei, mai dă de furcă 
celor mai, harnici dintre sportivi. Ea 
a eauzat chiar unele întreruperi ale an
trenamentelor, cum s-a întîmplat la atle
tism, ciclism, canotaj. Din acest punct 
de vedere mai avantajați sînt, desigur, 
înotătorii, luptătorii și judoiștii, care 
au la dispoziție piscine și săli acoperite.

Vineri după-amiază, pe aerodromul 
din Tokio au aterizat avioane care au 
adus delegații de sportivi din Australia, 
Olanda, U.R.S.S. și R.P. Mongolă. De
legația australiană are în frunte pe 
recordmanii mondiali de natație Dawn 
Fraser și Kevin Berry, cea olandeză pe 
campionul mondial de judo, Anton 
Geesink, cel mai temut adversar al ju- 
doișiilor japonezi. Delegația R.P. Mon
gole cuprinde atleți, luptători, cicliști, 
țintași și gimnaști. Din prima delegație 
a U.R.S.S. fac parte veliști și mai inulți 
oficiali ai sporturilor nautice.

Un fapt care trebuie menționat este 
acela că la Yokohama a început tur
neul preolimpic masculin de baschet, 
pentru desemnarea a patru echipe care 
să participe la turneul final, alături 
de alte 12 echipe calificate anterior, 
în primele jocuri s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Tailanda — Indo
nezia 85—80 ( 45—16), Coreea de Sud 
—Cuba 67—61 (34—23), Taivan —
Malaya 98—81 (39—30), Mexic —Fi- 
lipine 90—85 (58—42), Australia — Ca
nada 73-53 (49—34).

PREGĂTIRI PE TOATE MERIDIANELE
ATLEȚII AUSTRALIENI au partici

pat pe stadionul din Svdnei la ultimul 
concurs de verificare înaintea J.O. de 
la Tokio. Un rezultat remarcabil a ob
ținut foradistul Ron Clarke în proba de 
10 000 m. Cu tot timpul nefavorabil 
(vînt și ploaie), deținătorul recordului 
mondial in această probă a fost crono
metrat în 28:36,4 (cea mai bună perfor
manță mondială a sezonului). Clarke 
deține recordul mondial cu timpul de 
28:15,6. La sfîrșîtul concursului, Clarke 
a declarat ziariștilor că se afiă în for
mă bună și dacă timpul ar fi fost fa
vorabil ar fi înregistrat un nou record 
mondial.

ÎNOTĂTORII AMERICANI își desă
vârșesc pregătirile pentru J.O. de la 
Tokio în piscina orașului Californian, 
Les Altos. Într-o convorbire eu co-

dak — Sinferopol (129 km) a revenit 
lui Iuri Melihov cu timpul de 3h 
33:27,0.

CU SCORUL de 134—77 puncte, 
echipa de atletism a R.D. Germane 
a învins echipa Norvegiei în meciul 
desfășurat joi la Berlin. Proba de să
ritură cu prăjina a revenit lui Nord 
Wig (R.D.G.) cu 5,01 m. Preussger 
(RDG) s-a clasat pe locul doi cu a- 
ceeași performanță. Alte rezultate mai 
importante: 100 ni Erbstoesser (RDG) 
10,5; 400 m Bunaes (Norvegia) 47,0; 
1 500 m Krusse fRDG) 3:46,3; lun
gime Beer (RDG) 7,60 m; suliță 
Rasmussen (Norvegia) 77,95 m; 3000 
m obstacole Har iman (RDG) 8:55,4; 
5 000 m Herman (RDG) 14:08,2.

ÎNOTĂTOAREA Ute Noack (R.D. 
Germană) a stabilit un nou record 
european în proba de 200 m fluture 
în cadrul concursului desfășurat joi 
la Berlin, ultima verificare înaintea 
plecării la Tokio. Vechimi record eu
ropean era 2:24,4 și aparținea olande
zei Marianne Heemskerk.

ÎNAINTE de a pleca spre Tokio, 
echipa olimpică de fotbal a R.D. Ger
mane a susținut la Berlin un meci de 
verificare cu o selecționată de tineret. 
Surprinzător, olimpicii au pierdut jo
cul cti 1—0.

IN DRUM spre Tokio, la Habarovsk, 
halterofilul sovietic Alexandr Kurînov 
a depășit două recorduri mondiale la 
categoria semimijlocie: 447,5 kg (la 
total) 147,5 kg. (Ia împins).

Intr-un sectar al satului olimpic din Tokio a fost construit un teatru, la c 
panții la J.O. In mijlocul fotgorafiei noastre poate fi văzută clădirea noulu

jespondentul agenției „France Presse", 
antrenorul echipei americane, Dec 
Counsilman, a declarat că după păre
rea sa marii favoriți ai probei de 100 
in liber masculin sînt francezul Gott-

ATLETISMUL MONDIAL ÎNAINTEA J.
vales și Robert Re. Gregor (Scoția). 
Printre cei mai autorizați concurenți 
la o medalie olimpică de aur se nu
mără Don Schotander (S.U.A.) Ia 400 
«n liber, Etchevarria (Mexic), Yama- 
naka (Japonia), Saari (S.U.A.) la 1500 
m, Bob Bennet (S.U.A.), Kevin Berry 
(Australia) la 200 m fluture, Hetz (E- 
chipa unită a Germaniei) la 400 m 
mixt. Antrenorul american a subliniat 
că printre alți favoriți ai competiției de 
natație, care vor avea un cuvînt greu 
de spus, se alia Prokopenko (U.R.S.S.) 
și înotătorii japonezi care fa ei „acasă" 
sînt adversari redutabili.

CURSA PREOI.IMPICA de selecție 
a cicliștilor sovietici, desfășurată pe 
distanța de 1567 km (10 etape), » fost 
cîștigată de Alexei Petrov în 3841 33:15,0 
(medie orară peste 38 km). Pe locurile 
următoare s-au clasat Hainan Saidhu- 
jin la 57 sec., Olizarenko la 59 sec., 
Doliakov la 3:17,0. Ultima etapă Sti-

Tntre 14—21 octombrie se vor desfă
șura pe Stadionul Național din Tokio 
probele de atletism din cadrul Jocuri
lor Olimpice.

La actuala ediție a Jocurilor Olim
pice au fost introduse probe noi la 
femei : 400 m și pentatlon. La fiecare 
probă numărul maxim de concurenți 
dintr-o țară este de 3. Tocmai de aceea 
prezentăm mai jos bilanțul mondial 
al probelor olimpice de atletism cu 3 
săptămîni înaintea startului, mclttzînd 
în clasament numai 3 atleți din fie
care țară.

Trebuie să remarcăm că în aceste 
liste se află și 7 atleți români, cea mai 
mare participare pe listele celor mai 
buni din lume pe care am avut-o vreo
dată. Aceștia sînt: lolanda Balaș, Vio
rica Viscopoleanu, Ana Sălăgean, Lia 
Manoliu, Maria Diaconescu, Mihaela 
Peneș și Șerban Ciochină.

Reportaj de la sosirea 
sportivilor romîni la Tokio

(Urmare din pag, 1)

lă afle cit mai multe impresii și pro
nosticuri cu privire la apropiatele în
treceri olimpice. A fost o primire cal
dă, de neuitat.

Autocare elegante îi așteaptă pe 
■sportivii noștri în fața aeroportului, dar 
ccestora le este aproape imposibil să 
se desprindă din grupul reporterilor, 
<il operatorilor de cinema și televiziu
ne. Cu toții se interesează dacă cam
pioana olimpică de la Roma, lolanda 
•Balaș, este in formă, dacă ea intențio
nează ca la Tokio să obțină un nou re
cord olimpic, care este cel mai tinăr 
membru al delegației, cum a fost că
lătoria, întrebări și iar întrebări despre 
■tursta. starea civilă, profesiunea, des- 
iP’e dorințele sportivilor etc. etc. Șo
ferii. autobuzelor claxonează de zor, 
themînd delegația, dar nerăbdarea lor 
•este pusă la grea încercare.

In sfîrșit, iată că sosește și momen
tul plecării. Instalați in fotoliile con
fortabile ale luxoaselor autocare, spor
tivii noștri se îndreaptă spre salul o- 
limpic. Distanța dintre aeroport și sa
tul olimpic este parcursă in mai puțin 
de o -oră. Noua autostradă ce șerpuieș
te prin orașul celor 11 milioane de 
locuitori, cind la înălțime, cînd sub
teran, oferă delegației noastre un exce
lent ruilef de a admira panorama ca
pitalei Japoniei, gazda Jocurilor Olim
pice, inundată la acea oră de lumini 
gnullicolore.

Primul contact cu oficialitățile satu
lui olimpic a fost deosebit de cordial, 
delegația noastră fiind profund impre
sionată de condițiile excelente create 
în sat. Ora este aici destul de tirzie 
(deși în țară e acum timpul primului), 
delegația este obosită după lunga că
lătorie, astfel că cei mai multi din pri
mul iot al delegației noastre olim
pice preferă să încerce confortul came
relor, și în primul rind al... paturilor.

E firesc, ii așteaptă doar, chiar de 
mîine, antrenamente, pregătiri, acomo
darea, pentru ca startul olimpic de la 
10 octombrie și din zilele următoare 
să fie încununat de succes.

★
Joi seara ne-am deplasat din nou 

la aeroport, pentru a întîmpina cel 
de al doilea grup al delegației noas
tre olimpice. După un zbor peste Po
lul Nord, au ajuns la Tokio fotbaliștii 
și poloiștii.

Mulți dintre componența delegației 
noastre sini solicitați de ziariștii ja
ponezi să dea interviuri, sînt jotogra- 
fiați. lolanda Balaș s-a întilnit vineri 
cu atleta australiană Robin Wood
house, creditată cu o performanță - de 
1,778 m, și considerată aici ca favo
rită la medalia de... argint. Tot vi
neri, am urmării pe ecran filmul Că
derea imperiului roman.

în corespondențele viitoare, alte 
noutăți din orașul Olimpiadei, alte 
Știri despre sportivii noștri.

BĂRBAȚI
100 m.

• 10,0 H. Esteves, Venezuela
10,1 H.Hijima, Japonia
10,1 H. Jerome, Canada
10,1 E. Roberts, Trinidad
10,1 T. Jakson, S.U.A.
10,1 E. Figuerola, Cuba
10,1 A. Heirera, Venezuela
10.1 R. Hayes, S.U.A.
10.2 9 alergători.

200 m.
• 20,2 y H. Caix, S.U.A.

20,4 R. Hayes, S.U.A.
20,4 E. Roberts, Trinidad

• • 20,4 S. Ottolina, Italia
20,4 P. Drayton, S.U.A.
20,4 H. Jerome, Canada
20,7 A. Herrera, Venezuela
20,7 A. Badenski, Polonia
20.7 L. Berxuti, italia
20.7 C. Csutoras, Ungaria
y * = în cursă de 220 yarzi se scade 

0,1 sec.
400 m

• 44,9 M. Larrabee, S.U.A.
45,0 U. Williams, S.U.A.
45.6 O. Cassell, S.U.A.
45.7 M. Trousil, Cehosl.
45,7 A. Badenski, Polonia
45,9 K. Berhard, Trinidad
46,0 R. Brightwell, Anglia
46,1 G. Kerr, Jamaica
46,1 y V. Motley. Trinidad

Y = în cursă de*  440 yarzi se scade 
0,3 sec.

800 m.
1:46.4 y M. Groth, S.U.A.
1:46.5 y G. Kerr, Jamaica
1:46.9 V. Bulișev, U.R.S.S.
1:47,1 y N. Hoffmann, S.U.A.
1:47,2 N. Myton, Jamaica
1:47.2 J. Siebert, S.U.A.
1:47.4 M. Lurot, Franța
1:47.4 M. Morimoto, Japonia
1:47.5 P. Juutilainen, Fini.
1:47.5 M. Kinder, R.F.G.
y = cursă de 880 yarzi, se scade 

0,7 sec.
1500 m.

