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CU SPORTIVII ROMÎMI ÎN CAPITALA JAPONIEI
MÎINE PE STADIONUL DINAMO:

Un bogat program sportiv: 
dirt-track, fotbal, călărie, ciclism

• ECHIPA DE FOTBAL A ÎNVINS CU 2-0, ÎN MECI DE PREGĂTIRE, SELECȚIO
NATA SECUNDĂ A JAPONIEI • TAJIMA LA ANTRENAMENTUL LUI SERBAM 
CIOCHINĂ • DELEGAȚIA ROMTNĂ ÎNCONJURATĂ DE ATENTIE SI INTERES

• FILMUL SPECTACOLULUI CULTURAL- SPORTIV PROIECTAT LA TOKIO

Foști internaționali ai fotbalului
din nou pe gazon

Aspect de la faza a Il-a a campionatului 
republican. In imagine de la stingă la dreapta: 
C. Radovici (Metalul), Al. Pop (Dinamo) 

și in spate R. Temistocle (Dinamo)

Foto : T. Chioreanu

ÎNTRECERI SPORTIVE
publicării 
VASILE 
BOGZA,

Mîine dimineață 
parcul sportiv Di
namo găzduiește o 
interesantă dumini
că sportivă organi
zată de ziarul 
„SPORTUL POPU
LAR" în colabo
rare cu CLUBUL 
SPORTIV DINA
MO și cu sprijinul 
Consiliului orășe
nesc L’CFS Bucu
rești. La reușita a- 
cestei manifestări 
sportive își vor da 
concursul sportivi de 
valoare din loturile 
republicane.

Programul între
cerilor va fi inau
gurat cu atractive 
probe de călărie. 
Spectatorii vor a- 
vea prilejul să-i va
dă evoluînd pe par
cursurile de obsta
cole pe maeștrii 
sportului și proas
peți campioni re- 

CONSTANTIN VLAD, 
PINCIU, MANUELA 

M. AL UN EA NU si al-

vor disputa întîie-ții. Ei iși vor disputa întîie- 
tatea în spectaculoasa probă de 
ștafetă de cite doi călăreți (clu
burile sportive Dinamo, Steaua 
și Știința vor prezenla cîte două 
echipe) și forță. Programul în
trecerilor de călărie va fi com
pletat de evoluția celor mai va
loroși specialiști ai probelor de 
dresaj: N. MIHALCEA — triplu 
campion republican, D. VF.LICU 
— campion al R.P.R .și I. MOL
NAR.

în continuare, de la ora 10,30, 
se vor desfășura întrecerile ce
lei de a II l-a etape a campio
natului republican de dirt-track 
După cum se știe, după pri
mele două etape în clasament 
conduce maestrul sportului ION 
CIJCU cu 27 de puncte. El este 
urmat de ROMULUS JURCA 
(22 p), AL. DATCU (19 p), AL. 
POP (17 p). GH. VO1CULES- 
CU si M. ALEXANDRESCU (16 
p), R .TEMISTOCLE (11 p), C. 
RADOVICI (10 p) și I. GABOR 
(3 p). La ultimele concursuri 
ion Cucu a arătat o formă deo
sebită și — fără îndoială — 
mîine el va încînta din nou pu-

(Continuare în pag. a 3-a)

CU PRILEJUL CENTENARULUI
UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI 23 de țări înscrise în ediția a XVIII-a

Cu ocazia sărbătoririi a 100 de 
ani de existență a Universității din 
București, între 10—20 octombrie 
var avea loc numeroase întreceri 

handbal, volei, fotbal, canotaj 
și. jațohet cu participarea repre
zentativelor de institute și facultăți. 
Au fost invitate și selecționate 
sportive ale unor centre universitare 
cțjn țară.

a turneului de juniori U.E.F.A.
Viitoarea ediție a tradiționa

lului turneu pentru juniori 
U.E.F.A. (a XVIII-a) va avea 
loc, după cum se știe, în primă-

REPORTAJUL NOSTRU

Cărți de vizită...
La Galați, la Șantierele 

Navale, o dimineață prin
tre oamenii din inima, din 
mintea și din mîinile cărora 
au ieșit „Clujul", „Bacăul", 
„Timișoara" ; din inima, 
din mintea și din mîinile că
rora își vor lua în curînd 
drumul „Deva", „Baia 
Mare", „Sibiu", viitoarele 
cargouri de 4 500 tone, care 
vor pluti pe ape.

Printre constructorii de 
nave, îi caut pe sportivi.

Nimic mai ușor.
Ii găsești oriunde, în șan

tier, pe cei ce poartă în în
trecerile sportive culorile a- 
sociației Ancora. La ate
lierul de sculărie, la atelie
rul de fasonat tablă, pe 
„comanda" sau în prova 
vaselor, mînuind pistoalele 
pneumatice, sudînd cu o 
precizie ce se co-nfundă cu 
arta, perfectînd instalațiile 
electrice interioare ale va
selor.

★

Prima întîlnire. Cu Leo
nard Poșa. Tînârul pe care-1 
întrerupem cîteva momente 
din lucru Iși scoate masca 
de sudură și zîmbește des
chis. îmi pun la încercare 
memoria...
scena 
trăit-o 
ea, cu 
scoate

Scena asta... 
asta, parc-am. mai 

cîndva... Ah, da I Cu 
Leonard Poșa care-și 
masca de sudor de

buta scurt-metrajul „Oameni 
și măști" pe care l-am vă
zut acum cîtăva vreme.

Poșa e volubil, comuni
cativ. Tovarășii lui de 
muncă, inginerul care con
duce sectorul, mai aruncă 
cîte o vorbă-două și în cî
teva minute i-am conturat 
cartea de vizită :

Leonard Poșa. 26 de ani. 
Fundaș al echipei de rugbi 
Ancora, din prima categorie 
a țării. Gălățean de cînd se 
știe, crescut pe Șan’ier, unde 
a intrat din 1952. Sudor e- 
lectric de înaltă calificare 
(„cel mai bun sudor de pe 
șantier", completează voci
le tovarășilor lui de muncă), 
i se încredințează lucrări 
speciale, cele mai grele. 
Despre Leonard, ca sportiv 
și muncitor, numai vorbe 
bune.

Pe cartea de vizită a lui 
Poșa nu mai are loc poves
tirea inginerului Paladescu, 
ascultată cu greu în zgomo
tul asurzitor al pistoalelor 
pneumatice care mușcă 
avide tabla pe locul viitoa
relor suduri. E vorba despre 
o reparație urgentă la cîrma 
„lașului",
cînd a venit

vara anului. viitor în R. F. Ger
mană. La această ediție s-a în
registrat din nou un număr mare 
de țări înscrise: 23. Iată-le : 
Austria, Belgia, Bulgaria, Ceho
slovacia, R. D. Germană, An
glia, Grecia, Olanda, Ungaria, 
Irlanda, Italia, Luxemburg, Ro- 
mînia, Polonia, Portugalia, Sco
ția, Spania, Suedia, Franța, El
veția, Turcia, Iugoslavia și R. F. 
Germană.

Stabilirea seriilor acestei edi
ții va avea loc la 28 octombrie 
în orașul Frankfurt pe Main.

despre noaptea 
de acasă și a

RADU

( Continuare

URZICEANU

in pag,, a 1-a)

In satul olimpic, la solemnitatea înălțării drapelului de stat al R.P. Romîne

TOKIO (Serviciul nostru de 
„Telex"). Capitala 
trăiește intens 
relui eveniment 
rii Jocurilor 
zile orașului 
steaguri ale 
iar locuitorii 
conjoară cu 
pe solii sportivi 
lume. Pină vineri seara sosiseră 
aici peste 3 500 de sportivi, care 
s-au și instalat deja în satele 
olimpice de la Yoyogi, Hachioji, 
Enoshima, Sagami și Raruizawa. 
Numeroase delegații sînt însoțite 
de oficiali și arbitri 
riali. Marele aeroport 
din 
cific, continuă să primească din 
zori și pină noaptea tîrziu zeci 
și zeci de nave aeriene, care 
transportă alti si alti participanti 
la J. O.

Am făcut in aceste zile citeva 
vizite în satul olimpic pentru a 
cunoaște activitatea delegației 
noastre. Prima impresie, și cea 
mai puternică, este aceea a spi
ritului de prietenie care dom
nește intre toate delegațiile spor
tive. Se fac vizite reciproce, se 
reînnoiesc vechi cunoștințe, se 
leagă prietenii noi. Cum e șt 
firesc, pe primul plan al discuți
ilor sînt apropiatele întreceri. Re

Japoniei 
apropierea ma- 

al deschide- 
Olimpice. Stră- 

sînt împodobite cu 
țărilor participante, 
marii metropole in- 
simpatie și interes 

din întreaga

internațio- 
Haneda, 

vecinătatea Oceanului Pa-

voleibaliștii noștri i-am găsit în 
plin antrenament: ei susțineau 
un meci amical cu echipa R. P. 
Ungare, participantă și ea la 
turneul final. Erau prezenți în 
jurul terenului sute de spectatori 
buni cunoscători ai acestui sport. 
Evoluția băieților noștri a fost 
primită cu multă simpatie, ropo
te de aplauze au răsplătit „bom
bele" Iui Nicolau, Derzei și 
Szocs, intervențiile spectaculoase 
pe linia de fund ale lui Drăgan 
și Fieraru. La antrenamentul lui 
Șerban Ciochină l-am intilnit pe 
celebrul Tajitna, campion olim
pic la triplusalt la J.O. din 1936, 
primul atlet din lume care a să
rit peste 16 m la această probă. 
„Am auzit de performanțele cam
pionului dv. și am venit să-l ur
măresc la un antrenament. îmi 
place cum sare, are o detentă 
foarte bună și-l văd capabil de 
rezultate și mai mari" — a ținut 
să ne declare Tajima. Un nume 
foarte cunoscut in satul olimpic 
este cel al Iolandei Balaș. Nu
meroși ziariști, sportivi, precum 
și iubitori ai sportului din Japo
nia se interesează de orele de 
antrenament ale campioanei 
noastre, spre a fi prezenți la 
pregătirea recordmanei mondiale. 
Pe gimnaste le-am intilnit rulind 
in pluton compact pe aleile satu-

EINAIELE CAMPIONATELOR DE CICLISM PE PISTA
Amînată miercuri 

întunericului, finala 
urmărire individuală 
fost programată în __ -
niunii de joi de după amiaza. 
Numeroși spectatori, 
zanți ai celor doi ____
cicliști (C. Dumitrescu și I. 
deleanu) au venit, -—2______
vîntul rece și tăios, la velodro
mul din parcul sportiv Dinamo 
pentru a-i vedea la lucru pe pre- 
tendenții la titlu. Dar atunci 
cînd crainicul a chemat la start 
concurenții, C_ Dumitrescu a 
lipsit de pe velodrom și astfel 1 
Ardeleanu a cîștigat fără adver
sar. Chiar și în aceste condiții, 
ion Ardeleanu rămîne un cam
pion merituos pentru cș în seriile 
probei, unde concurenții s-au ca
lificat în manșa următoare 
baza celor mai buni timpi, 
învinsese pe C. Dumitrescu.

