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La început de an universitar

TOKIO (prin, cablu). Avionul 
olimpic special IL-18, pilotat cu 
înaltă măiestrie de către fostul 
fotbalist Constantin Iancu, care 
a transportat la Tokio ultimul 
let al delegației olimpice a R.P. 
Romine, a aterizai acum cîteva

țișat-o, dorindu-i succes in apro
piata întrecere. In ciuda atmos
ferei de bună voie și bună dispo
ziție, Sonia a încercat un „re
gret": că aniversarea nu a avut 
loc la Tokio, pentru a beneficia 
și de tortul japonez, pe care or

cepțională, iar priveliștile sibe
riene — pur și simplu incintăioa- 
re. Taigaua, cu zăpada și arama 
ei tomnatică, era purtă adusă 
din tablourile lui Repin. Un fior 
rie străbate cind stewardesa ne 
face cunoscut că afară temperadu-

îstăzi, institutele și facultă- 
din întreaga țară își deschid 
nou porțile. Începe noul an 

versitar !
Jupă o vacanță rodnică, după 
de minunate petrecute în ta
ele de la munte sau de peîn- 
îtul litoral, după frumoasele 
ursii care i-au purtat prin 
î mai pitorești locuri ale pa- 
■i, .studenții se vor întoarce în 
y î- și sălile de studiu

_a obțină noi succese la 
ăVutură. Datorită grijii per- 
nente a partidului și guver- 
ui ei vor beneficia de cele 
i bune condiții de învățătură, 
toți îi așteaptă, puse la punct, 
oratoarele, bibliotecile, cămi- 
e și sălile de mese moderne, 
anii puterii populare, prin gri- 
permanentă a partidului și gu- 
■nului, învățămîntul superior 
fost reorganizat și reprofilat 
espunzător cerințelor econo- 
ei și culturii socialiste în con
tă dezvoltare. In prezent func-

învă- 
facul-

în 
în 
au 
de

studenți la 
situîndu-se 
învățămînt

preocupări

ționează 47 de institute de. 
țămînt superior, cu 171 de 
tați și 211 secții de specializare, 

15 centre universitare. Numai 
anul universitar 1963—1964 
urmat cursurile circa 112.000 
studenti. în prezent, țara noa

stră are peste 60 de 
10.000 de locuitori, 
printre țările cu un 
superior dezvoltat.

Pe lîtigă multiplele
în domeniul îmbunătățirii condi
țiilor de învățămînt, în fiecare 
centru universitar s-au făcut pre
gătiri intense pentru buna des
fășurare a activității sportive. E 
și firesc. Sportul a devenit un 
bun prieten a'l studenților noștri 
și, de la an la an, la startul în
trecerilor dedicate lor s-au pre
zentat mii și mii de tineri. Ulti
ma ediție a campionatelor repu
blicane universitare a angrenat 
în întreceri peste 60.000 de stu- 
denți, iar alte zeci de mii au

îte despre campionatele republicane
de baschet

luat parte la întrecerile Sparta• 
chiadei republicane. Multi dintre 
ei au început să se pregătească 
apoi în secțiile de performanță 
ale cluburilor sportive Știința, 
practicînd sportul de perfor
manță preferat.

Desigur că și anul acesta ca
tedrele de educație fizică, lecto
rii și profesorii din institute și 
facultăți, în colaborare cu orga
nizațiile U.T.M. și Asociațiile stu
dențești din centrele universitare 
vor munci cu tot elanul pentru 
organizarea temeinică a activi
tății sportive, pentru ca rezulta
tele să fie din ce în ce mai va
loroase. Competiții tradiționale 
ca, de pildă, „Cupa anilor 1", 
„Campionatele republicane uni
versitare" i 
sească din 
tiv al nici 
facultăți. O 
este necesar 
„Concursului 
Insignei de 
startul întrecerilor acestui 
curs trebuie să se prezinte 
studenții capabili să facă sport.

Acum, în pragul noului an uni
versitar, urăm tineretului stu
dios spor la învățătură și noi 
succese în activitatea sportivă 
pe care o va desfășura.

nu trebuie să lip- 
i calendarul spor- 

unui institut sau 
atenție deosebită 
să se acorde 

pentru cucerirea 
polisportiv". La

con-
toți

Sportivii romîni la sosire pe aeroportu-l Haneda din Tokio. De la stingă la dreapta: Horațiu 
Nicola-u, Maria Di aeon eseu, Ion Dumitrescu, Doină Popescu, Viorica Viscopoleanu.

_,n 11 octombrie începe ediția 
>4—1965 a campionatului re- 
>lican masculin de baschet, iar 
săptăinînă mai tîrziu vor lua 
rtul și echipele feminine. La 
receri vor lua parte echipele 
>aua București, Dinamo Bucu- 
ti. Rapid București, Știința 
curești, Știința Cluj, Știința 
nișoara, Dinamo Oradea, l a- 

Constanța, Politehnica Cluj, 
ința Tg. Mureș, C.S.M.S. Iași, 
■oul roșu Brașov (masculin 

. I.C.F. București, Voin- 
Tg. Mureș, Voința Satu Mare, 
ogresul București, Știința Cra- 
ra, Olimpia București, Petro- 

Ploiești, Siderurgisiul Galați, 
S.A. Bacău, Aurul Brad (mas
on seria a il-a), Știința Bucu- 
ti, Rapid București, Știința 
ij, Voința Brașov, .Voința 
curești, Voința Oradea, Unirea

lupta pentru titlurile 
ie campioni la tenis
Una din cele mai importante 
mpețiții interne de tenis, 
npionatul republican indivi- 
al se deschide vineri în Bucu
ri. Timp de o «ăplaniina te
nurile de tenis de La Progre- 
1 și Știința (lîngă ștrandul 
/•or) vor găzdui întrecerile ce- 
• mai buni jucători.
Printre protagoniștii celor 
ici probe se află Tiriac, Ju- 
ta Namian, Marmure mm, E.- 
mora Roșianu, Bosch, Mer
na ZurălăiJ, C. Năstase, Eca- 
rina Horșa, Bardan, 1. Dibar, 
rester. surorile Mariana și 
nda Ciogolea, D. Viziru pre- 
in și tenismani mai tineri ea 
e Năstase, A. Cun, Dron, 

Rado. C. Popovici, L. Man, 
>aghe, C. Dumitrescu, V. Mar- 
, Mureșan, Sântei. Negru etc. 
parte dintre aceștia din urină 

>r concura paralel și în câ
ni oampioaiatu'lui republicau 
dividual de juniori (categoria 

vîrstă 17—18 ani) care se 
i disputa în aceleași zile și pe 
eleași terenuri.
Concursurile se vor termina 
neri 9 octombrie.
Programul de desfășurare a 
eciurilor va începe in fiecare 

la ora 8,30 și 15.

București, Mureșul Tg. Mureș, 
Progresul București, S.S.E. Con
stanța (feminin seria I), I.C.F. 
București, Spartac Salonta, O- 
limpia București. A.S-A. Cluj, 
S.S.E. Rnt. Vîlcea. C.S.M.S. Iași, 
I. C. Oradea, Voința Tg. Mureș 
(feminin seria a Il-a).

Campionatele se vor desfășura 
astfel : masculin seria I : turul 
11 octombrie — 6 decembrie, re
turul 7 februarie — 21 februa
rie (în sală) și 13 iunie — 18 
iulie (în aer liber); turneul final 
(șase echipe) 27 iulie -- 1 au
gust; masculin seria a ll-a: tu
rul 11 octombrie -6 decembrie, 
returul 7 martie — 2 mai: femi
nin seria I : turul 18 octombrie 
— 13 decembrie, returul 14 fe
bruarie — 11 aprilie, turneul fi
nal (șase echipe) 27 aprilie — 
2 mai; feminin seria a ll-a : tu
rul 18 octombrie — 29 noiem
brie, returul 14 martie — 25 a- 
prilie.

Din regulament reținem urmă
toarele amănunte mai importan
te : obligativitatea apărării om la 
om pentru echipele masculine și 
feminine din seria a Il-a, obli
gativitatea tuturor echipelor de 
a avea formații de juniori care 
să participe cu regularitate ia 
competițiile rezervate acestora; 
obligativitatea jucătorilor de a 
trece normele de control fizice 
•*c.

ore pe aeroportul Haneda din ca
pitala Japoniei, după un zbor de 
18 ore și 30 minute și un parcurs 
de aproape 11000 km.

Atmosfera optimistă a domnit 
toi timpul, așa cum stă bine 
sportivilor la drum. Chiar de la 
plecare delegația noastră a săr
bătorit-o călduros pe maestra 
sportului Sania lovan, din echi
pa de gimnastică, cu prilejul îm
plinirii a 29 de ani. Nu au lipsit 
nici flcrile și nici chiar... tortul 
tradițional, iar colegele ei de 
echipă și alte sportive au îmbră-

ganizatorii l-au promis tuturor 
sportivilor participanți la L " 
care își vor sărbători zilele 
naștere și onomasticile in 
rioada 'întrecerilor olimpice.

...Prima escală o facem la Mos
cova, iar pe cea de a doua la 
Irkutsk, unde răminem peste 
noapte. Apoi următorul popas la 
Habarovsk. Călătoria a fost ex-

O., 
de 

pe-

ra aerului este de minus 60 de 
grade!

In scurtul popas făcut pe ae
roportul din Moscova am intîUiit 
numeroși sportivi sovietici care 
își pregăteau și ei bagajele pen
tru Tokio. Campionul mondial 
Zabelin, autor al unei perjorman-

(Continuare în pag. a 4-a) ■

SCHIFISTII DINAMOVISTI AU DOMINAT 
FINALELE' DE CANOTAJ ACADEMICI»'

București care

Tntrecerile decisive ale cam
pionatului republican de canotaj 
academic s-au încheiat marți di
mineață la Snagov, cu probele 
masculine. Concursul, care a a- 
vut loc pe un vînt ușor contra, 
a fost dominat de schifiștii clu
bului Dinamo
și-au adjudecat 5 din cele 7 pro
be ale programului. Celelalte 
două curse au revenit cluburilor 
bucureștene Știința .(la S2 vîs- 
le) și Olimpia (la simplu). De 
remarcat că reprezentanții Capi
talei s-au situat de fiecare dată 
pe locul I. Subliniem, de ase
menea, surpriza produsă în pro
ba de simplu, unde Cornel 
Ciocoi, răsturnînd toate pronosti
curile, l-a învins clar pe Alexan-, 
dru Aposteanu, deținător al tit
lului doi ani consecutiv.