3:38,1 T. O’Hara, S.U.A.
3:38.8 D. Burleson, S.U.A.
3:38.9 J. Grelle, S.U.A.
3:39.1 A. Simpson, Anglia
3:39.6 J. Davies. N. Zeelandă
3:39.8 M. Jazy, ‘Franța
3:39.8 V. Baran, Polonia
3:40.0 J. Boulter, Anglia
3:40.0 E. Allonsius, Belgia
3:40.7 M. Wiggs, Anglia.

5000 m.
13:38.0 B. Schul, S.U.A.
13:38.6 P. Bolotnicov, U.R.S.S.

13.39.0 R. Clarke, Australia
13:40.4 B. Baillie, N. Zeelandă
13:43.0 R. Larieu, S.U.A.
13:43.4 G. Roelants, Belgia
13:44.0 J. Lindgren,, S.U.A.
13:45.0 K. Orentas, U.R.S.S.
13:45.6 M. Wiggs, Anglia 
*3:46.6 N. Scott, N. Zeelandă.

10.000 m.
28:36 4 R. Clarke, Australia 
28:39*6  P. Bolotnicov, U.R.S.S. 
28:40.3 N. Dutov, U.R.S.S.
28:40.6 L. Ivanov. U.R.S.S.
28:41.8 G. Roelants, Belgia
28:52,6 K. Tsubaraja, Japonia 
28:56.0 M. Halberg, N. Zeelandă 
28:56.2 J. Fayolle, Franța 
28:58.4 J. Vaillant, Franța 
28:59.0 F. Aquilax, Spania 
29:01.0 K. Kimîhara, Japonia

Maraton
• 2h:13:55.0 B. Heatley, Anglia
• 2h:i3:55.0 M. Wolde, Etiopia

2h:14:12.0 R. Hill, Anglia
2h:15:15.6 B. Abebe, Etiopia 
2h:15:26.0 V. Chudomel, Cehosl. 
2h:15:37.0 J. Taylor, Anglia 
2h:17:11.4 K. Kimihara, Japonia 
2h:17:38.6 R. Puckett N. Zeelandă 
2h:17.48.6 T. Terasawa, Japonia 
2h:18:20.2 K. Tsubaraja, Japonia

20 km. marș
lh:27.46.8 H. Reimann, R.D.G. 
Ih:28:37.0 G. Adolph R.D.G. 
lh:28:45.8 K. Mathews, Anglia 
lh:28:47.0 A. Pamich, Italia 
lh:29:00.8 D. Lindner, R.D.G. 
lh:29:42.0 S. Iibe, U.R.S.S. 
lh:29:55,2 A. Bilek, Cehosl. 
lh:30:09,0 G. Agapov, U.R.S.S. 
lh:30.17.0 E. Salmanavicius, U.R.S.S

50 km. marș
• 4h:08:30.0 A. Pamisch, Italia 

4h:12:06.0 G. Klimov, U.R.S.S. 
4h:12:49,2 G. Hohne, R.D.G. 
4h:13:15,0 E. Lungin, U.R.S.S. 
4h: 17:40.0 P. NihilI, Anglia 
4h:17:48.6 H. Wilke, R.D.G. 
4h:19:I7,2 H. Pettersen, Suedia 
4h:20:12.0 S. Grigoriev, U.R.S.S. 
4h:21:14.0 R. Midlleion, Anglia 
4h:21:58.0 D. Thompson, Anglia 
4h:23:49.6 K. Sakovski, R.D.G.

110 m. garduri
13.4 R. Hicks, S.U.A.
13.4 H. Jones, S.U.A.
13*5  F. Davenport, S.U.A.
13,8 I. Mihailov, U.R.S.S.
13.8 E. Ottoz, Italia
13.9 M. Duriez, Franța
13,9 G. Cornacchia, Italia
13,9 B. Forssander, Suedia
13,9 G. Mazza, Italia

400 m. garduri
® 49,1 R. Cawley, S.U.A.

49,4 J. Luck, S.U.A.
49.6 R. Frinolli, Italia
49.8 B. Hardin, S.U.A.
5Q*„1  S. Morale, Ttcrlia
50.3 V. Anisimov, U.R.S.S.
50.4 J. Tuominen, Finlanda
50.6 J. Singer, R.D.G.
50.6 J. Cooper, Anglia
50,7-y K. Roche, Australia
50.7 H. Gieseler, R.F.G.
y = în cursă de 440 yarzi, 

0l3 &ec.
3000 m. obstacole

8:31.8 G. Roelants, Belgia 
8:35.2 G. Texereau, Franța 
8:35.3 F. Span, Iugoslavia
8:35.4 I. Beliaev, U.R.S.S.
8:35.6 V. Komarov, U.R.S.S.
8:35.6 L. NarodiȚKi, U.R.S.S.
8:38.0 M. Heriioth, Anglia 
8:39.0 T. Vincent, Australia 
8:39.0*  F. Dăhiing, R.D.G.
8:39.6 B. Persson, Suedia

Ștafeta 4x>00 m
• • 39,2 Franța

39.3 Italia
39.4 S.U.A.
39.4 R.D.G.
39.5 U.R.S.S.
39,5 Polonia
39.8 Venezuela
39.8 Ungaria
39.9 Australia
40,0 Bulgaria
40,0 Cehoslovacia

Ștafeta 4X400 r
3:03.4 S.U.A.
3:05.0 Anglia
3:06.0 Polonia
3:06.1 R.F.G.
3:07.2 Cehoslovacia
3:07.3 U.R.S.S.
3:08.3 Franța
3:08.7 Italia

Decatlon
8641 Yang, Taivan
8326 M. Bock, R.F.G.
8156 V. Hoîdoif, R.F.G.
8082 H. Walde, R.F.G.
8014 M. Storojenco U.R.S.S.
7916 R. Aunn, U.R'.S.S.
7842 V. Kuznețov, U.R.S.S. 
7794 P. Hermann, S.U A.
7768 D. Jeisy, S.U.A.
7731 R. Hodge, S.U.A.

înălțime
2,24 V. Brumei, U.R.S.S.
2,20 E. Czernik, Polonia
2,17 R. Savlakadze, U.R.S.S.
2,16 J. Thomas, S.U.A.
2,16 J. Rambo, S.U.A.

Echipa de ștafetă de 4x100 m. a Franței care a obținut recent un valoros record al Europei: 39,2. De la stingă la drea 
Brugier, Delecour, Genevay și Laidcbeu-.
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’FOTBAL
Doar 4 meciuri în categoria A,

dar toate interesante

\anizate spectacole pentru partici-

Statistică

Foto: Kyodo News

(I)
ÎS M. Idriss, Ciad
16 S.Petterson, Suedia
15 A....................... .........
15 F.
14 H.

R. P. R. (tineret) — 
Selecționata olimpică 

a B.A.U. 4-1 (0-1)) La București: Progresul—Steagul roșu 
prcolîmpică... > Campionatul categoriei A progra- ‘‘C mează mîine 4 partide interesante : Fa-

f rul Constanța—Minerul Baia Mare, 
tabelele I prOgjesul București—Steagul roșu Bra- 

listele ✓ șov, C.S.M.S. Iași—Crișul Oradea și 
la dife- X Știința Craiova—Dinamo Pitești, 
de stă- t ora5u^ de P6 malul mării evoluția 

echipei din Baia Mare constituie o nou
tate, pentru că niciodată pînă acum

să corecteze 
întocmească 
performanțe

Desen de Neagu Rădulescu

„Duice tirgul Ieșilor" trăiește emo- 
țîi-.e locului 1 în campionat 1 Toamna 
fotbalistică a fost darnică cu băieții 
de la C.S.M.S. și meciul ier de mîine, 
cu Crișul Oradea, va umple din nou 
tribunele frumosului stadion de pe dea
lul Co.ooului. Ieșenii manifestă opti
mism și vor prezenta 11-le care a în
vins pe Progresul, adică :■ Constanti- 
nescu — V. Popescu, Moțoc, Vornicu, 
Deleanu — Humă, Șlefănescu — Ma
tei, Voica, Danileț, Cuperman.

în slîrjii, Știir.ța Craiova joacă din 
nou pe teren propriu (al treilea meci 
în cinci etape). Adversar: Dinamo Pi
tești. Ambele tabere mizează pe o com
portare cît mai frumoasă. Piteștenii, 
după 
dentul 
joi la 
lui și
probabilă pentru meciul de la Craiova: 
Niculescu — Valcan, Ilie Stelian, Cor- 
neanu, Badea — Stoenescu, Dobrin — 
C. Ionescu, Naghi, Dumitrescu, David.

Ca și Crișul, adversara C.S.M.S.-ului, 
craiovenii păstrează tăcere asupra pre- 
parativelor lor.

CAIRO, 25 (Agerpres). Ieri, la 
Cairo, selecționata de tineret a R. P. 
Romine a jucat din nou în compania 
echipei olimpice a R.A.U. Fotbaliștii 
romîni au desfășurat un joc rapid și 
eficace, obținînd victoria cu scorul de 
4-1 (0-1). Primul gol al acestei par
tide l-au înscris gazdele în min. 33. 
in repriza a doua fotbaliștii romîni au 
dominat majoritatea timpului, reușind 
să marcheze 4 goluri în min. 63, 79» 
85 și 87. După cum se știe și prima în- 
tîlnire a revenit reprezentativei romîne 
eu scorul de 7-5. Fotbaliștii romîni au 
fost invitați să mai susțină încă două 
partide în R.A.U., în zilele de 28 sep
tembrie și 2 octombrie, în orașele 
Alexandria și Damahur.

cum ne-a comunicat corespon- 
nostru Ion Udrescti, au evoluat 
Tîrgoviște, în compania Metalu- 
au cîștigat cu 3—1. Formația

Meeiuri restanță
• Partida Viitorul Suceava—Fores- 

ta Fălticeni din cadrul categoriei G, 
seria Est, restanță din prinia etapă, 
s-a disputat miercuri 23 septembrie șr 
s-a încheiat nedecis : 0—0.

• Joi 1 octombrie va avea loc 
Cîmpulung Muscel 
Câmpulung—Tractorul 
ță din prima etapă 
seria Vest.

la.
meciul Minerul . 
Corabia restan-A 
a categorieiFarul n-a mai întîlnit Minerul. Se pare 

că accidentații din formația oaspe s-au 
refăcut complet și vor fi prezenți în 
meciul de la Constanța,
dintre echipa „tunarilor"
Balint și băieții lui 
interesantă.

Bucureștenil, văduviți două etape de 
meciuri în categoria Â, vor avea pri
lejul să asiste pe stadionul Dinamo la 
partida Progresul—Steagul roșu Bra
șov. Echipa constructorilor de autoca
mioane a avut în acest început de cam
pionat o comportare ștearsă și va în
cerca, probabil, să iasă din acest ano
nimat în meciul de mîine. De altfel, 
așa cum ne-a comunicat corespondentul 
nostru regional Carol Gruia, Steagul 
roșu și-a continuat pregătirile cu o in
tensitate sporită (în ciuda timpului ne
favorabil) și la București va alinia ur
mătoarea garnitură: Haidu — Ivăn- 
cescu, Jenei, Sigheti, Naghi — Campo, 
Pescaru — Năftănăilă, Necula, Gaue, 
Selimesi. Dar Progresul, singura for
mație cu 0 p. In campionat ? Alai în'îi, 
pregătirile din săptămîna dinaintea a- 
cestui joc au fost conduse de un cuplu 
nou de antrenori: Titus Ozon — Eugen 
Iordache, asistat de Dincă Schileru, 
consilier tehnic al clubului. Apoi în- 
tr-un mec! disputat joi, echipa din str. 
Dr. Staicovici a învins Vulcan cu 5—1, 
mircind înviorarea așteptată și dorința 
de a obțiie duminică un rezultat bun. 
Rămîne să confirme și pe teren...