Important este altceva și anu
me, atitudinea lui C. Dumitrescu. 
Este a doua oară (la demifond 
a abandonat spre sfîrșitui cursei 
deși se afla în disputa pentru 
primul |oc) cînd manifestă lipsă 
de respect față de spectatori și 
adversari. Unde se găsea C. Du
mitrescu în timp ce-1 așteptau 
spectatorii și arbitrii ? Am aflat 
de la antrenorul său că era... 
acasă. Marin Niculescu ne-a mai 
spus că s-a dus să-1 aducă |a 
velodrom dar C. Dumitrescu a 
refuzat să participe. Desigur însă 
că o astfel de comportare nu va 
fi trecută cu vederea de conduce
rea clubului său și de F.R.C.

în concursul de joi s-au înche
iat două probe rezervate junio
rilor Din nou, tinerii pistarzi de 
la Steaua au confirmat bunele a- 
precieri. Juniorul de categoria I.

din cauza 
probei de 
seniori a 

cadrul reu-
simpati- 

cunoscuți 
Ar- 

înfruntând

pe 
el U

Paul Soare a cîștigat „viteza“, 
iar echipa de juniori cat. a Il-a 
a clubului Steaua a ocupat pri
mul loc cu timpul de 2:46,2. în 
completarea programului s-a des
fășurat o spectaculoasă cursă de 
demifond, pe distanță de 15 mi
nute, care a revenit cuplului 
Dan Marin — D. Panaitescu 
(Steaua).

ION ARDELEANU (Stenna)
Finalele campionatelor republi

cane de pistă au continuat vineri 
după amiază. Din păcate în cea 
mai importantă probă a zilei, ur
mărirea pe echipe seniori, s-au în
scris doar 3 echipe, de la startul 
întrecerii lipsind reprezentantele 
cluburilor Voința și Olimpia cu pu-

ternice secții de ciclism. Dar cul
mea 1 Și la finala probei, desfășu
rată între Steaua I și Dinamo, spec
tatorii au fost surprinși neplăcut. 
Din formația clubului Steaua a 
spart, imediat după plecare, Silviu 
Duță și colegii lui, care ar fi tre
buit să continue în 3, necunoscînd 
regulamentul s-au oprit, crezînd că 
se va realerga cursa. Ei au fost 
ajunși de adversari după două 
ture. Clasamentul: 1. Dinamo (E. 
Bărbulescu, N. Ciumete, Gh. Cal- 
cișcă și A. Șelaru); 2. Steaua I; 2. 
Steaua II.

Iată cîștigătorii în probele de ju
niori cat. I: cursă cu adițiune de 
puncte (21 ture) — C. Grigoie (Vo
ința); 500 m — Paul Soare (Steaua) 
37,8; urmărire individual (2000 m) 
juniori cat. a Il-a — Dorel Radu 
(Steaua) 2:48,8. întrecerile continuă 
duminică, de la ora 9,30, pe velo
dromul Dinamo.

TR. IOAN1ȚESCU

lui olimpic. Am spus rulind In 
pluton compact pentru că, intr- 
adevăr, le-am intilnit pe biciclete, 
pe care organizatorii le oferă tu
turor amatorilor pentru o plim
bare de agrement. Elena Leuș- 
teanii-Popescu, Sonia Iovan, Cris
tina Dobosan, Elena Ceampelea, 
Emilia Liță, Atanasia Ionescuși 
Rozalia Baizăi — toate îmbră
cate în treninguri albastre — 
pedalau de zor.

Oficialitățile Comitetului de 
organizare a J. O., precum și 

(Continuare în pag. a 4-a)

Actualitatea
sportivă

UN CONCURS CU TEMA : „DIN

1STORIA JOCURILOR OLIMPICE»

La Casa de cultură a raionului 
Gherla a avut loc, de curîn-d, un 
interesant concurs „Cine știe, câș
tigă" cu tema „Din istoria Jocurilor 
Olimpice", la care au participat 250 
de oameni ai muncii, numeroși ti
neri. Răspunsurile bune date de 
concurenți ca și completările amă
nunțite ale examinatorului au făcut 
ca prin fața celor prezenți să se 
perinde un adevărat film al J.O. în 
cadrul căruia au fost subliniate 
succesele obținute de sportivii noș
tri la diferite ediții. Celor mai buni 
concurenți li s-au oferit frumoase 
premii în obiecte. Pe primul loc; 
impiegatul de mișcare I. Rusu. Ase
menea concursuri vor mai avea loc 
în zilele următoare în cadrul aso
ciațiilor sportive sătești din raion.

AL. NICULA — coresp.

„SESIUNEA** DE TOAMNA A TINE-

BILOR CAIACIȘTI ȘI CANOIȘTI

Școala sporlivă de elevi nr. 2 din 
Capitală organizează mîine dimi
neață, de la oto 9.30, pe lacul He
răstrău, un concurs de calac-canoe 
pentru juniorii bucureșteni. Compe
tiția este dotată cu „Cupa S.S.E. 
11“ care va ii acordată clubului sau 
asociației sportive care va acumula 
cel mai mare număr de puncte. 
Cum închiderea sezonului do spor
turi nautice... bate la ușă, se aș
teaptă o participare numeroasă și 
întreceri viu disputate, tinerești, în 
cadrul acestei .sesiuni’ de toamnă.

CE SPORT PREFERAȚI ?—este o rubrică nouă 
pe care o inaugurăm în numărul de astăii 

al ziarului nostru
Citiți în pag. a 2-a a ziarului materialul semnat 

de maestrul sportului ZENO DRAGOMIR.



Ce sport preferați?
Inaugurăm astăzi o nouă rubrică în coloanele ziarului nostru. 

Adresăm tuturor iubitorilor sportului întrebarea „CE SPORT PREFE
RAȚI ?" Rubrica are menirea să îndrepte — prin răspunsurile primite — 
pașii tinerilor spre un sport sau altul, să le insufle dragostea pentru 
activitatea de cultură fizică. Infățișînd frumusețea unei ramuri sportive, 
vorbind despre influența practicării exercițiilor fizice asupra dezvoltării 
armonioase a corpului, despre eficacitatea sportului în întărirea sănătății, 
ceî ce răspund întrebării noastre vor contribui, desigur, la continua mă
rire a familiei sportului. In acest fel se va aduce și o contribuție activă 
la îndeplinirea sarcinii trasate de partid și guvern pentru ca „întreaga 
masă a tineretului să practice în timpul liber exercițiile fizice și sportul 
în mod organizat si sistematic, începînd încă din anii premergători școlii, 
potrivit cu vârsta si dorințele fiecăruia". Este vorba, așadar, de o rubrică 
la care iubitorii sportului vor face ei înșiși prezentarea sportului preferat, 
vor da prețioase indicații celor ce vor să-și îndrepte pașii spre stadion.

Pentru inaugurarea rubricii am adresat întrebarea maestrului spor
tului ZENO DRAGOMIR, lector universitar la I.C.F., fost campion și 
recordman al țării la atletism. Iată răspunsul primit:

• „Desigur, atletismul. Am îndrăgit 
acest sport din copilărie, l-am trăit ani 
în șir ca sportiv de performanță, iar 
apoi ca pedagog, incercînd să transmit 
generațiilor de studenți ai Institutului 
de Cuitură Fizică cunoștințele și_ pa
siunea pentru dezvoltarea și răspândi
rea lui în masele largi ale tineretului 
școlar. Am astăzi posibilitatea, ca in
vitat al rubricii „CE SPORT PREFE
RAȚI ?“, să subliniez încă o dată rolul 
important pe care-1 joacă atletismul în 
pregătirea fizică multilaterală a elevi
lor și — în general — a întregului 
tineret. Alergările, săriturile și arun
cările sînt exerciții fundamentale care 
stau la baza tuturor formelor de pre
gătire fizică. Exercițiile de atletism 
contribuie, în primul rînd, la dezvolta
rea forței, vitezei, rezistenței și înde- 
mînării în mișcările de locomoție, indis
pensabile pentru majoritatea ramurilor 
sportive.

Practicarea sportului preferat pre
tinde astăzi — înainte de toate — un 
nivel atletic ridicat. Aceasta se referă 
pe. de o parte la dobîndirea unei capa
cități funcționale superioare a organis
mului și pe de altă parte la dezvolta
rea posibilităților dinamice care să ducă 
la o mare eficacitate a tehnicii și tac
ticii caracteristice sportului modern.

Exercițiile atletice eferâ profesorului 
și antrenorului indici prețioși pentru 
aprecierea posibilităților fizice ale ele-

Cârti dei

(Urmare din pag. 1)

muncit cu abnegație și îndemînare, 
despre vasul care și-a continuat dru
mul, fârâ zăbavă, datorită priceperii 
și devotamentului comunistului Poșa...

Mai compilăm cărțile de vizită ale 
celor doi frați ai lui Leonard :

Tudoreî Poșa. Jucător în echipa de 
fotbal. Fundaș și — în uliimui timp 
— extrem s'înga. Cel mai vechi din 
echipă. Sculer cu care șantierul se 
mîndrește. Conduce atelierul de scu- 
lărie pentru un sector de tîmplărie. 
Model de disciplină pe teren, în 
muncă, în viață.