Iată rezultatele înregistrate pe 
linia de sosire
trori: S 4+1: 1. Dinamo 1 (Ște
fan Tarasov, Arpad Ghergheli, 
Radu Nicoiae, Artion Spiridon + 
Gh. Gheorghiu) 7:12.3; 2. Steaua

de către cronome-

Mo-

8:24,6; S 2 fără cîr- 
Dinamo I (Emanoil
Gheorglie Tudose) 

Dinamo 11 (Gheorghe

(F. Boiolits, II. Vinandi, S. 
canu, V. Cotîrlă 4- V. Popescu) 
7:18,3; 3. Dinamo II (I. Szabo, 
G. Mîndri'lă; O. Ciobotaru, A. 
Colbu 4- Gh. Istrate) 7:19,7; 4. 
Unio Satu Mare 7:59,8; 5. Vo
ința Buc.
maci : 1. 
Stratan, 
7:48.2; 2.
Găvrilă, Octavian Coman) 8:05,4;
3. Voința Timișoara (Arpad 
Klein, Arcadie Hușțiuc) 8:13,2;
4. Știința Buc. (Boris Ferderber, 
Șerban Lambr’u) 8:27,2; 5. Me
talul Buc. (Emil Șerban, Ion Pa- 
nait) 8:35,5; simplu: 1. Cornel 
Ciocoi (Olimpia Buc.) 7:48,2; 2. 
Alexandru Aposteanu (Dinamo) 
7:51,2; 3. Eugen Petrache (Ști
ința Bgc.) 8:15,2; 4. N. Augus
tin (S.S.E. Timișoara) 8:34,2; 5. 
A. Ferentzi (Steaua) 8:44,1; 6. 
A. Labu (U. T. Arad) 8:48,2; 
S 24-1; t. Dinamo I (Reinhold 
Batschi, Petre Ciapura 4* Gh.

(Continuare în pag. a 2-a)

Echipajele de schij 8 + 1 la începutul cursei
Folo; V. Bageac

Cele mai noi știri 
din capitala Japoniei

TOKIO, 30 — Corespondență 
de la trimisul spec fol 
„Agerpres", 1. Goga :

DUPĂ ZILELE de ploaie și 
vreme tnohorîlă, acum la Tokio 
soarele a „spart" plafonul de 
nori și strălucește deasupra ora
șului. In incinta stadionului 
„Național", în piscinele de înot 
și la alte baze sportive, există 
o mare animație. Antrenamen
tele sînt în plină desfășurare.

al

Jocurile olimpice la

pă campioana noastră. „Antre
namentele Iolandei Balaș, re
marcă ziariștii străini, sînt ur
mărite cu interes deosebit la sta
dionul „Național".

ÎN ANEXA specială a ziaru
lui „Asahi" sînt publicate peste 
100 de fotografii și scurte bio
grafii ale vedetelor Jocurilor O- 
limpice, printre care Iolanda Ba
laș (R.P. Romînă), atletul ne
gru Ral! Boston (S.U.A.), fon-

radio si televizor1
fi urmărite zilnic la radio șiJocurile olimpice vor putea 

pe micul ecran și de iubitorii de sport din țara noastră. 
Posturile 
și 21,30 — pe programul 1 
Jocurilor olimpice, realizate de trimișii radiodifuziunii romîne 
la Tokio. Totodată, în cadrul radio-jurnalului de la orele 
16 și 17 vor fi comunicate știri olimpice la zi.

Programul de televiziune va cuprinde evenimentele petre
cute cu o zi înainte. Aceasta, ca urmare a timpului necesitat 
de transportul benzilor magnetice de la Tokio în Europa 
(la Hamburg) și a retransmiterii lor la posturile de tele
viziune interesate. Pe micul ecran se va putea urmări prima 
emisiune olimpică în ziua de 11 octombrie la ora 18, cînd 
va fi televizată festivitatea de deschidere a Jocurilor olim
pice. Apoi zi de zi, pînă la 25 octombrie inclusiv, televiziunea 
va transmite în fiecare după-amiază un program de pînă 
la două ore. în cadrul acestor emisiuni vor fi prezentate 
imagini înregistrate pe bandă magnetică, știri și cronici refe
ritoare la întrecerile olimpice.

noastre de radio vor transmite zilnic la orele 17,30 
emisiuni speciale dedicate

în prezent, se află în satul o- 
limpic peste 2 200 de sportivi și 
oficiali, reprezentînd 51 de țări. 
Printre cei sosiți miercuri se 
numără și sportivi din Austria, 
Anglia, R.S. Cehoslovacă, Fran
ța si alte țări.

PE PISTA stadionului „Na
țional" a fost văzut marți la lu
cru campionul olimpic de mara
ton, etiopianul Bikila Abebe, un 
adevărat exemplu de dîrzenie. 
După cum se știe, Bikila Abebe 
a fost operat la 13 
de apendicită. El și-a reluat an
trenamentele după 9 
pregătește de zor.

LA GROAPA 
centrul atenției 
mana mondială 
înconjurată aici 
rație, mai ales 
autografe, care se țin „sca:

septembrie

zile și se

de sărituri, în 
se află record- 
fohnda Balaș, 

cu multă admi- 
de vînătorii de 

du-

distul Piolr Bolotnikov (URSS)' 
și alții

ECHIPA MASCULINA de vo
lei a R.P- Bulgaria a plecat spre 
Tokio pentru a 
neul final al J. 
mației R.A.U.,

FEDERAȚIA 
R.P.D. Coreeană 
participarea selecționatei femi
nine la turneul final alături de 
echipele Japoniei. U.R.S.S., R.P. 
Romîne, R.P. Polonă și S.U.A.

DUPĂ O ZI de repaus, la 
Yokohama a fost reluat turneul 
preolimpic masculin de baschet. 
Rezultate: Tailanda — Malaya 
79—78 (38—43); Coreea de sud 
- Indonezia 103- 85 (45—37); 
Mexic — Cuba 64—61 (36—36); 
Australia —■ Taivan 64—62 
(32—28). Conduce, neînvinsă, e- 
chipa Mexicului.

participa la tur- 
O., în locul fur
oare

de volei
a

a forfaîtat.
din 

confirmat



UN BILANȚ B9GAT ÎN REALIZĂRI 
Pentru o mai largă dezvoltare a atletismului in regiunea Brașov 
Recent, Consiliul regional UCFS Brașov 

și-a analizat activitatea desfășurata pen
tru organizarea Spartachiadei republicane 
și îndeplinirea angajamentelor luate în cin
stea celei de a XX-a aniversări a elibe
rării patriei. La lucrările plenarei, în afară 
de membrii consiliului regional au parti
cipat și membrii comisiei regionale a Spar
tachiadei republicane, secretarii cluburilor 
sportive, președinții comisiilor regionale 
pe ramură de sport, antrenori și sportivi 
din loturile reprezentative ale regiunii Bra
șov, care au concurat în finala marii com
petiții. Din raportul prezentat de președin
tele consiliului regional, tov. Ilie Predovici, 
ca și din discuțiile participanților s-a con
turat un bilanț rodnic. La întrecerile marți 
competiții au participat peste 300.000 de 
tineri și tinere, oameni ai muncii din ora
șele și satele regiunii. Cei 245 de sportivi 
din loturile reprezentative ale regiunii au 
luptat cu ardoare în finala pe țară șl au 
demonstrat o bună pregătire reușind să se 
claseze pe locul I la ciclism, 11 la atle
tism și lupte, III la haltere și natație, IV 
la baschet, box, gimnastică etc.

In clasamentul final pe țară regiunea

tiva orașului București.
In cinstea marii sărbători 

patriei 
cucerit 
25.000 
cestui 
nizat peste 4.030 acțiuni turistice cu un 
număr de 237.000 de oameni ai muncii, jar 
la sate aproape 3.000 „duminici cultural- 
sportive".

Spartachiada republicană a prilejuit o 
puternică dezvoltare și a activității spor
tive de performanță din regiunea Brașov. 
Dintre rapturile sportive care și-au creat o 
largă bază de mase, principalele sînț. țitie- 
lismul și gimnastica. Consiliul regional 
Brașov are datoria și posibilitatea. SAțASÎ- 
GUfcE ȘI PE VIITOR CONDIȚII OPTIME DE 
DEZVOLTARE ATLETISMULUI și celorlalte 
tainuri de sport. Pentru o mai bună: edi- 
•iicare, să apelăm la o succintă statistică, 
ixi probele atletice din cadrul ■ întrecerii 
Spartachiadei republicane au participat 
'6Î.B01 băieți și 15.654 fete. Total: 77,255 de 
tineri sportivi. Evidențieri: C.S.S. Lucea- 
Ipiul — %.17x.,300 participant, C.S.O. Brașov 
— 15.414, raionul St Gheorghe — 12.532, 
Tg. Secuiesc — 9.826, CSM. Sibiu — 6.248 
etc., Participanti la etapa regională — 234 
.de, atleți dintre caje 64 fete (din. întreprin
deri 102, din școli 111 și de la sate, 21). 
P®, primele tr.ei. locuri ale clasamentului 
i,«pjpnal — C.S.O. Brașov (337 pct.), CSM

la baschet, box, gimnastică etc. 
i ;__i __wi____

Brașov a ocupat locul II, după reprezenta- 

cinstea marii sărbători a eliberării 
peste 32.000 de tineri și tinere au 
Insigna de polisportiv și aproape 

au trecut majoritatea probelor a- 
concurs. De asemenea, s-au orga-

Peste 1300 de duminici cultural- 

sportive in regiunea Galați
De lâ începutul anului și pînă- în 

prezent. în regiunea Galați a fost or
ganizat un număr .de 1 319 dunținiși 
cuHural-șpprtive. Fruntașe in această 
acțiune (în care au fost antrenați peste 
140 000 de. țineri și tinere) au . fost a- 
socîâțiile sportive din comunele Balo
tezi și Pădureni — raionul Panciti, 
Popești, și Gugești -i—raionul Focșani. 
Movila Miresei și Rirnniceni — raio
nul Brăila, Lascăr Catargiu și Pechea 

raionul Galați etc. VIRGIL ALBESCU

!
.
CEA MAI ECHILIBRATĂ ETAPĂ A CAMPIONATULUI

REPUBLICAN LA „CLASICE"
re_-

I

(După copsumarea primei etape a ■ 
iirplui 'campionatului republican., de 
jelăsice"’seria A, echipele au totalizat 

ițite 13( meciuri. In frunfea clasameȚ; 
țilui coptii'ua să se afle Dinamo. ur- 
^ață de, Steaua și Steagul roșu Bra- 
ăov,. Etapa de sîmbătă și dun;inic'$ a 
fost’ cea niai echilibrată din cele des
fășurate pînă acum. Acest lucru îl con
firmă faptul că în clasamentul general 
nu au survenit decît două modificări: 
LJriio Satu Mare a trecut de pe locul 
4 pe Ipcul 5, iar Metalul de pe tocul 5 
pe .’locuF patru. In rest, formațiile își 
păstrează locurile din etapa a V-a a 
birului campionatului. Cu toate efor
turile depuse, Progresul n-a reușit să 
evite coada clasamentului și aceasta 
datorită faptului că n-a putut trece de 
formația din Giulești. Un loc mai bun 
ar fi putut ocupa și A.S.M. Lugoj dacă

jr COORS DE TRIATLON Deschiderea sezonului competițional de toamnă
■'■' Sîmbătă și duminică se va desfășura 
în Capitală un concurs de triatlon. 
Prima probă a întrecerii, înotul, se 
va desfășura sîmbătă la bazinul Tine
retului, la ora 9,30 și 17,00, proba de 
tir eslte programată duminică dimi
neața la poligonul din incinta stadio
nului Tineretului și tot pe această 
bază —- în aceeași zi, Ia orele 12 — 
va avea loc crosul. Participanții vor 
ți împărțit) în (ltrjă categorii — sub 
și peste 16 ani.