întrecerea 
Bukosi— 

Sasu se anunță
R.A.U. și Canadei la 14, ale 
Portugaliei,' Austriei, Ar- 

Iugoslaviei la 13 etc. Și 
probe... Cea mai mare par-

Gata pregătiți 
recordurilor, să 
celor mai bune 
rite ramuri sportive, amatorii
tistică au făcut în ultimele zile cîteva 
„exerciții" preolimpice, a căror utili
tate este desigur evidentă. Mai ales 

■ că multe din rezultatele acestor „exer
ciții" de statistică ne ajută să cunoaș
tem mai bine dimensiunile apropiate
lor Jocuri Olimpice de la Tokio. Dar, 
să dăm cuvîntul cîtorva cifre.

După cum se știe, în programul 
celei de a XVIIl-a ediții a J.O. figu
rează 20 de ramuri sportive. Este însă 
interesant să precizăm că statistica 
înscrierilor arată că numai o singură 
țară va participa la toate cele 20 de 
sporturi: Japonia. Echipele S.U.A., \ Suporterii Progresului
U.R.S.S. și echipa unită a Germaniei C _ Progresul I
vor fi prezente la întrecerile din cadrul 
a 18 sporturi, cele ale Italiei și Un
gariei la 17 sporturi, ale Angliei, Aus
traliei la 16, ale Elveției și Mexicului 
la 15, ale Franței, Finlandei, Ceho
slovaciei, 
Romîniei, 
gentinei, 
acum, pe
ticipare o va cunoaște atletismul (81 
de țări), urmat — în ordine — de box 
(61), înot și tir (52), lupte (46), ci
clism și haltere (45), iahting (44), 
gimnastică (36), canotaj (32), scri
mă și iudo (29), caiac-canoe și că
lărie (24), pentatlon modem (17), 
baschet (16)- etc.

La Jocurile Olimpice de la Tokio se 
vor disputa 162 de probe sportive (129 
la băieți — 33 la fete), la sfîrșitul 
cărora se vor acorda 162 de medalii 
de aur, 162 de argint și... 172 de 
bronz (diferența rezultă din faptul că 
la box se acordă cîte două medalii 
de bronz). Dar, după fiecare ediție a 
J.O. se întocmesc clasamente nu nu
mai după numărul medaliilor ci și 
după punctajul realizat. In total se 
vor acorda 3522 puncte — după punc
tajul 7, 5, 4, 3, 2, 1 — dintre care 
2796 vor reveni băieților și 726 fetelor. 
De remarcat că la unele sporturi se 
acordă un punctaj extrem de marei 
atletism 792, înot 484, gimnastică 308. 
Dar, aceste sporturi dețin și recordul 
...probelor (36 la atletism, 22 la înot 
și sărituri, 14 la gimnastică) I

Iată cîteva cifre care, în așteptarea 
Jocurilor Olimpice, sînt comentate în 
întreaga lume sportivă, cifre care 
subliniază amploarea deosebită a edi
ției din acest an a marilor întreceri 
olimpice.

Hmaiski U.R.S.S.
Caruthers, S.U.A.

Elen.de, Congo
Prăjină

Hansen, S.U.A.
Preusger, R.D.G. 
Reinhardt, R.F.G.

Meyers, S.U.A.

Sokolovski, Polonia 
Tomasek, Cehosl.
Cruz P. Rico
Nikula, Finlanda
Lesek, Iugoslavia.

Lungime
Boston, S.U.A.

Ter Ovanesian, U.R.S.S.
Hopkins, S.U.A.
Mooie, S.U.A.
Davies, Anglia
Baikovski, U.R.S.S.
Vaupsas, U.R.S.S. 
Eskola. Finlanda 
Beer, R.D.G.
Klein, R.F.G.

Triplusalt
Kravcenko, U.R.S.S. 
Okazaki, Japonia

Davis, S.U.A.
. Fedoseev, U.R.S.S.
. Kiivec, R.F.G. 

CIOCHINA, ROMINIA 
Kreer, U.R.S.S.

Jaskolski, Polonia
. Hinze, R.D.G. 

Tomlinsen, Australia 
Boase, Australia

Greutate
. Long, S.U.A.

Mattson, S.U.A. 
Komar, Polonia 
O'Brien, S.U.A.

. Lipsnis, U.R.S.S. 
Varju_ Ungaria 
Karas’ev, U.R.S.S. 
Urbach, R.F.G.

Mills, N. Zeelandâ
, Sosgornik, Polonia

Disc
Danek, Cehosl.

, Oerter, S.U.A.
Babka, S.U.A.
Weill, S.U.A.
Piatkovski, Polon-: 
Reimers R.F.G.
Haglund, Suedia 
Begiei, Polonia

Klokovski, Polonia 
Repo, Finlanda.

Suliță
, Pedersen, Norvegia 

Sidlo, Polonia
Nikiciuk, Polonia

Sbordone, S.U.A. 
Rassmussen Norvegia

Lusis, U.R.S.S.
Kulcsar, Ungaria 
Herings, R.F.G. 
Salomon, R.F.G.

Ciocan
Hali, S.U.A.
Klim, U.R.S.S.
Bakarinov, U.R.S.S. 
Connolly, S.U.A.
Thun, Austria 
Zsivotzki Ungaria

Echschmidt, Ungaria 
Nikulin, U.R.S.S.
Husson, Franța 
Cieply, Polonia

28 F.
15 M.
11 W.
10 D.
19 J. Pennell, S.U.A. 
)2 V. “ ’ * * • “
30 R.
16 R.
12 P.
1 R.

34 R.
8 I.

.6 G.
19 D. 
)4 L. 
JS'L.
)1 A. 
17 P.
'4 C. 
»0 W.

51 V. 
49 T.
43 I.
37 O.
29 ‘
28
27
26
25
23
23

G. 
s. 
v. 
J.
M. 
J.
G.

.67 D. 
78
50
45
,35
31
39 
09
93 L.
89 A.

R. 
v. 
p.
V. 
V. 
N.
D.

55 L.
93
76
01
10
06
96
94
72
44

A. 
R.
D.
E.
I. 
L. 
Z.
J.
P.

72 T.
D3 J.
"" V.

I. Kinuunen, Finlanda
B. - ‘ -------
V.
J.
G.
R.
H.

89
42
11
35
55
24
30
30

37
37
55 
.4
31
77
50
37
55
50

A.
R. 
I.
H.
H. 
G.
S.
I.
G. 
O.

record mondial
sord european

N. MĂRÂȘESCU

Turneul 
lui Vardar Skoplje
Echipa iugoslavă Vardar Skoplje, 

din categoria A, își începe mîine tur
neul în țara noastră jucînd la Arad 
cu U.T.A. în continuare, Vardar va 
întîlni pe Știința Cluj la 30 septem
brie și pe Știința Craiova la 4 octom
brie.

„Cavalerii fluierului" de la noi pri
mesc aplauze pe diferite stadioane din 
Europa. lata, de pildă, cum califică, 
în ziarul Sport din Katowice, cronica
rul W. Kacsmarek arbitrajul lui Vasile 
Dumitrescu din București, conducătorul 
partidei sel. de tineret ale R. S. Ceho
slovace—Poloniei: „Meciul a fost ar
bitrat de romînul V. Dumitrescu care 
a condus foarte bine. El a primit a- 
tîtea „bravouri“ cît niciun arbitru 
străin, anul acesta".

în fotografie, un aspect înainte de 
începerea partidei. în mijloc Vasi'le 
Dumitrescu.

F. I. F. A. de la Tokio

Probleme
la Șfiinfa

actuale
Craiova

promovata în ca*

Congresul
De vorbă cu Sir Stanley Rous, președintele

La solicitarea redacției noastre, ziaristul bulgar EMIL ANTONOV a 
luat un interviu lui Sir Stanley Rous, președintele F.I.F.A., cu prilejul 
șederii acestuia la Varna. Tema : viitorul congres al F.I.F.A.

I — Care sînt cele mai importante
Z probleme ce se vor discuta în ca-
% drul ordinei de zi al celui de al
r 34-lea congres ?
Z — Sint multe și deosebii de impor- 
\ iante, citit pentru activitatea de viitor 
f a F.I.F.A., cit și pentru dezvoltarea 
\ fotbalului în lume. Apar 14 probleme 
f de bază- Dar să amintim cîteva din
ii tre cele mai interesante. Confederația 
f de fotbal a Africii a propus mărirea 
f numărului reprezentanților africani in 
f comitetul executiv. O propunere iden- 
) tică s-a primit și din partea țărilor 
£ asiatice. De altfel, la actualul congres 
j vor fi primite ca membri cu drepturi 
[ depline „federațiile naționale a 26 de 
f țări africane. în aceste țări numărul 
l echipelor și al jucătorilor este extrem 
f de mic. Cu toate acestea ele vor bene- 
t ficia de aceleași drepturi, vor dispune 
f de același număr, de voturi ca și ță- 
) rile cu veche tradiție in fotbal, cum 
f sînt Anglia, U.R.S.S., Brazilia etc.

Propunerea federației elvețiene pri
vind crearea unui comitet executiv al 
F.l.F A. și al confederațiilor continen
tale va fi examinată de o comisie spe
cială ce va fi aleasă la Tokio.

Un alt prind din ordinea de zi, de 
mare însemnătate pentru fotbalul eu
ropean, va fi acela ca întrecerile din 
cadrul „Cupei Europei" inter-țări să 
conteze și-ca jocuri de calificare pen
tru campionatul mondial. O propunere 
în acest sens a fost respinsă de către_ 
congresul U.E.F.A. de la Madrid, insă 
după părerea mea și a F.I.F.A. este un 
deziderat extrem de actual, care trebuie 
să fie rediscutat-

Cu multă atenție va fi tratată și 
problema federației din Africa de Sud, 
existînd propunerea ca ea să fie ex
clusă din rîndurite organizației noastre 
din cauza politicii de apartheid și de 
discriminare rasială. Sînt multe țări 
care susțin excluderea ei.

Va mai fi discutat modul de sanc-

F. I. F. A
a jucătorilor care comit a-ționare

bateri de la regulament în mari com
petiții oficiale. Pînă în prezent, prac
tic nu am fost constanți în felul de 
a-i trata. S-au aplicat diferite sancțiuni 
din partea federațiilor naționale (pe
deapsă in bani, suspendări pe timp de 
1—2 săptămîni etc). Se simte nevoia 
stabilirii unor sancționări uniforme.

— Există tendințe pentru modi
ficarea regulilor de joc ?

— în calitate de președinte al 
F.J.F.A., de președinte al comisiei de 
arbitri și ca autor al regulamentelor 
de joc apărute în '35 sînt foarte mul
țumit că unele propuneri care au existat 
(pentru schimbări neesențiale), nu au 
fost incluse- Socotesc că nici o modi
ficare nu poate să fie de utilitate acum, 
cină există o unică interpretare în lu
me a acestor reguli. Dacă ar fi să a- 
ducem vreo modificare, ar trebui să 
așteptăm 2—3 ani pînă să ajungem 
ca aceasta să fie interpretată la fel în 
toate țările. Astfel, fotbalul ar avea 
numai de pierdut.

— Cum decurg pregătirile în 
Anglia în vederea finalei campio
natului mondial ?

— Ele sint în plină desfășurare.

Știința Craiova, nou ____ ____  _ _____ ,
tegoria A, a obținut trei puncte în patru 
etape, cu care devansează în clasament*,  
deocamdată, pe Dinamo Pitești, U.T.A.*  
Crișul, Minerul Baia Mare și Progresul^ 
Nici prea mult, dar nici prea puțin...