Nicu Poșa. Cel mai tînăr dintre 
frați. Jucător de bază în echipa de 
fotbal. Tehnician la serviciul meca- 
nic-șef. Lucrează la instalațiile de în
călzire. Ca și frații săi mai mari, 
născut și crescut pe Șantier, unde a 
făcut primii pași în muncă și în sport.

★

Urcăm pe puntea edificiului de me
tal și cabluri care se va numi în cu- 
rînd „Baia Mare“.

întocmim aici o carte de vizită co
lectivă :

Dumitru Holca. Andrei Vanghele. 
Gicu Popa. Toți, foști canotori, com
ponent! ai loturilor republicane. Ac
tualmente rugbiști. Nedespărțiți în 
sport (joacă tofi trei în „grămadă"), 
nedespărțiți în muncă (realizează a- 
devărate performanțe în treaba g^ea 
a instalațiilor interioare de forță și 
lumină de pe cargouri), nedespărțiți 
pe tabelul de cinse al fruntașilor.

Să nu-l nedreptățim pe Gîcu Popa 
și să adăugam în dreptul numelui 
său că e și unul din cei mai silitori 
elevi ai școlii de maiștri...
( ■ ■ ■

★
I

Trecem mat departe, prin secțiile 
ți atelierele SNG-ului, de pe un vas 
pe altul.

Teancul cărților de vizită crește la 
fiecare pas.

Una pentru caiacistu! Gheorglse 
Dumitriu, sudor fruntaș.

Una pentru rugbisiul Arfire David, 
strungar a cărui muncă atîrnă greu 
în deservirea atelierului de tubulatură. 

vilor și ale sportivilor începători. Efor
tul atletic constituie un test important 
pentru verificarea gradului de pregătire 
fizică a tuturor sportivilor, el poate 
edifica pe pedagog cu privire la posi
bilitățile virtuale ate elevului său.

Stării
Nu pot trece cu vederea nici latura 

estetică a întrecerilor atletice. Desigur, 
adevărata frumusețe a efortului sportiv,

vizită...
Alta pentru rugbistul Vasile Răș- 

canu, deosebit de apreciat de tova
rășii săi de muncă de la atelierul de 
fasonat tabla pentru chila vasului.

Și acum, două cărți de vizită din 
care ne zîmbesc — mîndre de suc
cesul lor în muncă și în sport — 
sudorițele Lenuța Hărgălaș și Zamfira 
Chihaia, jucătoare de handbal.

*

Dragi sportivi ai șantierului, fiți 
mîndri 1 Primul sunet de sirenă al car
goului care, primind botezul valurilor, 
salută munca constructorilor săi, vi 
se adresează din plin — în primul 
rînd — vouă, celor care i—ați semnat 
actul de naștere I 

99

Răsfoiesc un caiet de însemnări. 
Pe multe din filele sale apare un 
nume : acela al profesorului Ion 
Ceaușescu. Recitind însemnările am, 
parcă, în față omul...

...Sala Floreasca. în ziua aceea, 
elevii gimnaști din Vîlcea îmbrăcau 
tricourile de campioni ai țării. A- 
plauze nesfîrșite venite de undeva, 
de sus, dintr-un colț al tribunei. 
O mică galerie de elevi. Animato
rul ei, un bărbat voinic, între două 
vîrste.

— Cine este tovarășul ? l-am în
trebat pe prof. Petre Darie* antre
norul echipei campioane.

— Este directorul nostru, de la 
medie 1. Un mare amator de sport. 
Ne însoțește peste tot.

...L-am revăzut în alt an, la 
Constanța. De data aceasta cu vo
leibaliștii. Prezent la fiecare meci 
al echipei din Vîlcea și — ca și 
la București — neobosit animator 
al... galeriei.

— Este directorul școUi noastre 
— mă face atent prof. Radu Vișan, 
antrenorul voleibaliștilor vîlceni.

— Știu, vă însoțește peste tot.
— Da, dar nu numai atît. Ne și 

ajută în toate ocaziile. Este pre
ședintele asociației sportive a școlii.

...Alt carnet de însemnări com
pletează imaginile de mai sus.

a gestului și a atitudinii atletului se 
afirmă cu pregnanță la nivelul marilor 
performanțe. Dar te îneîntă și disputa 
pe pistă a micilor pionieri, a tineretu
lui școlar, a cetățenilor de diferite 
vîrste care își măsoară forțele proprii 
în cadrul Insignei de polisportiv.

De la efortul tînărului care-și în
cearcă propriile forțe și pînă la marile 
performanțe ale campionilor, de la ceea 
ce se desfășoară pe pistele de atletism 
în zilele obișnuite de antrenament sau 
de învățare a atletismului și pînă la 
marile sărbători atletice care-i desem
nează pe cei mai talentați dintre marii 
sportivi, totul este un bun al nostru, 
al tuturor, un izvor de energie, de să
nătate și frumusețe. Iată de ce am în
drăgit atletismul...".

ZENO DRAGOMIR 
lector ia Institutul de Cultură

Fizică

Inițiative

ÎNTRECERE ÎNTRE RAIOANE
Consiliul UCFS al regiunii Mureș- 

Autonomă Maghiară a inițiat o frw- 
moasă întrecere între raioane. Printre 
obiective figurează : creșterea numă
rului de membri UCFS, încasarea la 
timp a cotizației UCFS, dezvoltarea 
activității turistice de mase, organiza
rea de „duminici cultural-sportive" etc. 
La întrecere participă cele 8 raioane 
ale regiunii și orașul Tg. Mureș.

Cîștigătorul întrecerii pe luna au
gust a fost consilml raional UCFS 
Ciue (președinte, tov. D. Barabaf). Pe 
locurile următoare : raionul Tg. Mureș, 
orașul Tg. Mureș, raionul Tîruăveni, 
raionul Toplița etc.

întrecerea se va încheia la șfîrșitul 
anului cînd raionul UCFS cu eel mai 
bun pnnetaj va primi drapelul de 
raion fruntaș pe regiune.

10AN PAUȘ, coresp. regional

Portretul sâptâmînii

Directorul nostru H

Consiliul asociației sportive A- 
vîntul, a Școlii medii nr. 1 din 
Rm. Vîlcea, s-a adunat la sfat. Pe 
ordinea de zi, o problemă dintre 
cele mai grele.

— Ce facem cu echipele noastre? 
Aproape că nu mai au unde să-și 
desfășoare activitatea. Sala este 
supraaglomerată, stadionul se află 
prea departe...

Președintele, prof. Ion Ceaușes- 
cu, a înțeles. în zilele următoare 
au început lucrările de amenajare 
a unui mic complex sportiv chiar 
în incinta școlii. Terenuri de bas
chet, handbal în 7 și volei, locuri 
rezervate pentru sărituri și arun
cări, portic de gimnastică. în cîteva 
luni, micul complex sportiv a de
venii o realitate. Personal, preșe
dintele asociației, directorul școlii, 
a lucrat pe noul șantier alături de 
elevi, de profesori. Mai mult. De 
cînd se ocupă și de treburile aso
ciației sportive, prof. Ceaușescu 
studiază regulamente, cercetează 
broșuri și manuale, răsfoiește re
viste, își întocmește statistici. Par
ticipă la antrenamentele echipelor 
școlii și intervine, cînd e cazul, 
în... cunoștință de cauză.

— Măi băieți, ați repetat de a- 
tîtea ori tehnica aruncării mingii

> La „Politehnica “-Timișoara

Condiții optime pentru practicarea sportului
prof. univ. Ion C. BUCUR

șeful catedrei de educație fizică a
După binemeritata odihnă din timpul 

vacanței de vară, petrecută în tabere 
la munte și mare, studenții și cadrele 
universitare s-au reîntîlnit în amfitea
tre, laboratoare, în sălile și pe terenu
rile de sport, pregătindu-se să obțină 
noi succese în activitatea de cercetare 
științifică și instructiv-educativă.

Alături de celelalte discipline din în- 
vățămîntul superior, educația fizică are 
drept sarcină să contribuie la educarea 
multilaterală a viitorilor specialiști cu 
înaltă calificare din patria noastră. Ea 
este chemată, ca printr-o activitate 
sportivă susținută, să întărească sănă
tatea, să asigure o capacitate de muncă 
ridicată pentru activitatea intelectuală, 
să destindă organismul.

înscrierea educației fizice în noile 
planuri de învățămînt pentru anii I, 
II și III din facultăți și institute reflec
tă grija pe care regimul nostru demo
crat-popular o manifestă pentru sănă
tatea și odihna tineretului studențesc. 
Totodată, învățămîntul de educație fi
zică asigură drumul spre măiestrie 
sportivă, către performanțe tot mai va
loroase realizate de tineretul studios 
din universități și facultăți.

De la an la an, crește numărul stu
denților antrenați în activitatea spor
tivă. participant Ia tradiționalele com
petiții studențești. Din rîndurile stu
denților pregătiți de către cadrele de 
educație fizică promovează în mod per
manent un număr tot mai mare de spor
tivi clasificați. Printre ei se numără și 
studenții Institutului politehnic din Ti
mișoara.

In cadrul finalelor campionatelor u- 
niversitare, echipele institutului au cu
cerit, în perioada 1933—1963, un nu
măr de 11 titluri de campioni republi
cani universitari la gimnastică — mas
culin (de S ori consecutiv), baschet — 
masculin (de 4 ori), handbal — mas
culin și șah, iar la întrecerea sportivă 
inter-instîiufe inițiată de Consiliul Ge
neral al UCFS în anul 1963, catedra 
a obținut locul 1 pe țară.

Pentru a continua această tradiție, 
în anul universitar 1964—1965 asocia- 

Concursurile pentru 
Insignei de

ASOCIAȚII SPORTIVE FRUNTAȘE

Peste 2200 de tineri și tinere din ra
ionul Sibiu și-au trecut cu succes toate 
probele Insignei de polisportiv. Cei 
mai mulți purtători ai insignei apar
țin asociațiilor sportive Păltinișul Ră
șinari (președinte Virgil Ionescu), 
Bumbacul Cisnădie (președinte Ale
xandru Dumitriu), Textilistul Cisnădie 
(președinte Greser Inghe), Știința Ocna 
Sibiului (președinte Ion Oprtș) etc.

de la semidistanță. N-aveți voie 
să mai greșiți...