, înscrierile pentru concurs se fac Ia 
lvazinul Tineretului și Ia Federația ro- 
stîită de. călărie și pentatlon modern , o ,
jiaă înainte de startul în prima probă. Negulescu, Reti, Eleonora Mihalca și

La 
de 
31.

Sibiu (237 pct), CSM Mediaș (216 pct). 
etapa raională au lost doborîte 360 
recorduri raionale, iar la cea regională 
La finala pe țară reprezentativa regiunii, 
compusă din 38 atleți, prezenți la startul 
tuturor probelor s-a clasat pe locul II atît 
la băieți și la fete, cît și în clasamentul 
general. La ștaleta 4X100 m. băieți, la 
greutate fete și la disc băieți, atleții bra
șoveni și-au adjudecat primele locuri.

Regiunea dispune de 34 de antrenori de 
atletism. Dintre aceștia s-au evidențiat în 
formarea noilor cadre de atleți antrenorii 
Petre Popescu (CSM Mediaș), Edith Treibal 
(CSM Sibiu), Nic. Tacorian (CSS Luceafă
rul), Irina Tacorian (SSE), Silviu Mereuță 
(C.S. Dinamo), Mihai Szoke (C.S. St. roșu) 
ș. a.

Tot cu prilejul Spartachiadei republicane 
s-a îmbunătățit și baza materială a atle
tismului ; s-au achiziționat de către cluburi 
și asociațiile sportive importante cantități 
de materiale și echipament sportiv și s-au 
reamenajat pistele de atletism de la stadio
nul Steagul roșu, cele de la Sighișoara, 
Mediaș, Sibiu ș. a.

Iată numai o parte din succesele repur
tate de atletismul brașovean. Oare pînă 
acum s-a făcut tot ce se putea lace ? Se 
pare că nu.

Deși în perioada Spartachiadei republi
cane s-au afiliat 14 noi secții de atletism, 
numărul total al acestora — 63 — este încă 
foarte mic față de cele peste 700 asociații 
sportive existente în regiune. Un decalaj 
asemănător există între numărul sporti
vilor clasificați (doar 16 de categ. I și 
157 categ. a Il-a) și cel al sportivilor legi
timați (peste 860). Pînă în prezent, ciira de 
plan la clasificări pe 1964 a fost realizată 
doar în proporție de 60 —65e/« deși sezonul 
activității atletice în aer liber e pe sfîrșite.

Nici în privința organizării concursurilor 
atletice din cadrul Spartachiadei nu s-ar 
putea spune că lucrurile stau tocmai bine. 
La unele dintre acestea mulți dintre con
curenți s-au;: prezentat fără nici o pregătire 
anterioară, astfel incit rezultatele otit’nu^e 
eju fost slabe. ji>e asemenea, chiar fti etapa 
regională, datorită unor deficiente orga
nizatorice, tiu -i'S-au prezentat atleții raio
nului Rupea.;;Ș17. îti sfîrșit^ n-a existat preo
cupare sufici'ehfâ pentru depistarea elemen
telor talentate .. și pentru; încadrarea lor în 
sectiile de perforrnahjă.

Biroul Consiliului regional va trebui să 
sprijine mai mult comisia regională de atle
tism pentru a lichida lacunele care con
tinuă să mai '■ frîneze dezvoltarea atletis
mului/ Iii: -primul rînd trebuie sporit sim
țitor numărul secțiilor de atletism din aso
ciațiile. sportive și asigurată încadrarea 
acestora cu instructori voluntari. Perioada 
de iama trebuie folosită din plin pentru 
școlarizarea noilor instructori.

Să se asigure, continuitatea competițio- 
nală lă atletism prin organizarea cît mai 
multor concursuri locale, în cadrul campio
natelor asociațiilor, a .duminicilor cultu
ral-sportive" la sate, a întrecerilor pe oraș, 
pe raion și interiaionale. Să se realizeze, 
de-'asemenea, toate competițiile prevăzute 
în calendarul sportiv regional. Comisia re-’ 
gională ,ele .atletism, cele raionale și ale. 
cluburilor sportive au datoria să continue 
acțiunea de depistare a tinerelor talente 
și să le încadreze în secțiile de perfor
manță, urmărind îndeaproape creșterea 
lor.

.Biroul regional va trebui să ajute cd-> 
misia de atletism să-și planifice activi
tatea, să-și organizeze munca de îndru
mare a comisiilor,raionale și ale cluburilor 
sportive pe bază de obiective concrete, în 
funcție de specificul sezonului competițio- 
nal și de posibilitățile locale de dezvoltare 
a. activității gtletice. Pregătirea trecerii 
la activitatea atletică de iarna constituie 
din toate1 punctele dd vedere o importantă 
sarcină ăctuală.

Faptele dovedesc că în regiunea Brașov : 
exisfă largi posibilități pentru dezvoltarea 
atletismului. Trebuie doar mai multă preo
cupare pentru folosirea din plin a acestora, 
pentru a se crea și pe viitor acestei im
portante ramuri de sport condiții optime 
de dezvoltare.

la această ștapă ș-gr fi prezentat cu 
echipa completă.,.

Clasamentul, general 
etapă a returului are 
iățișare : ”

după prima 
următoarea în-

1. Dinanqo 13 13 0 0 181: 25 39
2. Steaua 13 12 0 1 152: 42 37
3. St. roșu Bv; 13 10 1 2 127: 69 34
4. Metalul Buc. 13 7 1 5 92: 86 98
5. Unio S. Mare 13 6 1 6 88:108 26
6. Rapid 13 5 3 5 94: 98 26
7. C.S.O. Galati 13 4 2 7 78:106 23
8. Chimistul B. M. X3 4 0 9 73:121 21
9. C.F.R. Tim. 13 3 2 8 74:124 21

10. C.S.O. Reșița 13 2 3 8 77:121 20
n. A.S.M. Lugoj 13 3 0 10 62:132 19
12. Progresul Buc. 13 1 3 9 64:128 18

TENISuMASA

După o pauză conipetițională de 
cinci luni — în care timp însă pregă
tirile au continuat — fruntașii tenisu
lui nostru de masă participă la o în
trecere deosebit de importantă. Este 
vorba de penultimul (al patrulea) con
curs al etapei finale a campionatului 
republican individual care va avea loc 
vineri, sîmbătă și duminică la Suceava. 
Partidele vor avea darul să ne dea și 
o imagine asupra stadiului actual de 
pregătire a sportivilor în preajma unor 
competiții internaționale. Iată deci un 
motiv în plus pentru ca Alaria Alexan
dru, Ella Constantineșcu, Giurgiucă,

C. Dumitrescu (Olimpia) campion 
la proba clasică de 1000 m start de pe loc
Finalele campionatelor republicane 

de ciclism pe pistă au continuat marți 
după-amiază pe un timp splendid. 
Și-au disputat întîietatea alergători d« 
toate categoriile.

Punctul de atracție al celei de a 
doua reuniuni l-a constituit proba cla
sică de 1000 m cu start de pe loc re
zervată seniorilor. La start au fost 
prezenți 14 concurenți reprezentînd 
cluburile Dinamo, Steaua, Olimpia și 
Voința. Ca favorit nr. 1 al cursei 
pornea Vasile Burlacu. Adversarii lui 
principali se anunțau C. Dumitrescu, 
E. Bărbulescu și Silviu Duță. Dar, cal
culul hîrtiei a fost dat peste cap. Por
nit al patrulea în’cursă, C. Dumitrescu 
a fost cronometrat la capătul celor 1000 
m cu 1:13,02, preluînd conducerea îti 
clasament, pe care nu a mai cedat-o 
pînă la sfîrșit. Vasile Burlacu a fost 
întrecut și de Eugen Bărbulescu ocu- 
pînd locul 3—4.

Vremea a ținut cu cicliștii și în 
cea de a treia reuniune a finalei pe 
țară, întrecerile programate miercuri 
după-amiază, desfășurîndu-se pe un 
timp admirabil. Cea mai _ importantă 
alergare, urmărire individuală seniori, 
a fost punctată încă de la început de

CONSTANTIN’ DUMITRESCU

MDT0CICLI5M
Mo toc rosiștii romîni vor evolua 

la concursul internațional 
de la l'-hișinău

delot 
la Chi- 
țradițio-

în cursul zilei de azi, un 
motocidiști romîni va pleca 
șinău pentru a participa la 
naiul concurs de motocroș organizat 
de forul de specialitate din U.R.S.S, 
la care au fost ,invitați sportivi din 
R. P. Polonă. . R. D. Germană, R. F. 
Germană, R. S. Cehoslovacă, Austria, 
Belgia, Suedia, R. P. L'ngară și R. P. 
Bulgaria.

Lotul; nostru, Cuprinde pe cei mai 
în formă sportivi, la ora actuală, care 
an ocupat locuri',, fruntașe în campio
natul national de mptocrps încheiat 
recent. Aceștia' sîrit : Mihai Pop și O- 
vidiu Puiii (175 fmc). Mihai Dănescu, 
Cristian Dovids și Troian Macarie 
(250 cmc), Gheorghe Ion și Ervin Stil
ler (500 cmc). ' ’ , ....