Ceea ce îngrijorează însă deopotrivă pa, 
suporteri și pe specialiști este comportas 
rea echipei, diametral opusă de la o etan 
pă la alta, fapt ©are ne pune în fața 
mătoarei dileme : care să fie Știința aden. 
vârâtă ? Aceea care a fost surclasată da. 
Steaua și Știința Cluj sau aceea care a, 
furnizat surpriza etapei a doua, plecînd*  
cu ambele puncte puse în joc la Oradea

Meciul de auminică — singurul în caro 
am urmărit pînă acum formația craiovea- 
nă — n-a fost suficient de edificator îneît 
să lămurească, cît de cît, dilema. Totuși, 
o concluzie se impune : echipa nu are 
conturată încă o IDEE DE JOC, care să-i 
permită să puna în valoare superiorita-: 
tea teritorială (avută duminică și cu coxk 
cursul stegarilor, care au acționat mai 
mult defensiv, dorind după două infringed^ 
consecutive să scoată un punct la CraiovaK' 
Aplică rigid, după un anumit șablon sis-». 
temui cu patru iundași și, bineînțeles, lip^ 
sa oricăror idei tactice se vădește mai, 
pregnant în jocul compartimentului ofensiv,. 
Toți componenții atacului — • de la Ganga 
la Onea — au risipit o sumedenie de ba
loane. Diferitele cupluri, aripă — înain-S 
taș central sau înaintașii centrali între ei< 
n-au reușit să-și sincronizeze intențiile 
proape de loc, preferind străpungeri ins 
dividuale sau șuturi imprecise, de la 
tanță. Nu se încearcă „un-doi'-uri, 
sînt folosite „triunghiurile' ceea ce 
vine, desigur, apărării adverse.

Din aceste lipsuri reies și sarcinile 
îi revin antrenorului Oțeleanu : OMOGENI
ZAREA DE ANSAMBLU și, în special, a 
LINIEI DE ATAC. Sînt sarcini nu prea ușoa*  
re — dat fiind faptul că formația craiovea- 
nă cuprinde acum multe nume noi — dai 
care vor trebui cît de cît rezolvate. Pen-*  
tru 
nici 
tele 
lat.

dis*  
nU. 

con-*

care.

că entuziaștii suporteri ai studenților 
nu vor să audă de... bancul cu ,,bile- 
dus și întors în categoria B“, venti- 
imediat, în seara primei etape.

G. N1COLAESCU

Elen.de


k M

Activitatea in Capitala „Cartea de vizită" a etapei a IV-a
Săptămîna viitoare activitatea șa- 

hislă bu-cureșteană se reia cu dispu
tarea penultimei faze a campionatu
lui individual al Capitalei, ediția 
1964. Au fost formate doua grupe 
semifinale la fete și trei grupe la 
băieți. Grupele feminine cniprind în to
tal 21 de participante, iar la băieți 
s-au înscris 40 de concurenți.

Semifinalele feminine se vor juca 
în sălile Centroooop din Calea Vic
toriei și Sănătatea din str. Buzești 14. 
Zilele de joc sînt luni, miercuri și vi
neri. Prima grupă își începe jocurile 
miercuri 30 septembrie, iar cea de a 
doua luni 28.

La băieți, grupele înlîi și a treia 
au zilele de joc — luni, miercuri și 
vineri, iar gnupa a doua — marți, 
joi și sîmbătă. Sălile de joc vor fi 
afișate azi la 6ediul UCFS oraș Bucu
rești.

în fiecare duminică se dispută tur
neul de baraj interraional pentru de
semnarea a patru echipe care pro
movează în campionatul Capitalei, ca
tegoria B. Echipele participante sînt 
împărțite în două grupe a cîte opt.

T. NICOARA — coresp.

• JOCURI TARI ÎN SERIA I • O DUBLĂ INTÎLNIRE RAPID - ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI • DINAMO BACĂU LA PETROȘENI : 13—13 • VEȘTI DE 

PESTE HOTARE
Ziua de mîine programează o nouă 

etapă, a IV-a, în campionatele repu
blicane. Jocurile, care — în lumina 
luptei pentru clasament — au cîștigat 
în importanță, sînt așteptate cu legitim 
interes și chiar cu emoție de către 
echipe, mai cu seamă că vremea se 
menține rece și ploioasă. Terenurile ude 
le vor cere eforturi în plus, pentru ob
ținerea unui rezultat cît mai bun. Vrem 
să credem însă, că echipele organiza

toare ale partidelor de mîine au luat 
în timp util măsurile cuvenite pentru 
îngrijirea terenurilor, pentru practica- 
bilitatea lor, ușurind astfel sarcina 
jucătorilor și creînd posibilitatea rea
lizării unor spectacole de bună cali
tate.

Etapa nr. IV oferă, ca și cele pre
cedente, cîteva puncte de atracție, mai

cău a prilejuit o dispută dîrză, dina
mică și s-a încheiat cu rezultatul de 
13—13 (6—7). Gazdele au condus cu 
6—2 (min. 19), dar au fost egalate 
și conduse, în urma unor greșeli ele
mentare. La reluare, Știința egalează 
(7—7), apoi Dinamo conduce cu 1—2 
puncte avans, din nou este egalitate 
în min. 54 (12—12), în min. 55 Știința 
are avantaj (13—12), dar Dinamo în
scrie în min. 57; 13—13. (Șt. Băloi, 
coresp.).

MDT0CICLI5M
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Ultimele jocuri zonale
La sfîrșitul săptămînii trecut© s-au con

sumat ultimele întreceri zonale ale campio
natului republican pe anul 1964.

COMUNA GHERAEȘTI (ieg. Bacău). Pe 
terenul din localitate au avut loc întîlni- 
rile dintre echipele Avîntul Frasin (teg. 
Suceava), Victoria Andrieșeni (reg. Iași), 
Avîntul Negrilești (reg. Galati) și campi
oana regiunii Bacău—Biruința Gherăești. 
Pentru desemnarea cîștigătoarei a fost ne
voie de un baraj de două meciuri cîștiga- 
te de Biruinja Gherăești în fata Avîntului 
Frasin cu 16—4 șl 14—8.

Clasament : 1. Biruința Gherăești 22 p, 
2, Avîntul Frasin 18 p, 3. Avîntul Negri
lești 8 p, Victoria Andrișeni 8 p. Prime
le două echipe s-au calificat în finala cam
pionatului.

CALAFAT. Pentru prima oară, stadionul 
Dunărea din localitate a găzduit o com
petiție care avea să desemneze pe două 
dintre echipele finaliste ale campionatului. 
La capătul unor jocuri viu disputate, cali
ficarea a fost obținută de formațiile Com
binatul Poligrafic București, oare a cîști- 
gat toate întîlnirile totalizînd 18 p și de 
echipa colectiviștilor Drum Nou din comu
na Boureni (reg. Oltenia) cu 14 p. Pe ce
lelalte două locuri s-au clasat Torpedo 
Zărnești (reg. Brașov) cu 10 p și Recolta 
Apoldu (reg. Hunedoara) cu 6 p. (L. mi
se a—coresp.)

Mîine: Derbiul de trap
Duminică 27 septembrie 1964, ora 

9,15 va avea loc pe Hipodromul Plo
iești cea mai importantă reuniune din 
acest an.

Se va disputa Derbiul de trap, 
alergare clasică în care pe distanța 
de 3.300 metri își vor disputa întîieta- 
tea cei mai buni cai de 4 ani.

Această generație cuprinde elemente 
de certă valoare care în Premiul de 
încercare au stabilit un nou record 
național, astfel că în Derbi este de 
prevăzut o întrecere aprig disputată 
pentru obținerea victoriei și doborîrea 
actualului record.

In program mai figurează Premiul 
Artei în care vor conduce actrițe și 
actori de la teatrele din Capitală și 
unei probe în care se vor prezenta la 
start fruntașii celorlalte generații.

Oare cine își va mai înscrie numele 
pe impresionanta listă a cîștigătorilor 
la concursurile Sportexpres ? Iată 6 
întrebare la care va da răspuns tra
gerea din 30 septembrie. In orice caz. 
un lucru este sigur: șansa de a obține 
unul sau mai multe din cele 34.440 
premii oferite la concursul Sportexpres 
trim. Ill, o au numai cei care... vor 
juca 1 Nu mai întîrziați deoarece, as
tă^ este ultima zi cînd mai puteți 
cumpăra biletele pentru concursul 
Sportexpres a cărui tragere va avea 
loc miercuri 30 septembrie la Pitești I 
Deci, numai astăzi mai puteți obține 
posibilitatea de a participa la nume
roasele uremii și de a obține chiar uri 
autoturism, înscriindu-vă numele ală-

Actualități din sportul cu motor
CLASAMENTELE FINALE ALE CAM

PIONATULUI REPUBLICAN 
DE MOTOCROS

Clasamentul definitiv al campiona
tului republican de motocros pe anul 
1964 arată astfel :125 cmc — 1. Tr. Ma- 
carie (Dinamo) 32 p., 2. O. Puiu (St. 
r. Brașov) 20 p., 3. I. Popa (Dinamo) 
16 p., 4. P. Fischer (Voința Sibiu) 
13 p., 5. I. Sas (Steaua) 11 p., 6. Cr. 
Dovids (Metalul) 10 p., 7. Fr. Szinte 
(St. r. Br.) 2 p., 8. T. Popa (Metalul) 
1 p ; 175 cmc — 1. M. Pop (Dinamo) 
32 p., 2. V. Savin (Metalul) 18 p., 3. 
I. Ionescu (St. r. Br.) 14 p., 4. Al. Io- 
nescu (Steaua) 12 p., 5. R. Dovids 
(Voința Sibiu) 8 p., 6. I. Lăzărescu 
(Energia Cîmpina) 6 p., 7. FI. Ștefan 
(Loc. PI.) 3 p., 8. M. Termentu (Poiana 
Cîmpina) 1 p., 9. Gh. Ștefan (Steaua) 
1 p., 10. M. Covaci (Dinamo) 1 p.; 
250 cmc — 1. M. Dănescu (Steaua) 
26 p., 2. M. Pop (Dinamo) 22 p., 3. Cr. 
Dovids (Metalul) 22 p., 4. Tr. Macarie 
(Dinamo) 14 p., 5. O. Puiu (St. r. Br.)

13 p., 6. Al. Șuier (Steaua) 9 p, 7. C. 
Coman (Poiana Cîmpina) 5p., 8. P. 
Paxino (Steaua) 2 p., 9. E. Keresteș 
(Steaua) 2 p; 350 cmc — 1. Gh. Ion 
(Steaua) 30 p., 2. O. Ștefani (St. r. 
Br.) 21 p., 3. E. Seiler (Metalul) 18 p.; 
4. E. Keresteș (Steaua) 17 p.t 5. P. 
From (St. r. Br.) 10 p., 6. V. Szabo 
(Dinamo) 6 p., 7. M. Dănescu (Steaua) 
6 p., 8. St. Balog (Energia Cîmpina) 
3 p., 9. S. Ionescu (Steaua) 1 p.

DIRT-TRACK ȘI OBSTACOLE 
LA CLUJ

Mîine, pe stadionul din Cluj, va avea 
Ioc un concurs motociclist de dirt-track 
și obstacole la care vor lua startul mai 
multi sportivi bucureșteni printre care t 
I. Cucu, R. Jurcă, Gh. Voiculescu, Al. 
Datcu, Al. Pop, M. Alexandrescu, O. 
Radovici (dirt-track) și E. Keresteș, Al. 
Șuier, Al. Ionescu, I. Sas, V. Savin, 
T. Popa, D. Vasilescu (cursa cu obsta
cole).

Fază din partida Mureșul Tg. Mureș — C.S.M. Sibiu (f), cîștigată de prima 
echipă cu 14—4. Imaginea reprezintă un atac al sibiencelor (în tricouri de 

culoare albă) la poarta formației Mureșul.
Foto: A. Csath-Tg. Mureș

PERSPECTIVA!
Spre lauda sa, în centrul atenției 

comisiei de specialitate a Capitalei 
(președinte: maestrul emerit al spor
tului dr. Dumitru Medianu) se află 
impulsionarea activității voleibalistice 
în rîndurile celor mai tineri. Pe aceas
tă linie se înscrie, între altele, și ini
țiativa organizării, pentru băieți și 
fete, a unui campionat al Bucureștiu- 
lui la care vor participa echipe for
mate din sportivi născuți numai în 
anii din 1950 și mai tineri și care va 
începe în curînd.