Sau :
— Mi se pare că mai aveți 

găuri" în apărare. Dumneata cel 
din linia a 2-a, ai uitat cum se 
ridică o minge ?...

Nu m-am mai mirat a fiind că 
toți cei trei copii ai prof. Ceau
șescu sînt sportivi : Dan, student 
la I.C.F. este un virtuos gimnast ; 
Constanța, elevă, practică voleiul ; 
iar Lucia, profesoară de limba ro- 
mînă, baschetul. Cum sar spune, 
în familia profesorului Ceaușescu, 
sportul este... la el acasă I

TI BERI U STAMA

Institutului politehnic din Timișoara 
ția sportivă „Politehnica“-Timișoara va 
activa cu un număr de 9 secții afiliate, 
totalizînd peste 500 sportivi legitimați, 
încadrați în 21 echipe înscrise în cam
pionatul orășenesc și 5 echipe antrena
te în campionatul regional.

In cadrul cursului de educație fizică 
(anii I—11), un număr de 600 de stu
denți vor deveni purtători ai Insignei 
de polisportiv gradul 1 iar 200 vor ob
ține gradul II. Vom face, de aseme
nea, peste 200 noi clasificări sportive 
și vom asigura școlarizarea unui nu
măr de 100 instructori sportivi volun
tari.

întreaga activitate metodologică va 
fi condusă după manualul de educație 
fizică (tipărit încă din anul 1961), care 
asigură o predare unitară șt sistema
tică a cunoștințelor.

O atenție deosebită va da colecti
vul de catedră activității de cerce
tare științifică, prin organizarea celei 
de-a Xl-a sesiuni republicane de comu
nicări de la Băile Herculane (sub egi
da Centrului de cercetări al UCFS Ba
nat), precum și intensificarea schim
bului bibliografic documentar cu rirăă— 
nătatea, asigurînd colaborarea cu peste 
30 de țări. Pentru ridicarea nivelului 
de pregătire a cadrelor didactice ne 
propunem, în noul an, asigurarea în 
sistemul aspiranturii pentru obținerea 
titlului de candidat în științe a unui 
cadru didactic, iar în următorul an, a 
încă două cadre didactice.

începerea anului universitar la Ins
titutul politehnic Timișoara înseamnă 
totodată și îmbunătățirea bazei mate
riale sportive. Dintre multiplele ac
țiuni de pregătire se remarcă și do
tarea catedrei cu un poligon sporiiv 
de tir complet utilat, ca și recondițio- 
narea sălii de sport existentă (vopsit, 
zugrăvit și instalarea luminii fluores
cente), achiziționarea materialului di
dactic și echipamentului sportiv cores
punzător.

Toate acestea vor asigura premisele 
pentru înregistrarea, în noul an univer
sitar, a unor rezultate și mai bune la 
învățătură și sport.

Corespondenți voluntari ne scriu despre:

trecerea normelor 
polisportiv
Cele 74 de asociații sportive din ra

ionul Sibiu și-au propus ca pînă la 
sfîrșitul anului să pregătească peste 
3500 de tineri și vîrstnici pentru a de
veni purtători ai insignei.

Gh. Topîrceanu

ELEVII IN PRIMELE R1NDURI

Pe stadionul „1 Mai" din Turnu Se
verin vin zilnic numeroși aspiranți la 
Insigna de polisportiv pentru a se an
trena sau a lua parte la concursuri. 
Printre aceștia se află și mulți elevi 
care, sub conducerea prof. Ioan Radu
lescu de la S.S.E., se pregătesc intens 
în vederea îndeplinirii normelor ceru
te de regulament. Unii dintre ei, ca 
Marin Popa, Valeria Grafu, folanda 
Vlădescu, Constantin Păcuraru. Gheor- 
ghe Dunărințu, Dumitru Bojiucă, Ște
fan Pupăză ș.a. mai au una sau două 
norme de îndeplinit pentru a purta 
insigna mult dorită.

loniță Gheorghe

EXEMPLE DEMNE DE URMAT

La diversele întreceri pentru cuce
rirea Insignei de polisportiv au parti
cipat, pînă în prezent, 14.800 de tineri 
și tinere din raionul Făgăraș. Mulți 
dintre aceștia se și află în posesia in
signei. La buna lor pregătire au con
tribuit profesorii de educație fizică Gh. 
Cazacherci, I. Nica, Gabriela Gabor, 
Nicolae Titea, instructorii voluntari 
ALarin Ruta, Gheurghe Stamatescu etc.

Traian Memetea

APROAPE 6000 DE PURTĂTORI

întrecerile pentru cucerirea Insignei 
de polisportiv se bucură de o largă 
popularitate în raionul Cîmpina. Astfel, 
pînă la 15 septembrie au reușit să-și 
îndeplinească toate normele aproape 
6000 de muncitori, funcționari și elevi. 
In prezent au Ioc numeroase concursuri 
de atletism și tir la care participă sute 
de tineri și tinere.

C. Virjoghie



T B A L
în etapa de mîine

calitatea să fie
pe primul plan

Etapa de mîine a* campionatulmi ca
tegoriei A programează în orașele A- 
rad, Oradea, Bai<a Mare și Pitești 4 
meciuri ; U.T.A.—C.S.M.S., Crișul— 
Progresul, Minerul—Petrolul și Di
namo Pitești—Știința Cluj.

Partidele lasă să 6e întrevadă unii.»« 
favoriți. Printre aceștia se numără 
Crișul, care după partida de la Iași 
are prima șansă în meciul cu Progre
sul. De un rezultat favorabil pe teren 
propriu este capabilă și U.T.A. Greu 
de prevăzut sînt rezultatele din cele
lalte două partide ce se vor disputa 
la Pitești și Baia Mare. Oaspeții, 
Știința Cluj și Petrolul, prezintă la a- 
ceastă oră formații mai „sudate" de
cît gazdele, Dinamo Pitești și Mine
rul. Rămîne de văzut numai dacă ele 
vor reuși să treacă și peste handicapul 
deplasării.

Lăsînd însă la o parte obișnuitele 
calcule dinaintea jocurilor, trebuie a- 
mintit condraceri'Ior cluburilor, antreno
rilor și fotbaliștilor aflați în între
cere că în ultimele etape ale acestui 
campionat puține au fost jocurile care 
s-au ridicat la un nivel calitativ de 
natură să mulțumească publicul. Ce 
se întâmplă ? Se pune cumva problema 
unei pregătiri superficiale la antre
namente 9 Pare cm atît mai bizară 
această situație, cu cît este știut că 
formațiile care continuă cursa în cam
pionat dispun — cu mici excepții — 
de jucători valoroși, capabili să de
monstreze specialiștilor și spectatori
lor măiestria lor sportivă. Atunci ? 
Se cere, după părerea noastră, mai 
multă concentrare din partea antreno
rilor în alcătuirea formațiilor cu cei 
mai în formă jucători și a aplicării 
în practică de către fotbaliști a celor 
însușite la antrenamente. 
Rin nivel tehnic mai 
rilor, se cere și o 
exemplară pe teren, 
din urmă problemă, 
penibilă a unor fotbaliști
Știința Craiova—Dinamo Pitești (rela
tate de ziarul nostru). împotriva indis- 
ciplinațiflor trebuie luate măsuri exem
plare. Conducerile cluburilor au da
toria să fie primele în întărirea dis
ciplinei, factor principal în îmbună
tățirea calității jocului.

Paralel cu 
ridicat al meciu- 

conduită sportivă 
Legat de această 
amintim evoluția 

in meciul

WM-UL REDIVIVUS!
• MÎINE, LA ORA Î2,3O, PE STADIONUL DINAMO, IN CADRUL INTÎLNIRII DE FOTBAL
DINTRE FOȘTII INTERNAȚIONALI, TRADIȚIONALELE DUELURI DAVID-BOGDAN, ENE I-
VOINESCU, CĂLINOIU-FILOTE ETC. » ÎN REPREZENTAȚIE : APOLZAN, LUPAȘ, COSTICĂ 
MARINESCU, VALENTIN STĂNESCU, FRANCISC ZAVODA Șl ALȚI CAMPIONI Al GAZONU-
LUI • SE AȘTEAPTĂ DIN CLIPĂ IN CLIPĂ SOSIREA LUI HUMIS O ACCESUL PUBLICULUI

ÎNCEPE LA ORA... 9

X

Certați cu disciplina.»

>s

David, Bogdan, Constantinescu

înainte de a vă prezenta formațiile 
combatante, dăm curs cererii foștilor 
internaționali, care transmit urmă
toarele' publicului spectator :

„Sîntem cu suflul la zi. Ne angajăm 
să jucăm... Ba nu I Mai concret... Cu 
2—3 excepții, sîntem cu toții mai ti
neri decît Stanley Matthews. Atîta 
avem de spus".

*
Și-acum, formațiile s
SELECȚIONATA A: David (Voi- 

nescu) — Drăgan, Nicolae Marinescu, 
Fl. Marinescu — Pepelea (Lupaș), 
Gorgorin (Borbil I) — Carol Bartha, 
Nicolae Drăgan, Ene I, Neagu, Fabian.