Antrenorul lotului, maestrul sportu
lui Gheorghe loniță, ne-a declarat oă 
motocicliștii noștri sînt hotărîti să facă 
totul pentru a avea o comportare Ia 
înălțimea încrederii ce li s-a acordat 
de a reprezenta sportul cu motor de 
la noi în acest important concurs in
ternational. f

LA SUCEAVA

ceilalți jucători, să se străduiască pen
tru o comportare cît mai frumoasă, iar 
prima lor evoluție la Suceava să cons
tituie și o bună propagandă pentru 
tenisul de masă în acest oraș. Alături 
de jucătoare și jucători cunoscuți vor 
concura și • o serie de elemente tinere 
relevate la finalele campionatului re
publican de juniori; Viorica Ivan, Lidia 
Sălăgeanu, Carmen Crișan, Silviu Du- 
mitriu, Gelu Păun, Benone Cârmăzan 
etc.

Programul celor trei zile de întreceri 
cuprinde meciuri la cinci proble : simplu 
Femei, simplu bărbați, dublu femei, 
dublu bărbați și dublii mixt.

i cea- 
Gurgui

o mare surpriză : în serii Ion Arde- 
ieanu (Steaua) l-a învins pe favoritul 
probei Constantin Dumitrescu (Olim
pia). Dar, deoarece calificările în 
manșa următoare s-au făcut pe baza 
celor mai buni timpi, C. Dumitrescu 
a rămas în cursa pentru titlu avînd în 
semifinale un adversar la fel de puter
nic în persoana lui Silviu Duță 
(Steaua). La capătul celor 4 00C m, 
C. Dumitrescu și S. Duță au trecut 
linia de sosire în aceeași zecime de 
secundă (5:19,02) dar pentru că pri
mul alergător a fost cronometrat, cu 
o jumătate de tur înainte de termina
rea cursei, cu un timp mai bun 
(5:03,01, față de 5:03,04) a reușit să 
se califice în finală alături de ’ Ion 
Ardeleanu cîștigătof detașat în 
laltă semifinală cu N. ( 
(Steaua). Campionul va fi cunoscut în 
concursul de astăzi de după-amiază.

Probele rezervate' juniorilor au fost 
dominate de tinerii’ pistarzi de la clu
bul Steaua, antrenați de fostul ciclist 
Ion Vasile. Iată învingătorii în pro
bele consumate pînă în prezent. Ju
niori cat. I : urmărire individuală 
(2000 m) — Paul1 Soare (Steaua): 
juniori cat. a Il-a: 500 m —Gh. Negoe- 
scu (Steaua); qurșîj cu adițiune de 
puncte — Gh. Nggoescu (Steaua).

întrecerile continuă azi și mîine în- 
cepînd de la ora 16. în programul zilei 
de azi figurează și spectaculoasa pro
bă de demifond,.

IOAN1ȚESCU
iq in- .———--------
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J 'l- O >.!■;. v > ... . . .
(Urntmre din pag. 1) Știința București (Feodor Larion, O

iț^xiiui P^yălescuiX 7:19,4; 2. Steaua (/ 
Gheorghe) 7:56,6; 2. Știința Buc. (Enea dalbert '/‘Mihoc,-! Gheorghe Sofiai 
Golgoțiu, latțu Vasiu + I. Măgură) 7:31,2; 3. Voința Arad (Iosif 

'Frflnoisa.i/SebestyețU Țj:4Ș,4;:;Știin:: 
Timișoara, (Dan. ȘuțețilhĂrc,ad,iș Satjei 
7>51,4; 5f, Metalul • Buc,. (M. Mirea, 1 
Si.tmoneșcu) ..8:39,4; ,|6. Unio.Sați; Ala. 
8:44,4; S.8-R1: I. Dinamo (T, Al (fia 
Iov, S. Tudor, D.; Coca, L Husarepc 
I. loșif, M.':Snae,. F. Zaiț, A,. Chiri; 
covschi + Gh. Istrate) 6:17,0; 2. Ste; 
ua (P. Cichi, Al. Ditțov, E. Jiva, 
Megheri,, Gh. Bogdatiiuc, D. .Bodr< 
geanu, F, Agocg, P.. Milincovici,'. +. f 
Lupu) 6:20,8; 3. : Știința Buc. 6:51,! 
4. C.F.R.,'Timișoara-,6:.59A ...

8:12,4; , 3., Sleana- (I. Covaci, Gh., 
Ranghi I.i Imre’i) 8:30,4; 4. Dinamo, 
II (D. Batiu, 1 Vl’Cbsrna -j-Gh., Radu
lescu) 8:39,6; ■ 5. c Voința Timișoara 
8:59,6; 6. Școala;; UCF.S Arad 9:00,6; 
S 4 fără cîrmaci : 1. 'Dinamo (Emeric 
Tușa, Mihai Aloroșați, Gheorghe Drilea, 
Alexandru Lincaru) 6:56,6; 2. Steaua 
(Marin Vasile, Jațiciț Pufu, Teodor 
Abrudan, Ghiță Lupu) 7:08,9; 3. Ști
ința Timișoara (T„ Wiesen, L. Fold- 
vari, C. Molnar, ,AL Fărcuțiu) 7:26,6; 
4. Metalul Bye. 7:47,9;, S 2 vîsle: 1.

Boxerii dinamoviști au cîșțigat din noi 
„Cupa orașului București44

Marți seara, sala de festivități a U- 
zinelor „Vulcân" a fost gazda ultimu
lui act' al tfajdițtdriălei' îhffeceri .Cupa 
orașului București".», ”

Trebuie , șă spunem,; că de data 
aceasta — competiția . ș-a desfășurat

MIHAI TRANCA

Alexandra (Olimpia), C. Ne goes cu (O 
limpiă). b.p. 1. Negru (Steaua),V. An 
ftihto (Dinamo) b.p. Gh. Stăncuț (Stea 
ua'X 7. Mdriti ' (Prog.) ■ b.p., Ș. 
.(Vuldan), Gh. ÎVlad ȚRapiidȚ b.pj , 

------- -j . ,,r - - ----- v----- Gheprghe (Dinamo), /V. Paraschiv (Ra 
sub așteptări.! Sș[ă improprie disputării pid) b.p. /. Pițigoi .(Voința), P.. CU. 
linei răunitinî pugiltotice, participarea' pedhu (Metalul) b.p. 1. Șerban (Q 
redusă a boxerilor, nbmăr insuficient de limpia).
meciuri (s-au disputat numai 7), lipsa -----
din concurs a unor boxeri de valoare— 
acestea au fost citeva din aspectele ne
plăcute ale acestei reuniuni.

Aceeași competiție, cu cîțiva ani tn pbgilisțice din cadrul campionatulu 
urmă, a ținut în jurul ringului spec- ‘ repubiiican pe echipe. Cea mai „tare1 
tătari care au umplut pînă la refuz dispută s.Ș apunță a .fi cea de sîmbăt; 
sala Floreasca. De ce ? Atunci, con
cursul. prin felul în care era organizat, 
constituia o frumoasă propagandă spor
tului cu mănuși. Acum însă..;

Ne punem fireasca întrebare: acesta 
este nivelul posibilităților organizatori
ce al comisiei orășenești de box ? Sîn- 
tem coțivinși că nu. Tn București există 
un număr mare de boxeri de valoare, 
există multe săli corespunzătoare, și. 
bineînțeles, organizatori pricepuți. Ce 
mai lipsește pentru ca spectatorii bucu- 
reșteni să poată asista la reuniuni fru
moase ? Trebuie mai multă conștiincio
zitate, mai mult simț de răspundere din 
partea organizatorilor. Și, la acest ca
pitol, ei au rămas datori.

La încheierea actualei ediții a „Cupei 
orașului București", trofeul a revenit, 
din. nou, clubului Dinamo, ai cărui pu- 
gilișii au acumulat cel mai mare număr 
de puncte : 48. Pe locul II s-a clasat 
clubul Rapid, cu 30 de puncte, iar locul 
III a fost ocupat de Progresul cu 29 
de puncte.
, lată ..rezultatele în ordinea catego
riilor: ȘL Constantin (Steaua) b.p. C.

Qmatație
Maria Clos și Nicoleta Bărbules 

învingătoare la Vama

La sfirșitul săptămînii trecute 
desfășurat în bazinul olimpic din Va 
un concurs internațional de înot, 
care au luat parte sportivi din R. 
Germană, Iugoslavia, Cehoslova; 
Bulgaria și Romînia.

Țara noastră a fost reprezentată
Maria Clos. Nicoleta Bărbulescu, 1 
ghel Șoptereanu și George Malarci 
Dintre aceștia, Alaria Clos și Nicol 
Bărbulescu au avut o comportare bu 
cucerind, în compania unor advers, 
de valoare, primul loc în probele 
care au luat startul. Astfel, Alaria C 
a cîștigat cursa de 200 m bras 
3:00,3, învingînd-o pe Karin Ba’ 
(R.D.G.), fostă recordmană a Iun 
Cursa a fost deosebit de disputată și 
zultatul a fost decis la atingerea ba 
nului, unde Clos a fost înregistrată 
două zecimi de secundă mai puțin < 
cît Bayer. Nicoleta Bărbulescu s-a c 
sat pe primul loc la 100 m flutu 
fiind cronometrată cu 1:15,9. ‘

Băieții- s-au comportat slab. -Angl 
Șoptereanu s-a’clasat. al doilea la .2 
m bras (cîștigător Hans Dorniak 
R.D.G. cu 2:45,4), unde a reali; 
2:46,2, timp evident inferior posibilii 
ților sale. Tn aceeași probă -or 
Malarciuc a • ocupat locul 5 .:54
performanță, de asemenea, iieeore 
punzatoare vâloriî acestui înotător.

Tn general;’concursul a fost bine < 
ganizat și s-a bucurat de succes, d< 
ploaia (în prima zi), vuitul și/temp 
ratura scăzută (în ziua ă doua) au i 
fluențat negativ obținerea unor ’perk 
mante superioare. ' ' !

’ ' 1 I, "ii, :' " I ' ; ■ ■. ■ : : .-■■
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• Sîmbătă și duminică, în Bucu 
rești, sînt programate trei întîlnir 

seara, la ora 19, din sala Floreasca 
dintre selecționatele clubprilor Metalu 
$i Steaua. Printre participanții la a- 
ceasiă reuniune amintim pe : N. Gîju 
C. Popa. Șt. Constantin, I. Dinu, N 
Calița, Gh. Stăncuț, Gh. Bădoi, H 
Leov, P. Niculescu, V. Trandafir etc

Duminică dimineața, de la ora 10 
în grădina Progresul, din str. lor 
Vidu, în cuplaj, sîn-t programate me
ciurile : Progresul Buc. — Progresul
Brăila și Rapid — Metalul Bocșa Ro- 
mină. în caz de timp nefavorabil, reu
niunea se va disputa în sala Giulești.