Deocamdată însă, mîine se dă star
tul în etapa orășenească a campiona
telor de juniori pe 1964/65. La aces

tea, cum se știe, cluburile și asocia
țiile sportive din întreaga țară care 
au echipe divizionare, iar din Capitală 
și cele din calificare sînt obligate să 
aibă înscrise formații cu garnituri 
aparte. O nouă și importantă preve
dere regulamentară: in caz de egali
tate de puncte in campionatul orașu
lui București la seniori, nu va mai 
conta — pentru departajare — seta- 
verajul, ci rezultatul din jocul echipe
lor de juniori ale cluburilor respective. 
O măsură bună, menită să evite par
ticipările formale și să stimuleze se
riozitatea în desfășurarea campionate
lor de juniori, (c.f.).

ales în prima serie, masculină și femi
nină. Să le enumerăm : Dinamo Bucu
rești — Știința Galați (echipa gălă- 
țeană se prezintă în vizibil progres în 
acest sezon) ; Dinamo Bacău — Di
namo Brașov j Tractorul Brașov — 
Steaua București (bucureștenii vor tre
bui să confirme, în acest al doilea meci 
consecutiv în deplasare forma ascen
dentă marcată duminica trecută); Ști
ința Timișoara — Voința Sighișoara 
— la băieți; Rapid București — Ști
ința București (vechiul derbi al Capi
talei) și Știința Timișoara — Știința 
Cluj — la fete. De asemenea, seria a 
If-a prezintă și ea „jocuri tari" : al doi
lea derbi Rapid — Știința București, 
C.S-.M. Reșița — C.S.M.S. Iași și Raf. 
Teleajen — Recolta Hălchiu la băieți, 
Voința Sighișoara — Rulmentul Brașov 
la fete, în care echipele C.S.M. Reșița, 
Raf. Teleajen și Rulmentul Brașov au 
de apărat calitatea lor de echipe ne
învinse pînă acum.

Intr-un cuvînt, o etapă de la care 
așteptăm jocuri și mai bune, ca urmare 
a îmbunătățirii pregătirii echipelor.

PROGRAMUL DIN CAPITALA

în București, amatorii de handbal 
își vor îndrepta pașii spre:

Terenul Dinamo, de la ora 10: Elec
tromagnetica — S.S.E. Petroșeni (f) și 
Dinamo Buc. — Știința Galați (m).

Terenul Giulești, dâ la ora 15.30: 
Rapid — Știința București (m) și Ra
pid — Știința București (f).

13—13 LA PETROȘENI

PETROȘENI 25 (prin telefon). Res
tanța Știința Petroșeni — Dinamo Ba-

SCURTE ȘTIRI
• Meciul Romînia — Iugoslavia 

(m), programat în decembrie, se va 
disputa în localitatea Z'renjanin.

• Finala „C.C.E." la handbal mas
culin va avea loc la 3 aprile la Lyon.

• în mod surprinzător, campionatul 
feminin al Scandinavici a fost cîștigat 
anul acesta de Islanda. Favorita com
petiției, Danemarca (locul 3), a făcut 
meci nul (8—8) cu Islanda și a pier
dut cu 8—4 partida cu Norvegia, cla
sată pe locul doi.

Închiderea tfWW
SPORTEXPRES

furi de cei 54 cîștigători de autotu
risme ai concursurilor Sportexpres. 
Or, șanse sînt suficiente deoarece ia 
acest concurs Sportexpres, se atribuie 
încă 30 autoturisme, alături de cele 
90 excursii în U R.S.S. și de celelalte 
zeci de mii de premii oferite-

zici — Done? Albert din Brașov; 1 Flat 600
— Zamfir Nicolaie din Călârașl; 1 Flat 600
— Pricoiu Aristița din Galati; 1 Trabant- 
Combi — Nicolaie Petre din Craiova. Tra
gerea la sorți a autoturismului oferit va
riantelor cîștlgâtoare la extragerea de 2 
numere va avea loc miercuri 30 septembrie 
a. c.

De la I. E. B. S.
Incepînd de Ia 1 octombrie se re

deschide cursul de inițiere la înot 
pentru copii de la bazinul acoperit 
Floreasca.

Lecțiile se predau de două ori pe 
săptămînă, dimineața sau după amia
ză, în zile și ore convenabile cursan- 
ților.

înscrieri și infomații la complexul 
Floreasca, telefon 11.64.06.

ANUNȚ «I
Unitățile poștale nu admit la ex

pediere trimiteri adresate insti
tuțiilor, întreprinderilor și organi
zațiilor, la care denumirea aces
tora este scrisă prescurtat sau 
prin inițiale, fără stradă, număr 
și oficiu poștal de distribuire.

Pentru a se evita asemenea si
tuații, Direcția Generală a Poște
lor și Telecomunicațiilor recoman
dă unităților expeditoare să-și 
confecționeze ștampile pe care să' 
le aplice pe scrisori, mandate și 
buletine de expediție, la locul re
zervat pentru înscrierea denumirii 
și adresei.

In acest fel se dă posibilitatea 
corespondenților să întocmească o 
adresă completă și să primească 
răspuns la timp.

Datele de pe ștampilă trebuie 
redactate în ordinea următoare :

— Denumirea unității
— Strada, numărul, blocul etc.
— Localitatea
— Raionul
— Regiunea
— Oficiul Poștal de distribuire.

ANUNȚ
CUMPARAȚI-VA ABONAMENTELE 

LOTO ȘI PRONOEXPRES
La concursul Pronoexpres din 9 sep

tembrie. un posesor de abonament a 
obținut 100 000 lei.

Vă redăm alăturat copia buletinului 
abonament cu care COCIOBA IL1E 
din Timișoara a obținut acest premiu 
important.

Și acum reamintim că au rămas 
cîteva zile în care mai puteți cumpăra 
abonamentele Pronoexpres și Loto- 
central pentru luna octombrie-

LOTO CENTBAL
La tragerea Loto-central din 25 septembrie 

1964 au fost extrase din urnă următoarele 
numere : 18 36 75 52 39 77 7 60 28 10 Premii 
suplimentare: 31 15 67. Fond de premii: 
723 576 lei.

Loto-Pronosport a hotărît să acorde la 
tragetea specială Loto-central din 18 sep
tembrie ac. 4 autoturisme, în loc de 3 (cum 
prevede prospectul), pentru variantele cîști- 
gătoare la categoria A. In urma tragerii 
la sorti cele * autoturisme au revenit ur
mătorilor participant ; 1 autoturism Mosk-

I S 10T0 PRONOSMRT 
Pronoexpres 
ABONAMENT

SUtIA A <1

talon iii

U PARTICIPANT «

At.ui (. n n n v'artmtr 
|u< .ue Nr. îr.iyrrilwr

1964 seft 1 (una) StClNCI >

XliTIM-h- CQC/O4M
..................... ...

MIM» KHujW ATt: lei 15
z 39 28 38 // 34

nwsaw
v. 2

— - . B8M4T

Rubrică redactată de Lolo-ProtiosporL

Școala Tehnică de Hidrotehnică Craiova str. Simion Bărnuțiu Nr. 18, cu 
durata de 2 ani, primește înscrieri pînă la 25 oct. a.c. la examenul de admitere 
pentru specialitățile:

— Tehnician hidrolog — hidrotehnică '
— Hidrotehnician agricol;
Examenul are loc între 25—31 oct. la sediul școlii.
Se pot prezenta absolvenți ai școlilor medii de cultură generală și școli 

echivalente (cu și fără examen de maturitate).
La înscriere candidații vor prezenta :
1. Certificat de naștere.
2. Diploma de maturitate sau certificat de absolvire (în original).
3. Buletin de analiza sîngelui.
4. Rezultatul examenului radiologie pulmonar recent.
5. Adeverință de sănătate de ta policlinică.
Concursul constă în probe scrise și orale din materia claselor VIII—XI 

astfel:
A. La secția Hidrologie — Hidrotehnică :

— Fizică — scris și oral
— Matematică — oral
— Geologie — oral

B. — La secția Hidrotehnică agricolă:
— Matematică — scris și oral
— Fizică — oral

Informații suplimentare la Secretariatul Școlii, telefon 14.28.
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ceste 
burii® 
nu-mi

spart 
numai

Jn ac-st 
O rezolvare, 
Să fi lăsat 
Și astfet ei

2—1, a- 
avantaj 

Dupâ 
mai 

decît

V. FARCAȘ* CLpJ. 
Jucătorul care* executa 
vi tură de la 11 iubiri 
voie să reia mingea

La deschiderea satului 
olimpic a avut loc o sce
nă amuzantă. Cind oas
peții au trecut la vizitarea 
cantonamentului pentru 
femei, ei au fost întimpi-

liviu f 
Vă ascult, 
atent, adi 
o turâ șl

vremea cînd

BÂLAS

Înainte de a juca cu 
s-a afirmat însă ca 
înaintaș rla.

ELENA TAMBERA, HORE
ZU, Metalul Tîrgoviște a 
Jucat un singur an în cate
goria A la fotbal : în ediția 
1962—1963.

condițiuni forța schim- 
care, bineînțeles, mie 
conveneau. Prin cîte-

ION PODILEANU BRAD. — 
1) Voinescu este antrenor la 
Steaua. — 2} Ozon a renun
țat definitiv la activitatea 
competițională. El este acum 
antrenor la... Progresul, r—

După 
care a 
primul 
nostru 
bună 
proaspătul nostru cores-

Drum bun !
Vă simt pe toți nerăbdători :
Nu porți de stadioane doar să treceți, 
Prin porțile unor recorduri noi 
Vreți să țîșniți
Și gîndul să ne-ntrecefi.

locul... doi. „Pentru en
glezoaice, ca și pentru ce
lelalte atlete de pe glob, 
singura consolare este re
marca d-nei Tyler : „Dacă 
■ olanda Balaș ia parte la 
o competiție, celelalte at-

4 metri.,, de 
’ ’ a Mine- 

„ Mare, fot- 
orădean Da- 

a săltat mingea 
bară.

Au plecat ducînd în inimi 
Aurul din Bărăgan, 
Soarele din Hunedoara, 
Doina munților lui Horia, 
Oltul ,marea, toată țara.

Ne
grea—■ din Hunedoara 
— se convinge de ...per
formanțele frumosului a- 
parat de radio pe care 
l-a primit ca premiu.

Gala de box organi
zată la arena Voința 
în cadrul „Cupei ora
șului București" a în
ceput cp întârziere de
oarece nu funcționa 
normal, iluminatul.

Berechet, portarul
Chimiei Făgăraș, ' a 
primit cinci goluri de 
la Poiana Cîmpina.

Despre Berechet susține 
Tot orașul, pe dreptate, 
Cum că numele-i provine 
De la... golurile luate.

techi- 
i i®-

- - —-T-- » I A'd.®
2) Ace'astâi pio- 
fost ridicata la 
sensul în care 

Dacă într-un 
jucătorii u-

pice de la Roma, spor
tivii japonezi au ocupat 
doar locul 7 în clasamen
tul pe medalii cu numai 
4 medalii de aur, 7 de ar
gint și 7 de bronz. Este 
adevărat că „avantajul 
terenului" are întotdeauna 
importanță și că acum el 
este favorabil olimpicilor 
japonezi, dar de la 4 me
dalii de aur Ia.„ 34 este 
totuși o diferență aprecia
bilă. Cu 34 de medalii 
de aur, 21 de argint și 16 
de bronz, la Roma s-a 
cucerit locul II (S.U.A.) I

Tot din statistica pre
zentată de „The Daily 
Sport” reiese însă că ja
ponezii nu se așteaptă să 
cîștige nici o medalie la 
întrecerile de baschet, 
caiac-canoe, poio și călă
rie.

atlete — le poți număra 
pe degete — au reușit, 
așa cum a făcut lolanda, 
să depășească în săritură 
propria lor înălțime. Și 
lolanda a făcut mai mult 
decît atît“.

Pe un spațiu larg este 
descrisă apoi cariera spor
tivă a marii noastre atle
te, începînd de la prima 
ei performanță (1,28) rea
lizată în 1948, cînd avea 
12 ani și pînă la șirul 
ei de recorduri mondiale 
stabilite în anii din urmă.