C. M.

Fotbaliștii de la Progresul evoluează mîine la Oradea în compania echipei 
Crișul. Spectatorii locali îl vor vedea, printre alții, și pe „bătrinul" Știrbei, 

unul din oamenii de bază ai apărării bucureștene

„Cupa R. P. R.“ —în actualitate
O dată cu jocurile programate la 

11 octombrie a.c. — prima etapă din 
faza finală —- „Cupa R.P.R." revine 
în actualitate. în această etapă a 
„Cupei R.P.R." (ediția 1964—1965), 
care programează 28 de meciuri, iau 
parte echipele cîștigătoare ale fazei 
regionale. Iată programul complet:

Forestierul Falcău—C.F.R. Suceava, 
Minobradul Vatra Dornei—Filatura 
Fălticeni, Cetatea Tg. Neamț—Gloria 
C.F.R. Pașcani, Tractorul Hămeiuș— 
Constructorul P. Neamț, Progresul 
Onești—Minerul Comănești, Recolta 
Podul Iloaiei—Siderurgistul Iași, Fla
căra Murgeni—Victoria Vaslui, C.F.R. 
Constanta—Cimentul Medgidia, I.M.U. 
.Medgidia—Victoria Saligny, Ideal 
Cernavodă—C.F.R. Fetești, Recolta 
Urzicuța—Răsăritul Caracal, Minerul 
Motru—Drubeta Tr. Severin, Sănăta
tea Tg. Jiu—Minerul Vulcan, Textila

Sebeș—Minerul Aninoasa, Minerul
Ghelar—Chimia Marginea, Minerul
Aloldova Nouă—Muncitorul Reșița,
Ceramica Jimbolia—Indagrara Arad, 
Bradul Vișeu—Constructorul Baia 
Mare, Spartac Satu Mare—Metalul 
Satu Mare, Rapid Jibou — Metalul 
Cluj, Arieșul Cîmpeni—-Chimia Turda, 
Strugurele Lechința—Progresul Re
ghin, Străduința Cristur—Ciocanul Tg. 
Mureș, Victoria Gheorghieni—- I.O.L. 
Tg. Mureș, Avîntul Ilieni—Măgura 
Codlea, Progresul Agnita—Faianța II 
Sighișoara.

Meciurile Cooperatorul Slobozia—• 
S.N. Oltenița și Spicul Cacaleți—Spor
ting Roșiori se vor disputa joi 8 oc
tombrie a.c.

Viitoarea etapă a „Cupei R.P.R." va 
avea,loc la 22 noiembrie cînd vor intra 
în joc și echipele din categoria C.

o»

Grecu. Sfera, Filote

Văztiți

B : Valentin Stă- 
Costică Marinescu,

SELECȚIONATA 
nescu (Dungu) — 
Apolzan, Novac — Câlinoiu, Florian 
Anghel — Lungu, Dan Gavrilescu, 
Filote, Francisc Zavoda, Bogdan.

Precizăm că literele A și B au fost 
atribuite prin tragere la sorți. Soluția 
salvatoare, care a împiedicat contra
mandarea meciului, a fost dată de 
avocatul Ionică Bogdan.

Antrenori : Lazâr Sfera — echipa 
A., Constantinescu Grecu — echipa B.

Arbitru : Mircea Crufescu.
★

Din studierea atentă a formațiilor, 
rezultă o ușoară superioritate de par
tea echipei B. Omogenitatea cvinte
tului Lungu, Dan Gavrilescu, Filote, 
Zavoda, Bogdan (100% feroviar), dă 
ca favorită echipa B, motiv pentru 
care cartierul Giulești și-a rezervat 
tribuna a ll-a.

Lupta este însă absolut deschisă. 
Ene anunță că nu are probleme în 
fața lui Apolzan (acesta nefiînd asis
tat de Balint sau Onisie) și că jocul 
mult prea avansat al lui Câlinoiu 
convine de minune „înșurubărilor" lui 
„Cîrlig“ Drăgan.

Tn replică, selecționata B mizează 
pe faptul că nu va primi nici un

'■y.ș ■a.

și Neagu

de Neagu Rădulescu

penal.fi („le execută Bartha") 
încercările de 
moșilor portari

ȘÎ 
autodepășire ale 
ai echipei A .

pe 
fai-

★

mîine,
Dinamo. La Tokio, în satul 
fotbaliștii noștri

Deci, 
d ionul 
olimpic, 
prinde transmisia în jurul

sta-

vor putea
orei 19,30

(ora locală).

Mîine, pe Dinamo, zi de „curs"; predau: 
Lupaș, Voinescu, David, Apolzan, Za

voda, Gorgorin, Fabian ș. a.
Desen de Mircea Ivănescu

Este vorba de disciplina pe teren, 
de respectul față de arbitri și adver
sari. La aceste capitole, fotbaliștii gă- 
lățeni, și cei de la Siderurgistul: și cei 
de la Știința slid restanțieri. Aproape 
la fiecare meci, ei dau de furcă arbi
trilor. Să recapitulăm...

Nu de mult, intr-un meci amical 
desfășurat la Sinaia, fotbaliștii de la 
Carpați i-au avut drept oaspeți pe cei 
de la Siderurgistul. Meciul, amintim 
amical, a fost umbrit de atitudinea re
probabilă avută față de arbitru de 
către fotbalistul gălățean Radu Matei.

Aceeași echipă din Galați, in me
ciul cu Metalul București, s-a „eviden
țiat" prin repetate faulturi și obstruc
ții, motiv pentru care arbitrul a tre
buit să intervină deseori și să sanc
ționeze pe cei vitiooați.

Știința, cealaltă echipă gălățeană, 
se pare că n-a vrut să dezmintă... repu
tația Siderurgistuiui. In meciul cu

NOTE
CRITICE

Știința București, de pildă, Cristian 
a fost eliminat pentru lovirea intențio
nată a adversarului, Fapt concret, con
semnat pe foaia de arbitraj.

In fine, duminică, fată in față, in
tr-un veritabil derbi al orașului tor, 
s-au aflat Siderurgistul și Știința. 
Ne-am fi așteptat ca cel puțin intre 
ele, cele două formații din Galați să 
facă uitate aceste practici care t:’id 
să le creeze o asemenea faimă. N-a 
fost insă așa. Meciul, e flrept, nu s-a 
caracterizat prin durități, dar la... 
spartul tlrgului (a se citi: către sfie
șitul partidei), pe Cristian, același 
din meciul cu Știința București, nu 
l-a lăsat inima și și-a lovit adversarul 
direct, pe Stătescu. /«r acesta din urmă 
a ripostat. Arbitrului Emil Martin nu 
i-a mai rămas decit să-i invite pe 
...banca rezervelor.

Acestea slut faptele. Ne surprinde 
cum antrenorii celor două echipe (P. 
Moldoveanu—Siderurgistul și I. Zaha- 
ria—Știința), oameni care, ca jucători, 
s-au remarcat printr-o frumoasă com
portare sportivă, nu caută să se im
pună cu mai multă autoritate, să dis
cute aceste repetate „ieșiri" ale iucă- 
torilor respectivi și să creeze o oiinie 
de colectiv. Fără îndoială, un cuo’.nt 
greu in această problemă il au de spus 
și conducerile celor două echipe. Și 
aceasta, neîntîrziat !

T1BERIU STAMA

De la F. R. F,
• Ieri

informat , . „
etapele din 4, 11, 18 și 25 
brie vor începe ia era 15,30.

• Se aduce la cunoștință 
lor care conduc meciuri în 
campionatului republican de 
că nu pot primi în joc decît 
cu carnete tip F.R.F.

«•

dimineață, F. R. Fotbal ne-a 
că jocurile programate în 
...................... ' octom-

arbitri- 
cadrul 
juniori 
juniori

Un bogat program sportiv:
dirt-track, fotbal, călărie, ciclism

(Urmare din pag. 1)

blicul spectator cu excelentele sale in
trări în viraje, cu măiestrele depășiri 
în turnante și în linie dreaptă.

în același timp pe velodromul Di
namo iubitorii ciclismului pe pistă vor 
putea fi martorii ultimelor întreceri ale

campionatelor republicane. îndeosebi 
cursa cu adițiune de puncte (100 ture 
cu sprint la fiecare trei ture) va fi un 
adevărat punct de atracție al compe
tiției.

Programul „duminicii sportive" de 
pe „Dinamo" va culmina cu meciul

de fotbal dintre echipele formate dîtl 
foști internaționali.

Iubitorilor sportu'ui cu balonul ro
tund li se oferă la ora 14,30 o nouă 
partidă de fotbal : Dinamo Victoria —■ 
Portul Constanta din cadrul campiona
tului categoriei C.

PROGRAMUL ZILEI
Stadionul central

Ora 9,30 — Concurs de călărie la următoarele probe : 
ștafetă de doi călăreți, dresaj olimpic, 
probă de forță ;

Ora 10,30 — Campionatul republican de dirt-track ;
Ora 12,30 — întîlnirea de fotbal dintre selecționatele A 

și B ale foștilor internaționali ;
Ora 14,30 — Meciul de fotbal din cadrul categoriei C. 

dintre echipele Dinamo Victoria și Portul 
Constanța.

Velodromul Dinamo

Ora 9,30 — fi nala campionatului republican de pistă.
JUCĂTORII SI ANTRENORII CELOR DOUA SELEC

ȚIONATE DE FOTBAL ALE FOȘTILOR INTERNAȚIO
NALI SÎNT INVITAȚI, ASTĂZI, LĂ ORA 13, LA SEDIUL 
REDACȚIEI ZIARULUI „SPORTUL POPULAR", PENTRU 
A PARTICIPA LA ȘEDINȚA TEHNICA.

K. P1NCIU, CDiaamoi

penal.fi


ULTIMELE ȘTIRI DE LA TOKIO
r TOKIO, 2 (Corespondența de la tri
misul special Agerpres, I. GOG A), — 
Pe toate bazele sportive din Tokio 
echipe de mmneitori și specialiști pun 
la punct „toaleta*4 stadioanelor, pisci
nelor, terenurilor, pentru ca ele să 
poată asigura desfășurarea în condi- 
țiuni optime a mult așteptatelor în
treceri ale celei de a XVlII-a ediții 
a J. O. Vineri a fost inaugurată aici 
sala Budokan, cu o capacitate de 
15 000 locuri, construită în stil vechi 
japonez, care va găzdui întrecerile 
tie judo. în ultimele zile tempe
ratura a urcat aici pînă la aproape 25 
de grade, a draci nd un suflu de opti
mism în rîndul tuturor parțicipanți- 
lor care, eu zile în urmă, au trebuit 
să-și întrerupă antrenamentele din 
cauza ploii. O mare animație e în 
permanență și la Casa presei, unde lu
crează de zor cei peste 500 de zia
riști sosiți pînă acum din diferite col
țuri ale lumii pentru a relata desfășu
rarea J. O. Aici se pun la punct apara
tele electronice care vor colecta, trans
mite și imprima în timp rapid toate 
rezultatele competițiilor. Comitetul de 
organizare a J.O. a instruit 2 000 de 
stmdenți care servesc c-a ghizi și inter- 
preți la centrul de presă, satul olim-

pic sau pe marile artere ale orașului. 
Băieții sînt îmbrăcați în haine negre 
cusute cu tighele albe, iar fetele în 
jachete roșu cu alb. Iată acum cîteva 
știri din orașul Olimpiadei :

® La Tokio a sosit unul din cei mai 
puternici înotători ai Înmii, australia
nul Murray Rose. El se află într-o 
formă excelentă, dar adversarii lui nu 
au de ce să se... teamă, deoarece Rose 
se află în capitala japoneză în cali
tate de... comentator al televiziunii 
americane,

• Ga mult interes a fost întîmpî- 
nată la aeroportul llaneda cea mai 
mică delegație olimpica — cea din 
Monaco. Din ea face parte un sin
gur sportiv și un singur conducător.