De la I.E.B.S,
q Pentru

STEAUA din 
echipe, de
Floreasca, biletele se găsesc la casele din 
str. Ion 
nr. 2.

întîlnirea de box METALUL — 
cadrul campionatului R.P.R. pe 
sîmb&tă 3.X ora 19 din sala

Vidu și Pronosport cal. Victoriei

bazinul acoperit Floreasca s-a re
cursul do inițiere la înot pentru

@ La
deschis ______ -w.__ ,___ ___ _____  t--------
copii. înscrieri și informații la complexul 
Floreasca, ieleton 11.64.06.



TURNEUL FOTBALIȘTILOR ROMÎNI ÎN AFRICA
CAIRO. — Continuîndu-și turneul în 

R.A.U., echipa selecționată de fotbal 
(tineret) a jucat miercuri la Alexan
dria cu reprezentativa orașului. Tinerii 
fotbaliști romîni au terminat meciul în
vingători cu scorul de 2—1, obținînd

astfel a treia victorie consecutivă, din 
acest turneu.

In ultimul meci pe care îl vor sus
ține în R.A.U., fotbaliștii romîni vor în- 
tîlni în orașul Damanhur o selecțio
nată a duhurilor din delta Nilului.

Ieri la Cluj,

ST11NTA - ÎARDAR SKOPLJE: 1-2 (O-O)
CLUJ, 30 (prin telefon). Pe stadio

nul din localitate a avut loc întîlnirea 
amicală internațională dintre Știința 
Cluj și Vardar Skoplje. Meciul a fost 
lipsit de spectaculozitate. După o re
priză egală în care ambele echipe au 
avut cîte o ocazie clară de a înscrie 
(Spasovskî în min. 25 trage peste

min. 28 de la 
portarului), în

IN CATEGORIA C

Etapa a treia —etapa derbiarilor locale

Ieri, in competițiile
europene

„CUPA CAMPIONILOR 'EURO
PENI" : ParțathinaikoȘ — GlenlOran 
Belfast 3—2 (în primul îneci 2—2), 
Shamrock Rovers — Rapid Viena 0—2. 
(in primul meci 0-3).

^CUPA CUPELOR" Torino — 
Fortuna- Geleen (Olanda) 3—1 (pri
mul joc), Slavia Sofia — Cork Celtic 
(irlanda) I—1- (primul joc).

„CUPA ORAȘELOR, TÎRGURI": 
O-.F R. Beograd , .— Atletico Bilbao 
0«-«2 (în- primul meci- 2—2).

poarta goală; Adam în 
3 m șutează în brațele 
cea de a doua repriză oaspeții reușesc 
să deschidă scorul chiar din primul 
minut prin Rudici scăpat de sub su
pravegherea apărării localnicilor. Cluje
ni egalează în min. 50: Al. Vasile 
pătrunde în careu dar este faultat. 
Arbitrul St. Brasșai (Tg. Mureș) acor
dă 11 m pe care Mureșan îl 
formă.

Oaspeții reușesc să majoreze scorul 
în min. 70 prin Spasovski 
tat destul de slab de la 20 
guț însă neatent ,a scăpat 
plasă. -. ,

ȘTIINȚA CLUJ:. Moguț

Ceea ce a reținut atenția în a treia 
etapă a categoriei C au fost derbiu- 
rile locale (7 la număr, dacă punem 
la socoteală și meciul Victoria Călan 
— Metalul Hunedoara, întrucît cele 
două localități sînt foarte apropiate), 
dintre care patru s-au terminat la ega
litate

In seria Est Victoria Piatra Neamț 
și Ceahlăul P. Neamț au marcat fie
care cîte un gol. Meciul a fo6t urmă
rit cu interes de 3000 de spectatori. 
Tot cu scorul de 1—1 s-a încheiat și 
partida Rulmentul Brașov — Metrom 
Brașov din seria Sud. După cum ne-au 
transmis corespondenții noștri Gh. 
Corcodei și P. Dumitrescu, derbiul lo
cal a corespuns așteptărilor, ambele 
reorGe fiind densohit de dinamice. Ra-

AI patrulea rezultat de egalitate i 
Victoria .Călan — Metalul Hunedoara 
(1—1), în seria Vest. Cei 2500 de spec
tatori. ne-a comunicat corespondentul 
nostru A. Tuza, au asistat la un joc 
în care, echipa din Călan a dominat 
mai mult dar înaintarea a ratat exas
perant. De altfel, cele două goluri au 
fost înscrise spre sfîrșitul meciului: 
Lășcău (min. 77) pentru Victoria și 
Bîscu (min. 86) pentru Metalul. La 
Arad, Teba a învins pe C.F.R. Arad 
prin golurile înscrise în prima repriză 
de Măcean din 11 m și Honig, în timp 
ce feroviarii au ratat multe ocazii 
clare în a doua parte a meciului. In 
sfîrșit. ultimul derbi local a avut loc 
la Cîmpulung: Muscelul — Minerul 
(1—0)

trans-

a șu-
- Mo-

care
m -
balonul în

(Curutz) 
— Marcu, George.sțu, Grăjdeanu, Cîm- 
peanu — Al. Vasile (Bîrsan din min 
83), Suciu — lvăPstic, Mureșan, Adam, 
Szabo (Bretan min.’83).

VARDAR SKOPLJE : Miloșevski — 
Nikolovski, Rcjinovski, Hristovski, Cd- 
vacevski — PoppMski, Vicek — Ru
dici, Nakov, Tzvetamovski, Spasovski.

V. MOȘEA si T^BARA — coresp.

Ozon: „...la 37 de ani retrăiesc 
emoțiile debutului...44

. . A --JY’. ' antrenez împreuna cu fostul meu co
leg de club (am jucat amindoi la Pro
gresul) și de „națională", Eugen Ior- 
dache. », . , ,

— Proiecte pentru viitor...?
— Vreo doi, treț ^Oșțmi". Îmi pla

ce fotbalul îmbrăcat ■■ în, haina tehnicii 
superioare, cu o. bogată garnitură de 
fantezie creatoare,,., Eu am jucat fotbat 
douăzeci de ani. Cdeodată mai bine, 
cîteodată mai slab,, dar întotdeauna am 
fost preocupat, de lucrurile de care vor
beam mai înainte.-,

— Și peste toate acestea?
— Peste toate acestea aș vrea să fac 

o mărturisire. Acum, la 37 de ani, re
trăiesc emoțiile debutului-. Deși cu ini
ma am rămas jucător, cu mintea trebuie 
să judec ca un antrenor. Și nu-i de loc 
simplu...

• T- -f-rs.-j-

Deci și' Tltus Orori ă 1 hiat loc pe 
„blmtxf antrenorilor". Irtcă imul dintre 
cei- care au alcătail. pleiada- valorilor 
inwnfâștabile. g,le , șocperglui romiriesc 
— elin artii care au trecui. Peste două
zeci de selecționări în naționala" A, 
mi! niaeȘiru al' fentelor și' dl': creațiilor 
„artistice" de pe scena verde.

Șl_ iqtă-l acum anirenor țâ Progresul.
—i O dragoste care a început la 0... 

puncte. — ne spune zâmbind Ozon — 
dar' Ia multe grade de încredere în ca
pacitatea de a reveni a băieților care 
alcătuiesc lotul formației pe care a

Fază din meciul Flacăra roșie Buc. Dinamo Victoria București (3—1).Fază din meciul Flacăra .roșie Buc. — Dinamo Victoria București (3—1). 
’ - > ' - Foto: T. Ghioreamt1Foto : T. Ghioreamt 1

Tot In această serie, întîlnirea dinlra 
Metalul Tr. Severin — Tractorul Cora
bia, în care Metalul pornea favorită, 
s-a încheiat cu un neașteptat rezultai 
de egalitate : 1—1. Cum s-au petrecut 
lucrurile? Să dăm cuvîntul corespon
denților noștri din Tr. Severin, Gh. și 
P. Manafu: „Goftti înscris în min. 12 
de Ghinea lăsa să se întrevadă o vic
torie a severinenilor. Dar ritmul jocu
lui scade și oaspeții inițiază o serie 
de acțiuni frumoase, aplaudate de pu
blic. Tn urma unui atac al corăbienitor, 
Ene egalează (min. 27). După pauză 
metalurgiștii au dominat copios, dar 
apărarea bine organizată a oaspeților, 
care duminică a constituit o surpriză 
plăcută pentru publicul severinean, a 
respins totul".

In seria Nord, surprinde atît înfrîn- 
gerea suferită pe teren propriu de Uni
rea Dej cit și penultimul loc pe carc.l 
ocupă in clasament Arieșul Turda. Co
respondentul nostru din Dej, A. Con
trai, ne-a transmis că în meciul Uni
rea — Gloria Bistrița (0—1), de slabă 
factură tehnică, localnicii au dominat 
iar oaspeții... au marcat! Unicul gol al 

, meciului a fost înscris de Pîrvuleț în 
min. 75. C-ît despre meciul Forestiera 
Sîgiiet — Arieșul Turda (3—1), cores
pondentul nostru V. Mihai din Sighei. 
ne-a comunicat că a fost interesant și 
spectaculos.

Aruncînd o privire asupra jocurilor 
care vor avea loc duminică în categoria 
C, se poate constata că cele mai in- 
teresante par a fi Viitorul Suceava — 
Metalul Rădăuți, Chimia Onești Fo- 
resta Fălticeni (seria Est), Rulmentul 
Brașov — Flacăra roșie București, E- 
lectrica Constanța — Electrica Eleni 
(seria Sud), Metalul Hunedoara — 
Minerul Deva (seria Vest), l.R.A. 2 
Tg. Mureș — Faianța Sighișoara, Arie- 
șud- Turda — Minerul Bihor (seria 
Nord).

zultatid dezavantajează pe Rulmentul 
care a avut, mai mult: timp inițiativa 
dar atacul a ratat ocazii, favorabile. 
Un amănunt : ambele goluri au fost 
înscrise din lovituri .de la 11 tn.: Ion 
Vasile (min. 42) pentru Rulmentul, 
Mileșan (min. 85) pentru Mețrom, Tot 
în seria Sud, echipele constănțene Por
tul și Electrica au .terminat la ega
litate (3—3) după un meci care a ne. 
mulțumit publicul fiindcă au fost de
pășite adesea limitele sportivității. 
Jocul interbucureștean Flacăra roșie 
— Dinamo Victoria (3—1) a fost un 
meci de luptă, . disputat pe un teren 
desfundat de ploaie și în care Flacăra 
roșie a învins atît datorită pregătirii 
fizice mai bune, cit și a unor greșeli 
comise în apărare de dinamoviști.