Dar centrul de gravita
te al articolului cade pe 
prezența Iolandei Balaș 
la Jocurile Olimpice de 
la Atelbourne și Roma și 
pe participarea ei la O- 
limpiada de la Tokio. A- 
mintind despre surpriza 
de la Melbourne, unde pe 
locul I s-a clasat ameri
canca Mildred Daniels, 
ieșită și apoi reintrată i- 
mediat în anonimat. Bob 
Phillips insistă asupra O- 
limpiadei de la Roma: 
„A fost un triumf 
cu cea 
ță.
mai mult cu 14 
tri decît cea mai 
tă rivală a ei. 
dreptate ea este 
rată cea mai mare atletă 
a lumii".

Cît privește întrecerea 
de la Tokio la proba de 
săritură în înălțime, au
torul reportajului se refe
ră numai la lupta pentru

Metalul Tîrgoviște a 
Jucat Sur la Moreni.

Ti cerem fără înconjur 
Un lucru foarte important: 
Asemeni unui diamant
Să fie sclipitor, nu... dur

V. D. POPA

englez apreciază că Iolan- 
da Balaș cu înălțimea ei 
de 1,84 și greutatea de 
71,200 kg, este făcută pen
tru săritura în înălțime. 
Dar, continuă el, „asta nu 
însemnează totul. Puține

peni”, a făcut următoarea 
apreciere privind conduce
rea jocului: „Foarte bun 
arbitrajul lui Al. Popa 
(Rominia)".

O surpriză în lumea no
tației": din lotul S-U.A. 
pentru Jocurile Olimpice 
de la Tokio nu face par
te Tom Stock, recordma
nul mondial la 200 m 
spate. El n-a reușit să 
se claseze decit pe locul 
III- la concursurile de se
lecție pentru 10., reali- 
zind'1 timpul de 2:16.9, cu 
șase secunde mai mult 
decît,' performanța sa-re- 
cord realizată in 1962.

Un amănunt pe care 
nti-l cunoașteți, poate: 
Jocurile Olimpice din 
1900. desfășurate la Paris 
cu prilejul Expoziției uni
versale, au durat peste... 
5 luni î au început la 14 
măi și s-au'terminat la... 
28 octombrie.- ■ • r

lntr-un număr special, 
dedicat Jocurilor Olimpi
ce, revista ilustrată „The 
Daily Sport”, care apare 
la Tokio, publică o inte
resantă culegere de pro
nosticuri privind numă
rul medaliilor pe care, 
după părerea redacției, 
sportivii japonezi te pot

Pe 18 
poarta goală 
-rului Baia 
balistul 
mlan 
peste

Ar trebui trecut de-ndată 
. Im volei acest jucător, 
1 Că el la plasă se arată

Un foarte bun ...ridicător.
RADU POP

în jocul de la Craiova 
înaintașii Steagului roșu 
au tras în 90 de mi
nute un singur șut pe 
poartă.

Vi de poartă se-apropiară 
T&tdeauna cu fereală, 
șutul ăsta, bunăoară, 
Cred că fuse... din greșeală !

Drum bun !
Priviți în sus. Așa. Vedeți ?
Chiar soarele, pe-al cerului tezaur,
Parcă anume pentru voi
S-a rotunjit
Și pare o medalie de aur...

poziția Iolandei Balaș, 
cea mai bună sportivă din 
lume în această probă, 
să vedem cum a ajuns pe 
aceste culmi blonda ro- 
mîncă cu chipul delicat, 
care s-a născut la Timi
soara la 12 decembrie 
1936”.

în continuare,

ta cu performanța urmă
toare este și mai catego
rică. Deci, stabilind din- 
tr-un început că este fără 
rost orice speculație în 
legătură cu posibilitatea 
ca vreo rivală să uzurpe

caz era admisă 
de moment.
îlșa deschisă 

aveau... 
curent

Ziarul „L’Equipe”, co- 
mentînd meciul de fot
bal dintre A. E. K. și Di- 
namo-Zagreb, desfășurat 
la Atena în cadrul „Cu
pei „Campionilor Euro-

venită din barăj Un ao< 
piei , da. El poațe 
lua mingea respinsă ‘ 
portar. — *' * 
blemă n-a
F.l.F.A. în 
vorbiți dv. 
meci de fotbal, .
nei echipe, în intenția de a 
păstra rezultatul, . arunca 
intenționat mingea ‘ în afara 
terenului, ei sînt preveniți, 
apoi avertizați, iar jpcăio- 
rul care... urmează la gre
șeală suportă sancțiunea e- 
liminării. Bineînțeles ca tim
pul risipit în acest fel este 
„marcat" și adăugat ia slîr- 
șit de arbitru.

ION POSTAȘU 
Desene de N. CLĂUDIU

' 1 ■ ■ 1 • : J; ■ ■ '

Toată țara adunată
In arnici și-n fir cusută
Și în suflet și pe iie
Ei o duc să spună lumii 
Gîndul nostru : PRIETENIE.

TEOFIL BALAJ

Drum bun !
Priviți în jur : sîntem cu voi 
Și parcă prin tăriile albastre 
Vă poartă-acuma 
Peste mări și țări 
Speranța, gîndurile noastre.

In primele etape e. 
chlpa Progresul Bucu
rești nu a cucerit nici 
măcar un punct.

Cum ei n-au acumulat 
Nici un punct cît au jucat, 
Pîn-acum, pe cît se pare, 
Au doar... punctul de plecare.

I. CH1VU

Steaua 
_ ... centra

Jiul Petroșeni.

obține la apropiatele în
treceri olimpice.

Să începem cu... totalul: 
34 de medalii de aur, 18 
de argint, 25 de bronz. Și 
acum, iată și „repartiția" 
pe sporturi: ATLETISM :
1— 1—2; NATAȚIE: 4—5 
—9; GIMNASTICA: 8—4 
—2; LUPTE: 8—3—0; 
BOX: 2—2—2; SCRIMA: 
0—0—6; IUDO : 4—0—0; 
HALTERE: 1—1—0; FOT
BAL : 0-0-1 ; VOLEI:
2— 0—0; TIR: 4—0—15
PENTATLON : 0—0—1 ;
CICLISM : 0—0—1 ; IAH- 
T1NG: 0—1—0; CANO
TAJ ACADEMIC: 0—1
—0.

Nu s-ar putea spune că 
pronosticurile sînt lipsite 
de optimism . Dimpotrivă! 
Mai ales dacă ne reamin
tim că Ia Jocurile Olim-

S. LUIS, SATU MARE. — 
La atletism nu există un 
„sistem**. preqis de punctaj. 
De altfel nii există punctaj 
oficial decît la competițiile 
al că*pr; protocol prevăd ex
pres acest luciu : în întîlni- 
xile bilaterale sau triunghiu
lare, îndeobște. In ce pri
vește scara punctajului, ea 
nu are o regulă fixă. Cel mai 
uzitat punctaj- este 7—5—4 
—3—2—1; Daî este foloșit 
uneori . și un punctaj mai 
puțin favorabil primului loc 
(6—5—4—3—2-^-1) după cum 
americanii, dimpotrivă,
„punctau" într-o vreme după 
sistemul 10—5—4—3—2 
cordînd astfel un < 
deosebit primului Joc. 
orice punctaj însă e 
bine să ieși primul 
ultimul 1

Duminica trecută 
U.T.A. și Crișul au 
obținut primele victorii 
in campionat.

M1RON MĂRICEL, SLATINA.
— Fotbalistul Gheorghe Con
stantin â debutat în echipa 
de juniori a Unirii Tricolor, 
înainte d® a veni la Steaua
— în 1954 — a jucat la Lo
comotiva Iași.

B. M., CRAIOVA.1— Poate 
că ar fi meritat ■ ;mal mult 
decît o... epigramă jucăto
rul LOVIN de la Știința Cra
iova, care s-a remarcat în 
primele etape prin... durități:

performanța pe pondent Gheorghe 
stabilii-o ocupînd 
loc în concursul 
pentru cea mai 

corespondență, obținut 
mai mare ușurin- 

iolanda Balaș a sărit 
centime- 
apropia- 
Pe bună 
conside-

lete nu mai pot avea nici 
o pretenție".

Spațiul nu ne-a permis 
să reproducem decît cîte- 
va pasaje din acest am
plu reportaj publicat de 
„World Sports", ca mate
rial central. Firește, ne 
bucură mult cele scrise în 
legătură cu excelenta 
noastră atletă, care prin 
performanțele ei poartă 
peste mări și țări gloria 
sportivă a patriei.

Bob Phillips spune, glu
mind, că nu prea mai 
există de spus ceva nou 
despre lolanda Balaș. Sîn
tem convinși că Tokio îi 
va veni în ajutor pentru 
un nou reportaj cu „cea 
mai mare atletă din lu
me".

▼a șahuri date cu dama 
l-am adus pe adversar Intr-o 
poziție dificilă, incit nu mai 
putea sâ mute decît de pe 
un pătrățel pe altul și îna
poi. Mie îmi convenea re
miza și l-am dat „șah* la 
infinit, dar el pretindea că 
nu |oc regulamentar și câ 
nu am voie sâ dau atîtea 
șahuri**. Ca un prim răs
puns : se face simțită apa
riția unui regulament de 
șah (bat șeaua ca să pricea
pă.... Editura UCFS). La
problema pe care ați ridi
cat-o, răspunsul este clar : 
este remiză prin „șah etern". 
Au obținut remiza, in acest 
lei, și maeștri mai mari de- 
cît dv 1 înțelegem însă su- 
părareia prietenului dv : nu 
este plăcut cînd ai în plus 
un turn și un nebun să te 
trezești • 6u un ,>șah etern* 1

RADU GLOGOJEANU, CO
MUNA ' PARDIOARA. Oricît 
ați' fi dv. de... Tapidist — 
și nu e o performanță obiș
nuită să fii de 30 de ani 
suporterul unei echipe — 
tot nu vă puteți aduce a- 
minte mai bine decît... 
scriptele noastre. Deci : Si- 
poș și Baratki n-au jucat 
în echipa Rapidului în me
ciul cu Ujpest (Budapesta) 
de la 3 iulie 1938, încheiat 
cu scorul de 4—0 pentru 
Rapid.: Să vă spun și de cine 
au fost marcate golurile : în 
ordine de Cuedan, Moldovea- 
nu, Auer și Bogdan.

I. PADUREANU, BUCUREȘTI. 
— Cornel Pavlovici, de la 
Steau.1, este bucureștean.

PREMIANTUL...

gheața, sau e 
o copcă?

Desen de Mircea Ivănescu

Sub acest titlu, cunos
cuta revistă engleză 
„World Sports” publică 
în ultimul său număr un 
mare reportaj — pe 5 
coloane — despre lolanda 
Balaș, sub semnătura u- 
nuia dintre redactorii ei, 
BOB PHILLIPS.