® A fost anunțată, în mod oficial, 
intr-un cadru solemn, componența e- 
cbipei olimpice japoneze : 357 de
sportivi (dintre care 61 de femei) 
participanți la toate cele 20 de dis
cipline cuprinse în programul J. O. 
Căpitanul echipei, binecunoscutul gim
nast Takasi Ono, va depune — în 
numele tuturor participanți lor Ia 
Jocuri — jurămîntul olimpic în ca
drul ceremonialului deschiderii. Olim
piadei.

© în orașul Yamagata, băiatul orb 
Sisiti Isisaki a cerut să i se îngăduie 
să parcurgă, în fugă, măcar cîțiva me
tri puirtînd flacăra. ..Atît de mult aș 
fi vrut să văd focul olimpic cu pro
priii mei ochili ■— a spus el cînd i s-a 
dat flacăra olimpică. Unei fetițe care 
s-a născut în ziua cînd prin satul ei a 
trecut flacăra olimpică i s-a dat nu
mele de Seika, ceea ce în limba japo
neză înseamnă „Focul sacru“.

• Steagul olimpic a fluturat sub 
soarele Romei pentru ultima oară 
marți, înainte de a fi dus Ia Tokio 
pentru noua ediție a Jocurilor Olim
pice de Vară. O ceremonie a avut 
loc în sala Primăriei, situată pe ve
chea colină a Capitoliului. Ceremonia 
s-a desfășurat în prezența primarului 
Romei, Amerigo Petrucci, Yukio 
Ishikawa, atașat cultural al Ambasa
dei Japoniei la Roma, și a altor ofi
cialități. Amerigo Petrucci și Yukio 
Ishikawa au înfășurat drapelul și l-au 
pits într-o era tie albastră, pe care pri
marul Romei și port-drapelul Bozzini 
o vor duce la Tokio. Ei au părăsit 
palatul primăriei, îndreptîndu-se spre 
aeroportul Leonardo da Vinci din 
Roma, de unde au plecat la Tokio.

Drapelul va fi predat de 
Amerigo Petrucci oficia
li taților japoneze cu pri
lejul festivității de des
chidere a celei de-a 18-a 
ediții a Jocurilor Olim
pice.

® Rezultate înregistra
te în turneul preolimpic 
de baschet : Canada —• 
Malaya 88—45 (42—25); 
Australia — Fiiipine 71— 
69 (29—32); Mexic —
Coreea de sud 76—75 
(30—38); Cuba — îndo
it c z ia 99—96 (49—48).
în clasament continuă să 
conducă selecționata
Mexicului, cu șase vic
torii din șase meciuri sus
ținute.

O amintire de la Tokio. 
Două tinere japoneze în 

kimono pozează sportivilor 
romini

CU SPORTIVII ROMlNl IU CAPITALA JAPONIEI
(Urmare din pag. 1) 

presa japoneză manifestă mult interes 
pentru delegația noastră olimpică. Nu 
numai lolanda Balaș este binecunoscută 
in Tokio, ci și multi alțt reprezentanți 
ai sportului rotnînesc. Nu este zi in ca'e 
ziarele de mare tiraj din Japonia să nu 
relateze despre sportivii romini. După 
buna lor comporiare de la campionatele 
mondiale din 1961 și din cadrul „Săp- 
tăminii sportive internaționale" organi
zată anul trecut, luptătorii romini sint 
cotați aici cu șanse serioase la locurile 
fruntașe din cadrul I. O., ca și vo
leibaliștii, scrimerele, caiaciștii etc.

In cursul zilei de miercuri, tovarășul 
Aurel Duma, conducătorul delegației o- 
limpice romine.însotitde lolanda Balaș, 
Petescu și Baroga, a fost invitat la re
dacția ziarului „Yomiiiri", unul dinfe 
cele mai mari din laponia. precum si 
la postul național de televiziune, unde 
a relatat despic pregătirile spor
tivilor romini in vederea J.O. de la 
Tokio. Vined dimineață, delegația olim 
pică a țării noastre a organizat o con
ferință de presă la sediul Ambasadei 
R.P. Romine la Tokio. Erau prezenți 
Oshima. directorul tehnic al loturilor o- 
limpice japoneze, Maeda, președintele 
federației de volei, Suzuki, secretarul a- 
sociatiei de prietenie japono-romînă, 
Furukasi. fost recordman mondial la 
notație, numeroși antrenori ai loturilor 
olimpice japoneze, peste 70 de ziariști 
japonezi si străini. Tovarășul Aurel 
Duma a făcut o amplă expunere asupra 
stadiului de dezvoltare a mișcării spor
tive în R.P. Romină și a prezentat a- 
sistentei delegația olimpică a țării noas
tre. Expunerea a fost urmărită cu mult 
interes, iar ziariștii prezenți au pus nu
meroase întrebări despre pregătirile 
noastre pentru J.O., despre șansele 
sportivilor romini în apropiatele în
treceri. A fost apoi prezentat filmul

in culori „Feerie nocturnă", producție 
a studioului bucureștean Alexandru Sa- 
hia, realizată la Spectacolul cultural- 
sportiv organizai în capitala patriei 
noastre în cinstea zilei de 23 August. 
Filmul a fost urmărit cu viu interes și 
aplaudat cu căldură de toți cei prezenți. 
Ziaristul Tetsuya Okazaki de la „Kyodo 
News Service" a elogiat în numele re
prezentanților presei prezenți realizarea 
cinematografiei noastre, exprimîndu-si 
admirația și interesul pentru realizările 
sportive ale Rominiei.

în tot timpul conferinței de presă a 
domnit o atmosferă plăcută. Antreno
rii japonezi au înfățișat delegației 
noastre pregătirile sportivilor niponi, 
expriminda-și încrederea că actualele 
relații de prietenie și colaborare din
tre sportivii romini și japonezi se vor 
dezvolta și mai mult.

Și acum citeva amănunte pentru iu
bitorii fotbalului care, așteaptă, desigur, 
cu nerăbdare vești despre echipa noas
tră olimpică. Astăzi dimineață (vineri), 
fotbaliștii noștri au susținut un meci de 
verificare cu selecționata secundă a Ja
poniei, obținind victoria cu scorul de 
2—0 (0—0). Este primul din cele trei 
meciuri de verificare pe care echipa le 
va susține pînă la debutul oficial. 
Scopul intîlnirii a fost verificarea în
tregului lot, și tocmai acest fapt ex
plică folosirea de către antrenori a tu
turor componentilor delegației cu ex
cepția lui Dumitriu 11 și Adamache. 
lată echipa aliniată și schimbările sur
venite in cea de a doua parte a meciu
lui: Datcu (Andrei) — Greavu, Nun- 
weiller IU, Dan Coe, Hălmăgeanu (1- 
van) — lenei (Petru Emil), Koszka 
(Georgescu) — Sorin Avram (Pîrcă- 
lab), Constantin (Pavlovid), lonescu, 
Creiniceanu. Cel mai bun om al e- 
chipei a fost Hălmăgeanu, iar golurile 
au fost realizate de Petru Emil și

Georgescu. După terminarea partidei, 
desfășurată pe stadionul Kaiaguchi de 
la periferia orașului, fotbaliștii noștri 
și-au continuat antrenamentul. în ciu
da efortului depus.

Întreaga noastră delegație se simte 
bine, sportivii continuă cu toții antre
namentele in vederea apropiatelor star
turi.

BILANȚ Mi

liber, cu 52,9 sec.Alain Gottvalles, recordman mondial Ia 100 m

N ATAȚ
Naitatia mondială a marcat un pro- 

§res exceptional în .actualul sezon.
' dovedește faptul că la majoritatea 

probelor clasice au foet spulberate pur 
și simplu, recordurile mondiale și euro
pene. Excepție fac doar probele de 200 
m spate (pentru recordul mondial) 
și cele de 400 m mixt, bărbați și femei, 
100 ni liber și 400 m liber femei (pentru 
cel european) .De asemenea, este foar
te interesant de arătat că la cele mai 
multe probe din programul J.O. de la 
Tokio primele 6 performanțe ale anului 
depășesc cifra învingătorului Olimpia
dei de la Rorna I Doar cursele de 100 
m liber și 100 m spate femei fac excep
ție. Aici înregistrăm totuși cite patru și 
respectiv trei performere cu cifre su
perioare cîșitgătoarelor de la Roma...

200 m spate
Dilly — S.U.A.
J. Kuppers — R.F.G.

S.U.A.
Bennett — S.U.A. 
Mazanov — U.R.S.S.
Fukushima — Japonia 
Dalia Savia — Italia 
Csikany — R.P.U.

2:12,0 G.
• > 2:12,6 E.

2:12,7 J. Graef
2:12,8 R. “
2:14,6 V.
2:14,8 S.
2:16.9 F.
2:16,9 I.
2:17,2 M. Dietze — R.D.G.
2:17,5 Ferrak — Cehoslovacia

200 m bras
Jastremski ■— S.U.A.
Prokopenko — U.R.S.S. 
Kosinski — U.R.S.S. 
Tretheway — S.U.A.

S.U.A.
— U.R.S.S.

— R.D.G.

• 2:28,2 C. 
e « 2:29,6 G.

2:30,0 V.
t.
Anderson — 
A. Tutukaev 
E. Henninger 
K.Matsumoto — Japonia 
Y.----  " ‘ *
H.