STIATI CĂ...
.■I J

....Sănătatea-Constructorul" este una 
din cele mai buhe .echipe din Tg. Jiu ? 
Ea activează în campionatul regional, 
deține un loc fruntaș,, impunindu-se 
printr-o bună pregătire,,.șu.o comportare 
exemplară a jucătorilor pe. terenurile 
de sport. (Gh. Foftietescu-coresp.).

...comisia regională de fotbal a re
giunii Argeș nu a făcut cunoscut nici 
pină acum cluburilor și asociațiilor pro
gramul campionatului ? Din această 
cauză, în aceeași zi, la aceeași oră, pe 
același teren, se întîlnesc cîte 4 și 6 
formații. Așa s-a întîmplat în ziua de 
27 septembrie la Slatina, cînd la ora

14,30, pe același teren, trebuia să se 
dispute meciurile : Steaua roșie — Re
colta Milcov și Constructorul — Voința 
(!). Oare ce-1 împiedică pe tovarășii 
din comisia regională de fotbal să 
pună lucrurile în ordine? (Dicu C-tin.- 
coresp.). ,

...antrenamentele echipei Unirea din 
Rm. Vîlcea au loc cp porțile închise ? 
Măsura a fost luată •— după cum ne 
scrie tov. Petre Pîrvu — de către con
ducerea clubului. Motivul ? Nu se cu
noaște. Iubitorii fotbalului din locali
tate așteaptă ca această interdicție ne
justificată să fie ridicată.

Participați la concursul suplimentar Pronosport „olimpic"!
1 ii-- ■ -■ • -ț s'.A

De luni 28 septembrie a început 
■depunerea butlelinelor la CONCURSUL 
SUPLIMENTAR PRONOSPORT orga
nizat cu prilejul TURNEULUI OLIM
PIC de fotbal de Ia TOKIO, depunere 
■care continuă pînă la 9 octombrie 
a. c.

Lâ acest atractiv concurs, pe lîrigă 
premiile obișnuite în bani se oferă 
ca premiu suplimentar un AUTO
TURISM Trabant 600“ limuzină. La 
atribuirea autoturismului participă, 
prin tragere la sorți, toate buletinele 
depuse la acest concurs, cîștigătoare 
sau necîștigătoare.

Depuneți din timp buletinele dv. 
pentru concursul suplimentar PRONO
SPORT „OLIMPIC" 1

★

PRONOSPORT aduce la cu- 
participantilor că, înccpînd 

octombrie a.c. participarea la

LOTO 
noștința 
de Ia 1 
toate sistemele de joc se face numai 
pînă la ora închiderii vînzării stabilite 
pentru fiecare localitate în parte (la 
sistemul de joc respectiv).

In consecință nn se mai admite, dnpă 
ora de închidere, nici vinzarea bilete
lor sau buletinelor gata completate.

Tn acest mod, parlicipanții care joacă 
bilete sau buletine gata completate au 
posibilitatea să eonfrunte datele înscrise 
pe unicat și duplicat (Ia Loto) sau pe 
talonul I și talonul II (la Pronosport 
și Pronoexpres), evitîndu-se astfel e- 
ventualele neconcordante care ar drace 
la anularea premiului obținut.

Participați din vreme la sistemele 
de joc pentru a nu risca 
în afara concursului sau 
pective 1

p B O N O E X P B

La tragerea Pronoexpres nr. 40 din 30 
septembrie 1964, au tost extrase din 
următoarele numere:

34 43 45 31 27 21
Numere de rezervă: 37 8

Fond de premii: 51(1.165

să rănrineți 
tragerii res-

E S

urnă

lei
La tragerea concursului nr. 39 din 23 

septembrie 1964, premiul de 25 000 lei a 
revenit participantului Chiriac Florin din 
Călimănești obținînd in total suma de lei 
54.957.

Tragerea următoare va avea loc miercuri 
septembrie a.c. la Oltenița.

LOTO-CENTRAL

Premiile întregi și sferturi de ltf 
rea Loto-central din 25 septembrie 1964.

Premiul suplimentar I sfert: 1 varianta a 
72.358 lei; Premiul suplimentar II: 5 va
riante a 2.315 lei și 5 variante a • 578 ei;

Categoria I: 20 variante a 3.537 lei și
10 variante a 884 lei; Categoria a Il-a: 
22 variante a 3.090 lei și 15 variante a
772 lei; Categoria a III-a: 44 variante a
1.440 lei și 45 variante a 360 lei; Catego
ria a IV-a: 33 variante a 1.819 lei și 43
variante a 454 lei; Categoria a V-a: 63 
variante a 961 lei și 79 variante a 240 lei; 
Categoria a Vl-a: 94 variante a 684 lei și 
89 variante a 171 Iei; Categoria a VII-a: 
217 variante a 295 lei și 210 variante a 
73 lei; Categoria a VlII-a: ! 191 variante 
a 324 Iei și 217 variante a 81 tei.

Cîștigâtor suplimentar I sfert: Miu 
Constantin din Rîmnicu Vîlcea.

La tragerea speciala Loto-central din 18 
septembrie 1964, autoturismul atribuit ca
tegoriei a V-a — extragerea de 2 numere 
— a fost ciștigat de participantul Lădescu 
Aurel din Oradea.

7

trage-

F.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
tporl.

FOTBAL
I.-.- Jv Vh'i'V n z ■'

PE GLOB ..

CAMPIONATE ÎN DIFERITE ȚARI
SPANIA. Barcelona — Coruna 

3—1, Bilbao — Valencia 3:—2, Sevilla
— Oviedo 1—0, Atletico Madrid — 
Palmas 3—2, Espanol — Elche 1—0, 
Murchia — Betis 1—1.

R. F. GERMANA. Herta—Eintracht 
Frankfurt 1—3, S. C. Karlsruhe — 
Stuttgart 0—0, Borussia Neunkirchen
— F. C. Kaiserslautern 0—3, Hanover
— Eintracht Braunschweig 2-2, Schal- 
cke 04 — Borussia Dortmund 2—0, 
Miinchen 1860 — F. C. Nurnberg 1—0, 
Werder Bremen — Hamburg 0—3, Mei- 
dericher — F. C. Koln 0—3. Clasa
ment : Borussia Dortmund 8 p, urmată 
de Munchen 1860, Hamburg, Bremen 
și Borussia Neunkirchen cite 7 p.

• In campionatul Elveției, după 
șase etape conduce Lausanne cu 11 p, 
urmată de Servette Geneva cu 9 p și 
Chaux de Fonds cu 8 p.

ȘTIRI, REZULTATE
• La Tbilisi s-a disputat meciul In

ternational dintre echipele de juniori 
ale U.R.S.S. și R.P. Ungare. Gazdele 
au' terminat învingătoare eu scorul de 
5—1 (2—1).

• Peste 70 000 de spectatori au ur
mărit, la Pekin, meciul internațional 
dintre echipele selecționate ale R.P. 
Chineze și Pakistanului. Gazdele au 
obținut victoria cu scorul 
(1-0).

• Federația unională de 
numit ca antrenor al echipei 
tative a U.R.S.S. pe Nicolaie 
în locul lui B. Boskov. Morozov a ac
tivat cu ani în urmă ca jucător al clu
burilor moscovite Spartak și Torpedo. 
El se va ocupa de pregătirile echipei 
U.R.S.S. pentru jocul de la 11 octom
brie cu naționala Austriei, programat 
la Viena.

de 2—0

fotbal a 
reprezen- 
Morozov,

ȘTIRI, RE Z U L T A T E...
CAMPIONATUL COOPERAȚIEI 

MEȘTEȘUGĂREȘTI. — In mai 
multe localități s-au desfășurat 
zilele trecute jocurile fazei regio
nale a acestei competiții • Astfet, 
la Tecuci au luat parte echipele din 
Galați, Brăila, Focșani și Tecuci. 
După întreceri interesante, primul' k>c 
la băieți t-a ocupat formația 
Tecuci, care a ciștigat toate 
rile iar la fete Voința Brăila 
dispus de Voința Galați cu 
(C. Filiță. coresp.) • La
s-au întrecut formații din 
Salonta și Beiuș. Atît la fete cit și la 
băieți s-a calificat pentru faza de 
zonă Voința Oradea. (Ilie Ghișa, co
resp. reg.) • Competitorii fazei de
la Sinaia au fost echipele Voința 
din Ploești, Sinaia, Tîrgeviște, Buzău 
și R. Sărat. Primul loc a fost ciștigat 
de Voința R. Sărat la băieți și Voin
ța Ploiești la fete (I. Suditu, coresp.).

in compania formației Dacia din 
Cărpiniș și a învins cu 28—16, con- 
solidîndu-și poziția de lider. (I. Leș, 
coresp.).

Voința 
meciu- 
care a 

19—1. 
Oradea 

Oradea,

I

CAMPIONATELE REGIONALE • 
In prima etapă a returului campio
natului regiunii Banat, echipa mas
culină Tutunul a avut un frumos de
but : victorie netă cu 36—14 asupra 
formației Unirea Peciul Mare. Cele 
mai multe goluri le-a marcat Frisch: 
10. (I. Ciocșan, coresp.) • La Lu
goj, echipa Timișul — în care
făcut „ucenicia" internaționalul Mi
hai Redl — a îăcut o partidă bună

și-a

In programul campionatului republi-: 
can de rugbi au intervenit cîteva mat 
dificări privind datele de desfășurare 
a ultimelor etape. Astfel, etapa a 18-a, 
care trebuia să aibă loc la 4 octom
brie, a fost programată pentru astăzi,- 
rea din 11 octombrie la 4, cea din 18 
la 11, cea din 25 la 18 ți cea din 
1 noiembrie, la 25 octombrie.

Așadar, astăzi se dispută jocurile 
etapei a 18-a. in București sînt pro
gramate trei partide : Dinamo — CSMS 
Iași și Steaua — Progresul în cuplaj 
pe stadionul Dinamo, de la ora 14,30,- 
si Gloria — Știința Timișoara, pe sta-1 
dionul Gloria, de la ora 16,00. Lai 
Cluj, studenții vor întîlni formația 
bucureșteană Constructorul, iar. la 
Galați, Ancora va juca cu Grivița 
Roșie.