„Pare simplu — începe 
articolul — cînd ți se cere 
să scrii un articol despre 
lolanda Balaș, insă cînd 
te apuci de scris îți dai 
seama că nu mai ai nimic 
de spus despre ea. Toate 
s-au... spus. Recent, revis
ta „World Sports” a pus 
întrebarea: „Poate fi în
vinsă Dorothy Hyman la 
Tokio ?“. Mai normală 
este însă această întreba
re însoțită de un răspuns 
negativ, cînd este vorba 
de lolanda Balaș, întrucît 
distanța dintre ea și atie-

Femeitor nu le era în- X 
găduit nici să participe, f 
nici să asiste la jocurile \ 
olimpice antice, cu excep- C 
fia preotesei zeiței Deme- x 
tra, care-și avea locul re / 
zervat pe stadion în tri- > 
buna Helanodicilor (a- |
dică a arbitrilor și oficia- ) 
Iilor). Legea pedepsea ta > 
moartea călcarea acestei X 
reguîi. Orice femeie sur- ? 
prinsă la Olimpia, în tim- l 
pul jocurilor, urma să.fie C 
azvîrlită de pe muntele x 
Tipaiu in valea . rîpoasă x 
a rîului Alfeu. Nu se eu- f 
noaște, de altfel, decît un x 
singur caz de violare a yj 
acestei reguli, în anul V 
396 î.e.n. Ferenice, o ee- y 
tățeană din Rodos, a P- > 
nut cu tot dinadinsul să-și X 
însoțească fiul, pe Piși- f’ 
rod, la Olimpia, pentru a 3 
nu-i lipsi pe tînărul ccm- î 
curent Ia pugilat de dra- r 
gostea maternă, tocmai 2 
în momentele cele mai w 
grele. Așadar, grijulia (și y 
temerara) mamă s-a tra- j 
vestit în gimnast, adică x. 
maestru, a trecut cu e- 
moție vadul Alfeului și a 3 
asistat deghizată la trium- V 
ful fiului ei. r

Dar în momentul în 1 
care, fericită, s-a repezit l 
în arenă să-l îmbrățișeze y 
pe învingător, i s-a des- S 
fășurat tunica și cea care X 
fusese luată drept mae- f; 
strul tînărului campion a 3 
fost descoperită. (De a- V 
tunci s-a luat hotărîrea -jr 
ca maeștrii să intre în * 
arenă goi, ca și elevii l ■ 
lor). Dacă Fetenice ou a ri 
fost condamnată la moar- y 
te e numai din pricina ce- y 
lebrei sale familii. în care /1
tatăl, frații, fiul, au fost cu \ 
toții olimpionid. Tatăl ei 
era vestitul Diagoras, Z 
campion la pugilat, cîntat S 
în odele lui Pindar... V



A luat sfîrsit raliul automobilistic Interviul nostru
internațional

i
Imagine de la sosirea primilor concurenți din „Raliul Dunării —Castrol" 

la punctul de control din Piața Scînteii.

La tenis de masă feminin

Progresul București (tineret)
La Palette Bruxelles 5-2

Spectatorii prezenți joi seara în sala 
iăe la stadionuil Republicii pentru a 
asista la partida internațională ami
cală de tenis de masă dintre forma
țiile feminine Progresul București 
(tineret) și La Palette Bruxelles au 
avut o dublă satisfacție : echipa ro- 
tnînă a întrecut pe campioana Belgiei 
cu scorul de 5—2, sportivele noastre 
jucând de o manieră care a impre
sionat plăcut publicul. Deși conduse

Turnee de șah
• La Suhumi, în turneul candidate

lor la titlul mondial de șah, s-au jucat 
partidele rundei a 12-a. Margareta Teo- 
dorescu, cu negrele, a remizat cu Iva
nova. Același rezultat a fost consemnat 
și în partida Karakaș—Eretova. Zatu- 
iovskaia a învins-o pe americana Lane, 
iar Zvorkina a cîștigat la Moscini. Tn 
clasament conduce Lazarevici 8 puncte 
și trei partide întrerupte. Ea este ur
mată în ordine de Kușnir 8 (1); Ere
tova 8, Zatulovskaia 7,5 (1), Marga
reta Teodorescu a acumulat 5 puncte.

• Turneul internațional de la Varna 
a luat sfîrșit cu victoria șahistului so
vietic Vasiukov, care a realizat 9 punc-

irCe din 13 posibile. Pe locurile urmă
toare s-au clasat în ordine: Hort 
u'R.S.C.) — 8,5 puncte; Gheller 
4U.R.S.S.) și Bilek (R.P.U.) — 8 
puncte. Șahistul romîn B. Soos a ocu
pat locul 9 (din 14 concurenți) cu 6 
puncte. Soos a cîștigat 3 partide, a pier
dut 4 și a remizat 6. Printre învinșii 
săi s-au numărat marii maeștri Gheller 
și Biiek.

cu 2—0, Victoria Jandrescu, Doina 
Zaharia și Viorica Ivan, campioana 
de junioare a țării, în vîrstă de numai 
14 ani și jumătate, nu s-au descura
jat ci, dimpotrivă acționînd cu mai 
multă convingere au reușit să termine 
învingătoare în fața unor adversare 
cu mult mai experimentate.

Cele trei buicureștene au arătat o 
concepție modernă de joc atacînd cu 
succes în majoritatea timpului. De 
pildă, Viorica Ivan a reușit combinații 
frumoase. Ea 
ficile, pentru 
zinvoltură la 
cu care și-a pus deseori în derută 
adversarele. Sperăm că evoluția de joi 
a Victoriei Jandrescu, Doinei Zaharia 
și a Vioricăi Ivan 
nou imbold pentru 
itoare.

De 
fosta 
Stas, 
nător 
mană, în timp ce Andree Crevcoeur 
a manifestat predilecție pentru de
fensivă. (Ct. CJ.

Rezultate tehnice : Progresul Bucu
rești, (tineret)—La Palette Bruxelles 
5—2 : V. Ivan—A. Crevcoeur 1—2 
(—16, 14, 13), V. Jandrescu—V. Stas 

16), D. Zaharia—M. 
Jandres- 
16, 14), 

D. 
V.

MAMAIA 25 (prin telefon de la tri
misul nostru). — Dnipă trei zile și 
două nopți de goană neîntreruptă — 
timp în care au străbătut un drum de 
aproape 3 300 km, traversînd R.F. 
Germană*  Austria, Ungaria și Romînia
— participanții la „Raliul Dunării— 
Castrol" au ajuns joi seara la Mamaia, 
punctul terminus al itinerariiului lor. 
Deși plou-a cu găleata, la locul de so
sire — aflat în fața Cazinoului din 
frumoasa noastră stațiune de pe litoral
— se aflau numeroși spectatori care 
au făcut o entuziastă primire concu- 
renților. Trebuie spus că vremea ne
favorabilă a constituit pentru automo- 
biliști un adversar permanent în a- 
ceastă competiție. Dia această cauză 
din cele 45 de echipaje care au luat 
startul (au fost prezenți concurenți 
din Elveția, R.D. Germană, R.F. Ger
mană, Ungaria, Bolivia, Cehoslovacia, 
Polonia și Austria), 19 au fost obli
gate să abandoneze întrecerea. La star
tul probei de viteză și îndemînare care 
a avut loc vineri la prînz la Mamaia 
s-au prezentat 26 de mașini. In urma 
rezultatelor de pe parcurs și a celor 
din proba de viteză au fost desemnați 
următorii cîștigători pe clase: Grand 
Tourist — F. HERBORN și R. ALT- 
MAN (R. F. Germană) pe o mașină 
Porsche Carrera de 1 600 cmc; Tourist
— W. ROSER 
(Austria) pe o 
cmc; Ralye — 
HERMAN (R.
șină Fiat 1300. La încheierea compe
tiției dl. W. Lovinger — președintele 
clubului automobilistic austriac—ne-a 
declarat : „Sînt deosebit de impresionat 
de excelenta organizare asigurată în
trecerii pe teritoriul țării dv, de ire
proșabila funcționare a arbitrilor, a 
stațiilor de benzină etc., de entuzias
tul dv. public".

și CR1STL STAFFNER 
mașină Styr Puch 650 

H. H0LHE1MER și B. 
F. Germană) pe o ma

D. LAZĂR

a apărat unele mingi di- 
ca apoi să treacă cu de- 
a tacuri și contraatacuri

va constitui un 
pregătirea lor vi-

ieșit în evidență 
Belgiei, Micheline

Patru înotători romini participă
la concursul international de la Varna

la oaspete a 
campioană a 
o bună atacantă. Un joc asemă- 
are și A iviane Stas, sora sa gea-

1—2 (—19, 18.
Stas 2—1 (20, — 18, 18), V. 
cu—-A. Crevcoeur 2—1 (—17, 
V. Ivan—M. Stas 2—0 (16, 
Zaharia—V. Stas 2—0 (11, 
Jandrescu—M. Stas 2—0 (18*

★
în meciul feminin 

primul tur al C.C.E., 
Ruse a dispus de La 
Ies cu 5—2.

18).
15),
17).

pentrucontînd 
formația Dunav 
Palette Bruxel-

5 minute cu învingătorul 
lui Martin Mulligan...
Ne vorbește campionul nostru de tenis, Ion Tiriac

La începutul săptămînii s-au întors din Iugoslavia tenismenîi Ion 
Țiriac și Petre Mărmureanu, care ne-au reprezentat culorile în patru 
turnee internaționale. Amănunte asupra întrecerilor și cîteva rezultate 
semnificative ne-au fost relatate de 
Ion Țiriac:

înotătorii Nicoleta Bărbulescu. Ma
ria CloSj Anghel Șoptereanu și George 
Malar duc aw plecat joi seară în Bul
garia pentru a participa la un con
curs internațional. întrecerile se vor 
desfășura azi și mîine în orașul Vama.

— Am participat la patru turnee 
„în serie", începînd. cu Zagreb 
și continuînd apoi cu Liubliana^ 
Opatia și Split. A fost destul do 
greu și obositor, mai ales că am 
avut în față adversari neobișnuit 
de puternici, din Europa și de 
peste ocean. în special delegația 
australiană a fost redutabilă, 
avînd în frunte pe Martin Mul
ligan, finalist în 1962 la Wimble
don și cîștigătorul turneului 
la Roma de anul trecut. . .

— ... pe care însă l-ai 
vins !

— Da, am cîștigat în fața 
Mulligan finala turneului de la 
Opatia. După un început mai 
greu, ne-a.m brodat" pe parcurs, 
eu terminînd în cinci finale, iar 
Mărmureanu clasîndu-se în ulti
mele trei turnee mereu printre 
primii 8.

— Cu alte cuvinte aii mers 
„crescendo". . .

— La Zagreb, am înregistrat un 
singur succes mai important, în- 
vingînd la dublu (cu Mărmurea
nu) pe americanii Nagler-Pery, 
iar la Liubliana, Mărmureanu a 
făcut un meci foarte frumos cu 
Mulligan, căruia i-a luat un set. 
Apoi, am plecat la Opatia. unde 
aveam să promovăm printre pro
tagoniști. . .

— Cum a decurs aici lupta ?
— Privind tabelul turneului, vă 

spun sincer că. . . m-am cam spe. 
riat — ne spune zîmbind „Tiri“ 
Av'Win pe partea mea numai au
stralieni l Trebuia să duc greul 
întrecerii. . . 
descurajat și iată că. 
am trecut cu bine toate obstaco. 
lele : 6-2. ‘ ’
8-6 cu Carmichael ;
Stiwenst. . . Ajunsesem în semi
finală. Aci întâlneam pe italianul 
Olivieri, care eliminase pe Iova, 
novici. Alt meci c^eu, altă victo
rie... Cîștig cu 6 4. 6-2 și intru 
în finală, împotr'r i - lui Mulligan, 
jucătorul nr. 3 al Australiei (după 
Emerson și Stole). Joc tare pri- 

, mele două seturi (6-4, 6-4) apoi 
australianul egalează (2-6, 2-6). în 
ultimul set, mă concentrez la 
maximum, joc bine și. .. cîștig 
— 6-2 !

— Dacă numărăm și victoria 
de acum doi ani ia Fraser, ai 
în prezent o frumoasă colecție 
de succese în fața australie
nilor !

campionul țării, maestrul sportului

Totuși, XH.U m-am 
pe rînd,

6-4 cu Sar eram ; 6-1,
6-4. 7-5 cu

— Da. Si mi-am mărit-o la ul
timul turneu, la Split. învingîn- 
du-i din nou pe Mulligan. în se
mifinală, dar la scor mai cate
goric : 6-2, 6-2 Tr.ebuie să mal 
spun că la Opatia am jucat du
blul cu Ishiguro — jucătorul nr. 1 
al Japoniei — împreună cu care 
am învins pe Mulligan-Iovanovici 
și am pierdut în finală la Carmi
chael-stiwenst, după ce avusesem 
4 setboluri (3-6. 7-9).

— Și finala la Split ? . . .
— Ultimul adversar mi-a fost 

Pilici, vechea mea cunoștință. Jo
cul cu stingă ai iugoslavului m-a 
derutat din nou și am pierdut în 
cinci seturi : 0-6, 2-6, 6-1, 6-3,
2-6. A fost punctul final ai unei 
întreceri deosebit de grele. .