2.30,2 
2:30,8 
2:30,9 
2:31,8 
2:92,5 
2:32,6 
2:33,1

O’Brien — Australia 
Tsuiumi — Japonia

230 m fluture

S.

MASCULIN - 100 m UbM • 2:06,9 K. Berry —- Australia
2:08,0 F. Schmidt — S.U.A.

• 52,9 A. Gotvalles — Franța 2:08,4 C. Robie —- S.U.A.
53,7 M. Austin — S.U.A. 2:09,5 B. Riker —- S.U.A.
53,8 G. Illman — S.U.A. • • 2:11,2 V. Kuzmin — U.R.S.J
53,9 R. McGregor — Anglia 2:11,9 Y. Sato — Japonia

■ 53,9 D. Schollander — S.U.A. 2:12,1 B. Hill — Australia
54,5 G. Dobay — R.P.U. 2:12,1 M. Gregor — R.D.G.
54,6 H. Klein — R.F.G. 2:13,2 S. Fotin — U R.S S.
54,9 B. Windle — Australia 2:13,4 H. Loiter -- R.F.G.
54,9 Fu-Ta-chin — R.P. Ghinezâ
54,9 Kroon — Olanda 403 ini mixt

400 m liber
a 4:12,7 D. Schollander — 

4:13,5 R. Saari — S.U.A. 
4:14,9 J. Nelson — S.U A. 
4:15,7 M. Rose — Australia 
4:17,6 B. Windle — Australia 
4:17,9 R. “

G « 4:18,4 F.
4:20,1 G. Etchevaxria — Mexic 
4:20,2 T. Yamanaka — Japonia 
4:21,7 H. Rosendahl — Suedia

1.500 m liber
Saari — S.U.A. 
Rose — Australia 
Wall — S.U A.

. Krause — S.U.A.
B. Windle — Australia 
G.
A.
S.

S.U.A.

Phegan — Australia 
Wiegand — R.D.G.

• 4:48,6 R. 
4:49,8 R. 
4:51,9 C. 
4:53,0 G. 
4:58,8 S. 
4:57,9 G. 
4:59,6 B. 
4:59,9 C. 
5:02,1 
5:02,7 
5:63,0 
5:03,0

Roth - 
Saari 
Robie 
Hetz

Fukushima ■ 
Rostolanczy 
Gavrilov 
ah — r _ 
Fortuny 

Valiuskov — 
M. Pteiier — 
A. Eîimov —

s.

S.U.A.
- S.U A.
- S.U.A. 

R.F.G.
- Janonia
— R.P.U. 
U.R.S.S.

R.P.U.
Spania 

U R.S.S.
R.D.G.

U R.S.S.

M. 
S.

Etchevania — f4exic 
Wood — Australia ' 
Sasaki — Japonia 
Katona — R.P.U. 
Yamanaka — Japonia

4X100 m
$ @ 3:39,2 Franța

3:39,4 S.U.A.
3:41.5 R.P.U.
3:43,2 U.R.S.S.
3:43.4
3:44,6
3:44,3
9:44,4
9:44,9

Suedia 
Australia 
Olanda 
Italia 
R.D.G.

liber

® PROFILURI ® PROFILURI @ PROFILURI ® PROFILURI ® PROFILURI© PROFILURI

Maryvonne Dupureur Cursa feminină de 600 m va cu
noaște la Tokio a treia sa ediție o- 
limpică. Desfășurată în „premierii" la 
J.O. de la Amsterdam in 1928, cursa 
a fost apoi abandonată 32 de ani, pe 
motiv că două ture de stadion întrec 
puterile unei femei. Dar, popularita
tea crescindă a acestei frumoase aler
gări, progresul vertiginos al recor
durilor i-au hotărit pe organizatori 
să includă cursa de 860 in programul 
întrecerilor olimpice de la Roma.

In 1960, cînd Ludmila Sevțova 
devenea campioană olimpică, realizînd 
cu o performanță de 2:04,3 un nou 
record mondial, Maryvonne Dupweur 
nu începuse încă atletismul. Înaltă, 
subțire, ea oscila între baschet și 
volei, fără să bănuiască măcar că va 
deveni una din gloriile mondiale ale 
alergării de semifond.

Consacrarea ei in arena atletismu
lui a fost de-a dreptul senzațională. .4- 
nul acesta, la începutul verii. în ca
drul unui concurs internațional desfă
șurat în Berlinul occidental, Maryvonne 
a cîștigat 800 m. cu excelentul timp 
de 2:03,9, învingînd printre altele și 
pe faimoasa alergătoare olandeză 
Gerda Kraan. Rezultatul o situează 
printre cele mai bune specialiste ale 
probei, favorită la o medalie olimpică.

La campionatele Franței, Maryvonne

Dupureur a cîștigat detașat cursele 
400 și 800 m. In ultima, ea a întrecu 
pe cea de a doua clasată cu aproc 
100 m. Campioana Franței este ani 
nată de soțul ei și el atlet, aruncă 
de greutate și de disc.

Randy Matson
...19 ani, 1.98 m înălțime; 105 k 

o performantă de 19,78 m — iată p 
zentat în cîteva cifre colosul din Tex 
campionul S.U.A. la aruncarea gr< 
tații.

Acum 5 ani, antrenîndu-se în cur 
casei, Randy a găurit... mașina tată 
său, parcată la vreo 16 m de locul 
unde arunc4. A fost primul... rece 
al viitorului candidat olimpic. Rez 
talele sate au crescut permanent 
ciuda unei tehnici rudimentare. Act 
Matson, student al Universității c 
Texas, se află în zona celor 20 
metri. La întrecerile de selecție ; 
atlețîlor americani La învins pe reco
manzi mondial Dallas Lon?, cîșiig 
du-și biletul pentru Tokio.

Ca racier izîndu-1, Parry O’Brien sj 
nea ; „Ștrașnic puști 1 Brațe Iun 
puternic, iute ca fulgerul**. Iar a 
trenorul lui Randy Maison, cunoscu



w
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4X100 m tn’.xf

4:02,8 U.R.S.S.
1:03,8 S.U.A.
1:08,9 R.F.U.
1:08,4 R.D.G.
1:09,0 Franța
1:11,6 Italia
1:12,^' Spania
1:13,5 Olanda

4X200 m Hber

8:01 j« S.U.A.
8:06,8 Franța

8:14,3 Suedia
8:15,0 Australia
8:18,8 U.R.S.S.
8:19,0 Finlanda
8:19,8 Italia
8:21,6 R.D.G.
8:22,3 Olanda
8:23,5 R.P.U.

• — record mondial 
@ record european

— a. v. —

HALTERE
mcursurile de haltere din cadrul 
riilor Olimpice se vor desfășura în. 
11 — 18 octombrie în sala Shibuya, 
ntrcceri vor participa sportivi din 
e țări.

J, O. țările înscrise pot prezenta 
singur concurent la fiecare cate- 
. în mod excepțional pot parti
da; -sportivi din aceeași țară ia 
icgorie, cu condiția să nu prezinte 
un sportiv la o altă categorie, 
ărtil sportivilor dintr-o țară nu
i depăși cifra de 7.
ilterofilii noștri Fiți Balaș și La- 
B aroga au realizat în acest an re- 
ite de valoare, care îi situează 
re fruntașii mondiali la categoriile 
active. La Tokio, cei doi halterofili 
ne reprezintă țara pot să obțină 

date cu care să se claseze între
ii 6.

Ca!, cocoș (56 kq.)
,5 I. Vahonin — U.R.S.S.
5 S. Isinoseki — Japonia
5 F. Baez — Porto Rico

Trebicki — Polonia
Li Han Cion — R.P.D. Coreenâ ,

5 R. Nagy — Ungaria
Csong Tao Cso — Coreea de Sud 
V. Hanson — S.U.A.

Cat. panâ (60 kg.)

5 Y. Miyake — Japonia
Fukuda — Japonia

5 I. Foldi — Ungaria
5 I. Berger — S.U.A.
5 M. Novak — Polonia
5 FIȚI BALAȘ — ROMINIA
5 S. Mannironi — Italia

Szin Hi Von — Coreea de Sud

Gat. ușoarâ (67,5 kg.)

V. Bazanovski — Polonia
5 V. Kaplunov ■— U.R.S S.

M, Zielinski — Polonia
5 R. Garcy — S.U.A.
5 Yamaguchi — Japonia

V. Petrov — Bulgaria
Csong Uk An — Coreea de Sud 
Kornbrost — R.F.G.

Cat. sem!-mi)l©cle (75 kg.)

5 A. Kurînov — U.R.S.S.
5 H. Zdrajila — Cehoslovacia
5 Oushi — Japonia
5 Piejruscek — Polonia

.Ing Bum Huo —- Coreea de Sud
W. Dietrich — R.D.G.

420 M. Huszka — Ungaria
415 V. Kolarov — Bulgaria

Cat. mijlocie (82.5 kg.)

470 R Plukfelder — U.R.S S.
460 G. Toth — Ungaria
453 L.Riecke — S.U.A.
450 Kaczkovski — Polonia
450 G. Veres — Ungaria
445 M. Paterni — Franța

Cat. semi-grea (90 kg.)

485 J. Florez — Antiie
485 V. Golovanov —-■ U.R.S.S
475 I. Palinski — Polonia
470 L. Martin — Anglia

Joshinobu Myake (Japonia) unul din
tre javoriții categoriei pană la J.O. de 

la Tokio
460 A. Nemesanyi — Ungaria
460 B. Marsch —- S.U.A.
455 L. BAROGA ■— ROMINIA

Cat. grea (peste 90 kg.)
580 I. Vlasov —■ U.R.S.S.
560 L. Jabotinski — U.R.S.S,
544,5 N. Schemanskl — S.U.A.
502,5 G. Gubner — S.U.A.
500 C. Ecser — Ungaria
470 V. Veselinov — Bulgaria

(n. m.)

oxerii romuri la Jocurile Olimpice
rlin, 1936. La startul turneului 
>ic s-au aliniat și 4 boxeri de pe 
igurile noastre: Dumitru Panai- 
-Zigotto (categoria muscă), Marin

LUR1 © PROFILURI ©
ător de greutate din trecut, Charly 
pson, a adăugat cu amărăciune: 
păcate nu pot corecta nimic în

lai de aruncare. Tot ce doresc 
ca la Tokio, în ziua probei, să 
ine dispus**.