A XV-a ANIVERSARE 
A PROCLAMĂRII R. P. CHINEZE

I fliș «

jy

Poporul chinez sărbătorește astăzi. cea de a XV-a aniversare a procla
mării Republicii Populare Chineze. Alături de succesele realizate pe 
tărim economic, cultural și în celelalte domenii ale vieții, în ultimii 

ani și mișcarea sportivă din R.P. Chineză a obținut importante realizări. 
Disciplinele cele mai îndrăgite de către iubitorii sportului sînt voleiul, 

tenisul de masă, atletismul, natația, halterele, baschetul. în multe din aceste 
sporturi reprezentanții R.P. Chineze au obținut performanțe valoroase pe 
plan mondial, cucerind titluri de campioni ai lumii sau realizînd rezultate 
care constituie recorduri mondiale.

Publicăm mai jos o corespondență specială de la Pekin, despre unul 
din cei mai buni halterofili chinezi, Cen Țin-kai.

Cen Țin-kai, de 9 ori recordman mondial la haltere

Tokio-orașul congreselor sportive
Tokio nu va fi numai locul de întîl

nire a sportivilor veniți să se întreacă 
pentru medaliile celei de-a XVIII-a 
Olimpiade. în timpul Jocurilor, vor fi 
prezente în capitala Japoniei și nume
roase personalități ale mișcării sportive 
din lumea întreagă; reprezentanți ai 
organizațiilor naționale și internațio
nale, care se ocupă de problemele edu
cației fizice și sportului. Pe agenda 

' a numeroase foruri sportive internațio- 
î nale figurează în luna octombrie 1964, 
| congrese și ■ reuniuni de cea mai mare 
1 importanță.

Pe primul plan se situează cea de-a 
j 62-a sesiune a Comitetului Internațio- 
| nai Olimpic. Cu acest prilej se va săr- 
i bători, în prezența reprezentanților Co- 
i mitetelor Olimpice naționale și ai fede- 
I rațiilor sportive internaționale, aniver- 
l sarea a 70 de ani de la fondarea C.I.O. 
I Au trecut șapte decenii de cînd ilustrul 
pedagog și umanist francez Pierre de 

i Coubertin’ a luat inițiativa reluării 
I Jocurilor Olimpice,, competiția supremă 
a tineretului sportiv de pretutindeni. 
Pentru a . ilustra amploarea pe care a 
luat-o niișqarea ojimpică în zilele noa
stre, este suficient să notăm că exiștă 
astăzi în,lume nu mai puțin de 115 co
mitete olimpice naționale.

Sesiunea ^Comitetului Internațional 
Olimpic vă fi precedată de o reuniune a 
comitetelor olimpice naționale cu mem
brii comitetului executiv al C.I.O. Pînă 
acum, asemenea reuniuni erau organi-

■ ■
Scrlmerul japonez Heizaburo Okawa (stingă) este una din speranțele gazde
lor pentru o medalie de aur la J.O. In fotografia noastră îl vedem în luptă 
cil 'francezul Claude Bourquard, cu prilejul Săptăminii sportive internaționale 

1963, desfășurată la Tokio
Foto: PAN-ASr'

la fiecare doi ani, ultima avînd 
la Baden-Baden (R.F. Germană).

zate
loc
Urtnînd o propunere susținută de nu
meroase delegații, această reuniune va 
avea loc de aci înainte, anual, Tokio 
fiind prima etapă în noua serie. Aceaș-

. n luna mai, in Palatul sporturilor 
din Șanhai, s-a desfășurat campionatul 
de haltere al R.P. Chineze pe anul 
1964. Din cei peste 100 de concurenți, 
care-și dăduseră intîlnire pe podium, 
atenția publicului era . concentrată în
deosebi asupra evoluției cunoscuților 
halterofili Li Ți-iuan, Cen Țin-kai, Siao 
Min-sean, Den Go-in, Țin A-ți. Iar cel 
nuii mult așteptat dintre aceștia era, 
desigur, sportivul Cen Țin-kai, care 
intrecuse pînă atunci de opt ori recordul 
mondial al categoriei sale.

Confirmind înaltă sa clasă, Cen Țin- 
kai a stabilit din nou un record al 
lumii, al nouălea in prodigioasa sa 
carieră sportivă.

Din 1956, cind el își înscrie pentru 
prima oară numele pe tabelul record
manilor mondiali, Cen Țin-kai a stabi
lit cinci. recorduri mondiale la catego
ria cocoș, și patru la categoria pană — 
toate la stilul aruncai. Specialiștii a-

preciază că este un feno
men destul de rar ca un 
sportiv să stabilească atî- 
ția ani consecutiv perfor- 
manțe-record la acest stil 
de ridicare a halterelor. 
Mulți se întreabă care 
este „secretul" succeselor 
sale.

Am stat de vorbă cu 
valorosul nostru sportiv, 
el destăinui nd u-mi că a 
ajuns pe culmea măiestriei 
numai datorită muncii in
tense pe care a depus-o zi. 
de zi, la fiecare antrena
ment. Ceri Țin-kai. este 
foarte exigent cu sine la 
antrenamente, respectă 
pină in cele mai mici de
talii planurile de pregăti
re pe .care le alcătuiește 
împreună cu antrenorul 
său. Nu rareori, la ședin
țele de antrenament, el e- 
xersează ore in șir aceeași

mișcare, ridicind haltera de zeci și sute 
de ori.

Modest, dar încrezător in posibilită
țile sale, Cen Țin-kai ne mărturisește 
că va încerca să depășească și ultimul 
său record mondial de 151,500 kg, spre 
a fi in posesia unei cifre... rotunde de 
recorduri mondiale: 101

Cen Țin-kai este deputat al Adună
rii reprezentanților populari din întreaga 
Chină. în prezent, valorosul nostru re
cordman mondial este student la Insti- 
tuȚul de cultură fizică din Pekin, rtumă- 
rîndu-se printre fruntașii la învățătură. 
In timpul liber îl pasionează cinemato
graful. teatrul și activitatea artistică 
de amatori. Recent, la vîrsta de 28 de 
ani. Cen Țin-kai s-a căsătorit, soția 
sa 
In

ULTIMUL LOT AL
A R. P. ROMINE

(Urmare din pag. 1)

de 594 p la un concurs desfășurat

DELEGAȚIEI OLIMPICE
A SOSIT LA TOKIO

in 
lui

fiind de profesie medic.
foto: Cen Țin-kai ridicînd haltera 

în greutate de 151,500 kg
LU IAN

ziarist

Atleta numărul unu.
Atletele din R. P. Chineză au marcat 

un important progres în actualul se
zon, inipunîndu-se din ce in ce mai 
puternic în arena mondială. După cum 
se știe, într-un recent concurs des
fășurat la Pekin, atleta Cen Fen-iun, 
cunoscută de altfel și publicului bucu- 
reștean a trecut — e drept din a pa
tra încercare -— înălțimea de 1,80 m,

performanță realizată pînă în prezent 
doar de recordmana noastră mondială 
lolanda Balaș. în același concurs, 
Hsiao Cieh-pin a stabilit un nou re
cord la săritura în lungime cu 6,31 
metri.- ...

Din toate sporturile
BOX : .FoștiilJ campion, mondial .de 

box la categoria „mijlocie"; negrul Ray 
Sugar Robinson (S.U.A.), șLa început 
turneul în Franța, infilnindu’-l, Ja Paris, 
pe campionul țării, Roland Leoeque. 
După 10 reprize deosebit de disputate, 
pugili.stul negru, în virstă de 44 de ani, 
a fr>sf declarai învingător la puncte.

, CICLISM: Recent s-â încheiat „Tu
rul Bulgariei". Primul loc in clasamen
tul individual a revenit rutierului bul
gar Bocev, iar pe echipe, formației A 
a R.P. Bulgaria. Ultima etapă, Pazar- 
gik — Sofia (120 km) a revenit, la 
sprint lui Kaufmann (R.D.G.), în 2:50,4, 
înaintea lui Kirilov (Bulgaria) și 
Ziegler (Romînia).

HOCHEI PE GHEAȚA: Sezonul in
ternațional. se va inaugura la New York, 
la 26 decembrie, cu. un mare turneu, la 
care vor participa echipele selecționate 
a le U.R.S.S., Canadei, R.S. Cehoslovace 
și S.U.A. Turneul se va disputa în me
moria lui Walter Brown, fostul vicepre
ședinte al Ligii internaționale, decedat 
la începutul acestei luni.

ȘAH. In turneul candidatelor la 
țitiul mondial de șah, după 15 runde, 
în fruntea clasamentului se află cam
pioana iugoslavă Lazarevici c.u 10,5 p.

• După 6 runde, în turneul inter
național de șah de la Belgrad, lider 
este Korcinoi (U.R.S.S.), care totali
zează 4 puncte.

TURISMs în împrejurimile locali
tății Brassus (Franța), s-a disputat 
campionatul european de orientare pe 
echipe. La masculin, titlul a fost cuce
rit de echipa Finlandei, urmată de Nor
vegia, Suedia și Elveția. Primul loc la 
feminin a revenit echipei Suediei.

Finlanda, pronostichează victoria 
Tripșa la pistol viteză. Modest, spor
tivul nostru speră să obțină 590 p și, 
împreună cu Roșea, să lupte pentru o 
medalie olimpică. I-am văzut și pe 
săritorii in înălțime Brumei și Șavla- 
kadze. Ultimul face și el pronosticuri: 
„Cu un rezultat de 2,18—2,20 m se 
va putea obține locul întîi la Tokio. 
Cred că sînt capabil de acest rezul
tat"...

Primii sosiți aici au depășit de-acum 
punctul critic al acomodării,, antrena
mentele desfășurlrtdu-se din plin. As
tăzi, poloiștii noștri. jucat 20 de 
minute cu echipa Iugoslaviei (3—3), 
iar de mline antrenamentele se vor 
desfășura cu participarea 'întregului 
lot.

In zilele de 28 și 29 septembrie, 
Aurel Duma, președintele Consiliului 
General al UCFS și al Comitetului O- 
limpic Romin, conducătorul delegației 
R.P. Romine la J.O. de la Tokio, a 
făcut vizite de curtoazie ministrului 
pentru problemele olimpice — Ichiro 
Kono, doctorului Ryoțoru Azuman, 
guvernatorul prefecturii Tokio și primar 
al capitalei japoneze, președintelui Co-

miletului de organizare a J. O. — 
Daigoro Yasukawa și președintelui Co
mitetului Olimpic Japonez — Takeda 
Tsunenori.