, . . în care campionul Romîniei 
a făcut o figură frumoasă — 
completăm cele spuse de inter
locutorul nostru.

Interviu luat de 
RADU VOIA

Cu balonul rotund în jurul lumii
• HELENIO HERRERA S-A TINUT DE CUVÎNT : „INTER" A CÎȘTIGAT CU 
2—0, DAR VA SUSȚINE ÎNCĂ UN MECI AZI LA MADRID • REZULTATE 

NORMALE ÎN COMPETIȚIILE OFICIALE • EXPLICAȚIA UNUI 7—2...IN COMPETIȚIILE OFICIALE • EXPLICAȚIA UNUI 7—2...

Miercuri noaptea, pe 
San Siro din Milano, 
adevărată atmosferă d

pe stadionul
>, a fost o 

atmosferă de niare în
trecere sportivă: Meciul Internazio- 
naile—Independiente a atras nu mai 
puțin de 90 000 de pasionați ai fotba
lului, 250 de ziariști, precum și 45 de 
crainici reporteri din toate colțurile 
lumii, veniți să asiste la a dom a întîl- 
nire finală din cadrul „Cupei inter
continentalei „Inter" a cîștigat cu

2—0 (2—0) după ce primul joc îl
pierduse cu 1—0. (Conform regulamen
tului, la puncte egale se joacă 
lea meci: golaverajul intră în 
numai dacă cel de al treilea 
mină la egalitate. După două 
ambele echipe au cite două 
golaveraj : 2—1 pentru „Inter").

Jocul de la Milano a fost de o bună 
factură tehnică. Gazdele au fost supe
rioare în special în prima repriză,

al trei- 
acțiune 
se ter- 

partide, 
puncte;
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NOTE DE DRUM

Cu fotbaliștii romini la Addis-Abeba
Am decolat de la Bănea ga aproape de 

ieia piînzului înti-o zi mohoiîtă de decem- 
Hbrie cină iarna era în toi. La Atena, o 
jsploaie rece ne-a ținut cîteva o-ie în șa
bloanele aeroportului. Zgribuliți, spre miezul 
1 nopții ne-am îmbarcat în cvadrimotorul 
companiei „Ethiopian Airline". Zorile ne-au 

|-întîmpinat însă cu un soare strălucitor, 
pburam deasupra Etiopiei. Addis-Abeba ne-a 
Mntîmpinat cu o climă dulce asemeni sfîr- 
Lșitului de august la noi. Eram primă de
legație de sportivi romîni pe aceste me- 
: leaguri, iar sosirea fotbaliștilor a stîrriit 
i-un mare interes. Pe străzi afișe mari și 
multicolore anunțau jocurile formației noas
tre, postul de radio Addis-Abeba îi pre
zenta pe fotbaliștii romîni în toate emisiu- 

!nile de sport. Sosisem cu 46 de ore îna- 
< ânt&a primului meci și la primul antrena
ment, băieții, chiar și cei mai robuști 
dintre ei, au început să dea semne de su

focare cînd alergau. Explicația ? Capitala 
Etiopiei se află așezată pe un platou mun
tos la 2 550 metri altitudine, greu de su- 

jportat pentru acel organism oare.-vine de 
*l<r o, altitudine joasă. Vă închipuiți în ce 
[ condiții trebuia să aibă loc primul meci. 
rDumitriu II, Pavlovici, Crișan, Petescu și 
rRaksi erau de nerecunoscut. Li se împle
ticeau picioarele, gîfîiau după 5—10 mi
nute de efort.

ț Stadionul „Haile Selasie" situat în cen
trul orașului, cu o capacitate de 30.00n 
îlocuri, poate fi asemuit cu „Republicii’ de 
fa noi. în ziua primului meci tribunele e- 
p-au ticsite. Printre spectatori se afla și 
kBikila Abebe, cîștigătorul probei de ma- 
^ffaton Ja Olimpiada de la Roma. El sa 
jucară în Etiopia de mari onoruri și aie 

în tribună 
jdinga loja împăratului. înaintea începerii 
sineciului internațional o fanfară, compusă 
*din 300 de instrumentiști, a defilat pe pistă, 
cipoi a intonat cele două imnuri. Ne-au 
învins etiopienii cu 2—1 1

|>După cîteva zile de adaptare cu cli
ma, Jucdtoxii noștri se simțeau minunat, 

■■isa niște adevărat!...etiopieni. In celelalte

ticsite. Printre spectatori se atla

raton la Ojimpiada de la Roma. El

'■întotdeauna un loc rezervat

două meciuri disputate Ia Addis-Abeba 
tuația s-a schimbat. Fotbaliștii romini s- 
comportat așa cum ne obișnuiseră în țară 
și au cîștigat întîlnirile. In al doilea meci 
ei au învins cu 3—0 reprezentativa arma
tei etiopiene. Dumitriu II și Raksi au en
tuziasmat publicul. La „Guenet", hotelul 
unde locuia echipa, era un adevărat pele
rinaj. Zeci și zeci de tineri etiopieni se 
postau în fața intrăm, de la ore destul de 
matinale, sâ-i vadă pe fotbaliștii noștri, 
să-i întovărășească în oraș. La antrena
mente tribunele erau pline ca la... meci. 
Fotbaliștii noștri așteptau însă revanșa cu 
naționala Etiopiei. Doreau cu- toții ca ulti
mul joc în această țară să se încheie cu 
o victorie. Și așa a și fost. Revanșa cu E- 
tiopia, pe atunci campioana Africei, ne-a 
revenit cu 4—2. Echipa noastră a jucat 
bine și numai excepționalul Dembu porta
rul echipei gazdă i-g împiedicat pe înain
tașii noștri, care au abuzat ce-i drept de 
artificii, să înscrie mai multe puncte. Se
cretarul general al federației etiopiene — 
dl. Tessema — a venit după meci și a 
felicitat pe jucători și antrenori, decla- 
rînd printre altele :

„Felul cum echipa romînă s-a prezentai 
în ultimul meci a fermecat publicul nostru. 
Dorim să strîngem cît mai mult relațiile 
sportive cu Romînia". Cuvinte elogioase la 
adresa fotbaliștilor romini au apărut în 
toate ziarele etiopiene, care au publicat 
zeci de fotografii, interviuri consacrînd 
pagini întregi întrecerilor dintre fotbaliștii 
romîni șl etiopieni.

La Addis-Abeba tinerii noștri fotbaliști 
și-au făcut mulți prieteni printre jucătorii 
etiopieni. Dembu, Tadese, Luciano, Tesfa- 
ye, jucătorii cei mai valoroși din echipa 
națională a Etiopiei, au lăsat o bună im
presie antrenorilor noștri.

In timpul șederii la Addis-Abeba ne-am 
putut da seama de amploarea pe care a 
luat-o sportul în această țară africană. 
In oraș, pe lîngă marele stadion recent 
construit, se află încă multe alte terenuri 
de fotbal, volei, baschet. Terenurile sînt

si- 
i-au

pline de elevi și tineri. Fiecare disciplină 
sportivă are numeroase echipe care se 
întrec în campionatul capitalei etiopiene. 
Fotbalul este însă cel mai popular. Campio
natul Etiopiei este împărțit pe regiuni (din 
cauza marilor distanțe). Campionii regiunilor 
se întîlneso la sfîrșitul fiecărui an intr-un 
turneu la Addis-Abeba pentru desemnarea 
echipei campioane a Etiopiei.

Tinerii noștri fotbaliști au avut totodată 
prilejul să viziteze o serie de locuri pito
rești din împrejurimile capitalei, să fie 
oaspeți la curtea palatului Majestățli sale 
Haile Selasie, împăratul Etiopiei. Aici ei

au petrecut clipe minunate, au vizitat ce
lebra grădină zoologică care adăpostește 
cîte un exemplar din cele mai interesante 
animale mari din fauna țării. Cei doi lei, 
Zobil și Agaritu,. favoriții împăratului, care 
în unele zile se plimbă nestingheriți prin 
curtea palatului, au constituit un punct 
de mare atracția pentru fotbaliștii noștri. 
Desigur, nici unul dintre noi nu am pă
răsit capitala Etiopiei înainte de a ne 
oumpăra cîte o amintire din marele bazar 
al orașului. Nunweiller IV, de pildă, și-a 
cumpărat un pui de crocodil împăiat, în 
amintirea acelora de proporții naturale pe 
care i-a văzut plutind pe rîul Awas...

Vreme de zece zile cit a durat vizita dele
gației de fotbaliști la Addis-Abeba, cu- 
vîntul „RUMUNIA, RUMUNIA', a fost pro
nunțat de zeci și zeci de mii de etiopieni. 
Vom păstra mereu o amintire plăcută 
zilelor petrecute „în orașul eucalipților", 
cu atît mai mult cu cît știm că am lăsat 
acolo mulți prieteni.

CRISTIAN MANTU

I

...Amintire de neuitat. O fotografie in grup in curtea Palatului imperial din 
Addis Abeba.
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cînd au și marcat cele două golu 
prin Mazzola (min. 8) și Corso, < 
capul (min 40). In această parte 
jocului italienii am mai marcat un gc 
dar arbitrul maghiar Gere a anuli 
punctul pe motiv de ofsaid.

După meci, H. Herrera a 
că nu-1 interesa victoria la 
mai mare, deoarece și așa se 
un pi treilea meci (sîmbătă 

pentru care „băieții mei“ 
să-și conserve forțele.

n competițiile oficiale din 
ropa „partea leului" au avut- 
meciurile din „Cupa orașelor tî 
In primele jocuri s-au întîlni 

Giloise—Juventus Torino 0—
I Stockholm—Manchestc 
Borussia Dortmund- 

Oslo—Everton 2—! 
Barcelona-—Fiorentina 0—

C. Litige 
cupelor*  
(Belgia) 
in fața

drid), 
trebui

I

declar; 
un 
va 
la

8C( 
jU< 

im

v<

Ei

guri . 
St.
Dj utgarden 
United 1—1.
Bordeaux 4—1, 
F. C. " 
Valencia—F.

In „Cupa 
La Gantoise 
ren propriu
Westham United (6—1). Cîștigînd 
meciul revanșă (cu L—0) Legi a Vai 
șovia a eliminat pe Admira Viena 
iar Spartak Sokolovo Praga a învir 
în deplasare formația cipriotă Anth< 
hartis cu 6—0 calificîndu-se în „oț 
timi". (în primul meci 10—0 
In „Cupa campionilor eurbpeni" F. ( 
Koln s-a calificat pentru turul al do 
lea, eliminîud echipa Partizan Tiran 
cu 2—0 (în primul joc, cele două foi 
mâții au terminat la egalitate 0—0 
In fine, Real Madrid nu a avut emc 
ții în meciul 
locală S. K.
5—2.

Primele ecouri după 
Belgrad, dintre echi

1—1.
în primul jo 

a pierdut pe ti 
echipei englea

de la Odense cu echip 
Madrilenii au învins c’

Primele ecouri după jocul de 1 
Belgrad, dintre echipa Iugosla 
viei și selecționata Europei, n 

explică în oarecare măsură cauzele a 
cestui scor neobișnuit (7—2! pentr 
selecționată). In primul rînd, apăra 
rea iugoslavă a făcut cîteva greșel 
elementare, lăsînd liberi pe doi dintr 
cei mai periculoși înaintași din selec 
ționată: Eusebio și Uwe Seeler. Ii 
al doilea rînd, portarii Soskici, (apo 
în repriza a doua Skorci) nu au îos 
în cea mai bună zi. In fine, atacu 
iugoslav din care a lipsit cel ma 
valoros jucător (Sekularaț), a acționa 
timid, dovedind multă ineficacitate îi 
fața porții. Ca valoare tehnică, jocu 
nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor 
Explicația? Terenul desfundat d 
ploaia torențială care a căzut tot tim 
pul meciului. — i. o. —
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