In cursul întrevederilor, care s-au 
desfășurat intr-o atmosferă cordială, 
conducătorul delegației olimpice routi
ne a exprimat mulțumiri pertiru 
condițiile excelente create sportivilor 
noștri, precum și dorința întregii de
legații de a folosi acest prilej pentru 
o mai bună cunoaștere a vieții și reali
zărilor poporului japonez. In răspun
sul lor, personalitățile japoneze au 
urat delegației noastre o ședere plă
cută in Japonia și mult succes la în
treceri, asigurînd conducerea delega
ției noastre că vor acorda in continua
re tot sprijinul lor in vederea rezol
vării . tuturor problemelor legate de 
desfășurarea Jocurilor Olimpice.

i

ta este privită, în general, ca"” ., Suc
ces pe calea apropierii C.I.O. de comite
tele olimpice naționale și a democrati
zării activităților forului olimpic su
prem.

In timpul Olimpiadei, vor avea loc, 
de asemenea, congreșele multor fede
rații sportive internaționale, cum sînt 
F1FA, FIA, FINA și altele. Importante 
sînt și reuniunile organizate diirecf 
sau cu sprijinul Consiliului internatio
nal pentru educație 
(C.I.E.P.S.) de pe lingă UNESCO. 
Unele din acestea au loc înaintea des
chiderii Jocurilor. La 25 septembrie a 
început, la Pal'ais Metropolitain din 
Tokio, a treia adunare generală a 
C.I.E.P.S., iar între 3 și 8 octombrie 
se Va desfășura aci un congres interna
țional științific pe temele sportului. Aso
ciația Internațională de Recreare, de 
asemenea, afiliată la UNESCO, organi
zează între 2 și 7 octombrie un congres 
în care-și propune să dezbată proble
mele 
sport, 
rației 
tivă 
impresionantă, suită de congrese și de 
reuniuni menite să-și aducă contribuția 
la mersul înainte al mișcării sportive 
din întreaga lume.

fizică și sport

odihnei și recreării active prin 
Simpozionul științific al Fede- 

internaționale de medicină spor- 
(F.f.M.S.) completează această

I

PE SCURT

Cen Fen-iun este și o bună pentatlo- 
nisță (4645 p în acest an). Iat-o tre- 
cînd într-un stil spectaculos ștacheta 
înălțată la 1,75 m.

• Pentru a 12-a bară, echipa 
de tenis a Australiei' a. intrat în. pose
sia „Cupei Davis". In .meciul final, dis
putat la Cleveland, echipa australiană 
a învins cu 3— 2 echipa S.U.A., deți
nătoarea trofeului „Sialatiera de argint". 
I.a scorul de 2 — 2, în partida decisivă, 
australianul Roy Emerson, în mare for
mă, l-a învins cu 3-6, 6-2, 6-4, 6-4 pe 
Chuck Mckinley, readucînd trofeul la 
Melbourne.

• _AuștralfatiuJ Martin Mulligan a 
cîștigat turneul internațional de tenis 
de la Tei Aviv. învingîndu-1 în finală, 
cu 6-4. 6-4, 6-1 pe Eleazar Davîdman 
(Izraej).

• Tradiționala -competiție internațio
nală „Marele. Premiu al orașului Paris", 
disputată contra-cronometrului pe echi
pe, a fost cîștigată de formația St. Ra- 
phael-Gifane, alcătuită din Atttg, Goe- 
delmans și Harton. care, pe 131 km, a 
realizat timpul de 21153:18,8 (medie 
orară 45,351 km).

Campionatele mondiale de pescuit sportiv
Duminică, în Italia, la 

roii, o localitate situată 
Po, la 25 km de Parma, 
campionatul mondial de pescuit spor
tiv. Clasamentele în cadrul acestei 
competiții se alcătuiesc pe baza unui 
punctaj, în funcție de numărul și 
greutatea peștilor prinși. Pentru un 
pește se acordă 5 puncte, plus oîte

Isola Pesca
pe fluviul 

va avea Ioc

un punct pentru fiecare gram. Țara 
noastră va fi reprezentată de Petre 
Diaconul, Nrcolae Enache, Cornelius 
Niculescu, Ion Pană, Alexandru Veghe 
și Dumitru Curtașu. în 1962. cînd 
echipa R. P. Romine a participat pen- 
tir.i prima oară la aceste campionate 
mondiale, ca s-a clasat pe locul 5 din 
14 țări.

JAPONEZII sînt mindri că la J.O. vor fi 
folosite cronometre japoneze în locul tra
diționalelor crpnometie elvețiene. Pe sta
dionul principal vor ii instalate 3 exono- _____  _ ,w.. ________ ___
metre enorme de trei metri, iar pe restul timp de mai multe etape... 
stadioanelor vor fi unele mai mici.

NUMĂRUL celor ce nu știu să înoate 
este încă toarte mare, deși toate țările fac 
eforturi pentru răspîndîrea înotului. Asiiel, 

' în unele țări occidentale este introdusă 
învățarea obligatorie a înotului în școală. 
Este interesant de remarcat că, proporțio
nal, numărul înotătorilor este mai mare în 

I țările nordice față de cele din sud, unde 
| condițiile naturale sînt toarte avantajoase.

Conform cercetărilor‘întreprinse recent, si- 
! tuația se prezintă astfel: în Norvegia știu 
i să înoate 74 Ia sută din locuitorii în vîrstă

de la 15—-70 ani; în Suedia 66 la 
I Austria 62 la sută, îi R.F.G. 58 la 
; Elveția 53 la sută, în Olanda 51 la 
j Franța 42 la sută, în Italia 33 la 
•. Spania 32 la sută, iar în Grecia 27 
' SCHIORUL finlandez Măntiranta, 
I campion olimpic la J.O. de la Innsbruck, a 
I refuzat candidatura în parlament. El afirmă 
! că această cinste este prematură. Deocam- 
. dată el studiază sîiguincios și mai cu 
seamă se pregătește , în vederea apropia
tului sezon competițional.

TOȚI concurenții străini șî Japonezi, care 
în perioada J.O. vor serba ziua nașterii, 
vor primi din partea organizatorilor Jocu
rilor Olimpice tradiționalul tort japonez.

CONFORM dispoziției autorităților japo
neze, pe perioada J.O. nu se vor vinde 
la Tokio băuturi alcoolice după miezul 
nopții, nici măcar la baruri.

JOAO TARTI, alergător brazilian de 
3000 m obstacole, și-a îmbunătățit conside
rabil în ultimul timp performanțele. Între
bat asupra cauzelor acestui sal! brusc, 
Tarti a răspuns : „Mă tem de apă, iar an
trenorul meu a speculat acest lucru, dispu- 
nînd adîncirea groapeî și umplerea ei cu 
apă. Aceasta mă forțează să folosesc la 
maximum torțele mele pentru trecerea ei“-

SUPEREXPRESUL japonez „Hikary- a atins 
în timpul încercărilor de probă o viteză 
de 210 km/h. (viteza medie orară 128 km.> 
El a acoperit distanța Tokio — Osaka de 
515 km în 3 ore, 56 de minute. Pînă în 
prezent expresul obișnuit parcurgea acea
stă distanță în 6 ore și 30 de 
De la 1 octombrie, „Hikary“ va 
zilnic de la Tokio la Osaka.

I

sută, în 
sută, în 
sută, în 
sută, în 
la sută.

dublu

minute, 
circula

laturileENTUZIASMUL suporterilor are și 
sale negative, Osvaldo, centrul înaintaș al 
clubului brazilian F. C. Tavisto din Per
nambuco, era foarte simpatizat în cali
tatea sa de... goîgeter. S-a întîmpîat însă 
că după ce a marcat cinci goluri în me
ciul cu F. C. Passes, entuziasmul admira-

terilor și mai cu seamă al... admiratoarelor 
sale a hiat asemenea proporții incit din- 
tr-o „gingașe" îmbrățișare s-a ales cu 
fracturi. Fapt pentru care nu va putea juca

ALAN SIMPSON (Anglia), care a surprins 
recent experții din lumea atletismului cu 
excepționala performanță de 3:39,1 la 15'JO 
m, recomandă o metodă originală de an
trenament. Simpson, oare a fost în trecut 
zidar, lucrează acum ca grădinar și declară 
că „nimic nu-i mai bun pentru obținerea 
forței în picioare decît împingerea tăvălu
gului pe iarbă..

„OAMENII ar trebui să meargă mai mult 
cu bicicleta, în special după șaptezeci de 
ani, căci ostiei ar trăi cu 20 de ani mai 
mult" — a declarat americanul Lyman 
Fraln, care la vîrsta sa de 80 de ani a 
parcurs pe bicicletă distanța de 5000 hm. 
de la New York Ia San Francisco în timp 
de 86 zile. El a adăugat: „Nu mai fac 
multe parale ; acest drum trebuia să-l 
parcurg în maximum... 80 de zile“.

MICHEL JAZY, campionul european la 
1500 m, a fost selecționat pentru Tokio 
numai la 5000 m. La proba de 1500 m Franța 
va fi reprezentată de J. Wadoux și M. 
Bernard.

TIN AR A atletă engleză Janet Simpson, în 
etate de 19 ani, componentă a echipei 
olimpice de ștafetă 4X100 m, are cu ce să 
se mîndrească. Mama eî a participat în 
cadrul aceleiași probe la Jocurile din 193Z 
de la Los Angeles, cîștlgînd medalia de 
bronz.

IN PRIMA întîlnire in cadrul finalei 
Cupei intercontinentale44 dintre Indepen- 

diente și Internazionale ce a avut loc în 
Argentina, au fost invitați toți diplomații 
statelor arabe. Aceasta se explică prin 
faptul că orașul Buenos Aires dorește să 
obțină dreptul de organizare a campiona
tului mondial din 1970 și are nevoie de 
voturile acestor state în cadrul F.I.F.A.

LA MECIUL de campionat de la Sao 
Paolo dintre echipele Santos și Carinthia 
s-a prăbușit una din tribune și mulți dintre 
spectatori au lost grav răniți.

ATLETISMUL italian va avea 23 de repre
zentanți la Tokio, dintre care o singură 
atletă: Maria Vittoria Trio, în vîrstă de 
-17 ani, care a stabilit recent un nou record 
național la săritura în lungime — 6,26 m.

MEZINUL echipei olimpice americane de 
atletism este Jim Ryun care, la 17 ani. 
este considera! cea mai mare speranță a 
semifondului american. Va lua startul la 
proba de 1500 m unde este creditat cu o 
performanță de 3:39,0 (față de 4:07,8, cit 
realizase în 1963).
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