Gașpar (cocoș), Niculae Berechet (pa
nă) și Constantin David (ușoară). Re
zultatele obținute de ei au fest însă 
slabe. Abia din 1952 boxul nostru a 
început să bată la porțile marilor per
formanțe și să se afirme în arena în
trecerilor internaționale. La Helsinki, 
gazda celei de a XV-a Olimpiade, au 
fost medaliați și doi reprezentanți ai 
boxului romînesc : Gheorghe Fiat (me
dalie de bronz) și Vasile Tiță (argint). 
Tiță a ajuns în finala competiției unde 
— după cum se știe — a pierdut în 
fața lui Floyd Patterson. Dar și fără 
a aduce „aur* în țară isprava romî- 
nilor a fost mult comentată. Urmașii 
lui Lucian Popescu pășeau pe urmele 
gloriilor trecute.

Și iată că numai după 4 ani, la 
Melbourne, boxerii rotnîni au întrecut 
toate așteptările. Pe ringul de la West 
Melbourne Stadium antrenorul Ion 
Popa a prezentat 4 boxeri. Și toți 4 
s-au întors acasă cu medalii. Linca a 
urcat pînă în vîrful,.. piramidei, de unde 
a cules o medalie de aur. Dobrescu și 
Negrea și-au prins de gît salbe de ar
gint, iar... maestrul eschivelor, Constan
tin Dumitrescu, s-a întors în patrie cu 
„un bronz". în sfirșit, ia J.O. de la 
Roma Ion Monea a cîștigat medalie 
de bronz.

Tokio, 1964. Nouă boxeri romînî se 
află acum în capitala Japoniei și se 
pregătesc cu febrilitate în „Palatul de 
gheață Korakuen”, pentru a-șî mă
sura forțele cu fruntașii boxului amator 
din întreaga lume. Le dorim din inimă 
succes deplin, ca și la Melbourne...

R. CALÂRĂȘANU

TENIS
Prima zi a campionatelor 

republicane
De ieri după amiază, peste 100 de 

ju:ători tiî tenis din Capitală și pro
vincie își dispută titlurile de campioni 
ai țării. Tradiționalele întreceri promit 
și în acest an o luptă atractivă în care 
sînt angrenați pe lîngă tenismenii con- 
sacrați și o serie întreagă de tineri în 
plină afirmare.

O privire pe tabela probei de simplu 
bărbați ne-a edificat asupra repartiției 
principalelor forțe în joc. în partea de 
sus găsim pe A. Bardan, C. Popovici, 
P. Mărmureanu, S. Dron și G. Bosch, 
iar în cea de jos se află V. Serester, 
I. Năstase, C. Năstase, D. Viziru, Gh. 
Boaghe și — purtînd nr. 1 — I. Țiriac, 
deținătorul titlului. în lista competitoa
relor la titlul feminin reținem, în or
dine, pe Ecaterina Horșa, Hermina 
Zurălău, Julieta Boboc-Namian și 
Eleonora Roșianu. De notat că pe lîngă 
cele cinci probe de seniori, se mai dis
pută și întrecerile pentru titlurile de 
campioni la juniori (categoria 17—18 
ani).

Ieri a fost o zi consacrată disputării 
întîlnirilor din primul tur la simplu 
bărbați. Dintre rezultatele înregistrate, 
am notat: Albert — Dimache 8—6, 
6—2; Takaci — Negru 6—4, 6—0 ; 
Basarab — Tîlpeanu 6—3, 6—1 ; Dron 
— Navroțchi 6—2, 6—1 ; Bădiți — 
Mureșan 6—4, 6—0; lonescu — Fodor 
4—6, 6—3, 6—2; Mita — Sântei 6—1, 
6—2 ; Ghidirmic — Kerekes 6—3, 
12—10; Marcu — Slapciu 6—2, 0—6, 
6—1 ; Saiti — Somogy 6—1, 6—1 ; 
I. Năstase — Rozenzweig 6—0, 6—3; 
Dancea — Rusu 6—3, 6—2. Au fost 
în general jocuri frumoase, dar mulți 
dintre jucători s-au resimțit de pe 
urma temperaturii scăzute.

Azi și mîine, campionatele continuă 
cu jocurile turului II la simplu băr
bați. încep și partidele în proba de 
simplu femei. Se joacă pe terenurile 
Progresul și Știința (ștrandul Izvor). 
Programul începe zilnic la orele 8,30 
și 14,30.

AZI
BOX. Sula Floreasca de ia ora 19: 

Steaua—Metaîul, meci în cadrul cam
pionatului republican pe echipe.

LUPTE LIBERE: Sala Giu’ești, de- 
la ora 16 : meciuri în cadrul cam
pionatului pe echipe între forma 
tiile Steaua, Progresul si Rapid.

TENIS. Terenul Progresul și tere
nul Știința, d*> la ora 8,30 și de la 
ora 15: campionatul republican indi
vidual.

MÎINE

ATLETISM. Stadionul Tineretului 
de la ora 8: campionatul individual 
al Capitalei pentru juniori și copii.

HANDBAL. — Stadionul Steaua 
(Ghencea.). de la ora 10: Confecția 
București — Știința Timișoara (f) și 
Steaua — Știința Timișoara (m); sta
dionul Tineretului, de la ora 14,30: 
Progresul București — Voința Sighi
șoara ff), știînța București — Voința 
Sibiu (m) și Știința București — Mu
reșul Tg. Mureș (f) — jocuri în ca
tegoria A.

BOX. Grădina Progresul (str. ion 
Vidu), de ia ora 10: Progresul Bucu
rești — Progresul Brăila și Rapid — 
Metalul Bocșa Romînă. meciuri în 
cadrul campionatului republican pe 
echipe. In caz de timp nefavorabil 
reuniunea are loc în sala Ciulești.

MOTOCICLISM. Stadionul Dinam*), 
de ia ora 19,30: faza a ill-a a cam
pionatului republican de dirt-track.

FOTBAL. Teren Politehnica Uo’t 
C.A.M.), ora 10 30; Știința București— 
Dinamo Bacău (cat. B); stad’onui 
Giulești. ora 11.15: Tehnometal Bucu
rești — Victoria Giurgiu (cat. C); 
stadionul Dinamo, ora 14,30: Dinamo 
Victoria București — Portuj Constan
ța (cat. C); teren Veseliei, ora U , 
Dinamo Victoria București — Portul 
Constanța (jun.); teren Timpuri Nu. 
ora 11: Flacăra roșie București - 
Marina Mangalia (jun.); stadionul „23 
-August", teren IV, ora 8,30? Viitorul 
Electronica București—Dinamo Bucu
rești (jun); teren Steaua -II, ora 
10.30: Steaua — Tehnometal Bucu
rești (jun); stadionul Giulești, ora 
15,15: Rapid — Clubul sportiv școlar 
București (jun.)»

RUGBI. Teren Constructorul, de ia 
ora 9,30: Constructorul — Steaua: te
ren Progresul de la ora 14.30; Pro 
greșul — Ancora Galați; de la ora 
16 : Grivița Roșie — Dinamo Bucu
rești. meciuri în cadrul campione tu 
lui republican.

SPORTURI NAUTICE. Lacul He
răstrău, de la ora 9,30: „Cupa S.S.E. 
nr. 2“ la caiac-canoe, juniori.

TENIS. Terenul Progresul și tere
nul Știința, de la ora 8,30 și de la 
ora 14 30: campionatul republican in
dividual.

ATLETISM
ÎNTRECERI 1RUM0ASE Șl M/III IAU BUNE 
IA BUCUREȘTI, ORADEA, CLUJ Șl MEDIAȘ

Stadionul Tineretului continuă să 
găzduiască diferite întreceri atletice. 
Cu cîteva zile în urmă, numeroși atleți 
— juniori și seniori — au luat startul 
în campionatul orășenesc. Deși vremea 
nu a fost favorabilă, majoritatea pro
belor au prilejuit dispute dîrze și chiar 
realizarea unor performanțe valoroase. 
In general, o comportare foarte bună 
au avut la acest concurs atleții de la 
SSE II, Steaua și Rapid.

Rezultatele tehnice: SENIORI: 100 
m plat M. Izbășescu (Progresul) 11,0: 
200 m plat M. Izbășescu 22,6; 400 m 
plat C. Blotiu (Rapid) 51,5; 800 m plat 
C. Perju (Rapid) 2:00,3; 1500 m plat 
C. Bioțftt 4:27,4; 5000 m plat I. Chi- 
moiu (Rapid) 16:07,0; 10 000 m plat 
N. Siminoiu (Rapid) 33:32,0; 110 mg 
E. Jărger (Steaua) 15,7; 400 mg C. 
Perju 59,9; 3000 m obstacole O. Lupa 
(Steaua) 9:11,4; 10 000 m marș I.RD. V.

CONSTATĂRI DUPĂ UN TURNEU INTERESANT
Desfășurat anul acesta după o for

mulă nouă, campionatul republican de 
polo «-a încheiat recent — la Baia 
Mare — pentru echipele care tre
buiau să desemneze ocupantele locu
rilor 5—10 în clasamentul general. 
Trecînd prin etapa preliminară (tur- 
retur în cele două serii) și apoi prin 
cea finala echipele an prilejuit o se
rie de observații utile pentru activita
tea lor viitoare. In discuție nu intră, 
deocamdată, formațiile care își vor 
disputa locurile 1—4, după desfășu
rarea Jocurilor Olimpice.

Referitor la campionat, sîntem în
dreptățiți să afirmăm în primul rind 
că ediția din acest an a marcat un 
ușor salt calitativ în privința nivelu
lui tehnic. Cele șase echipe din grupă, 
fiind de valoare sensibil apropiata, au 
oferit dispute echilibrate, spectacu
loase.

Folosirea sistemului turneu (și nu 
al etapelor succesive) 8-a dovedit utilă, 
deoarece a contribuit Ia precizarea 
unor obiective intermediare și finale 
de formă sportivă și a menținut echi
pele îatr-o pregătire continuă pe toa
tă durata sezonului în aer liber, în
ceput de timpuriu și încheiat destul de 
lîrzMi. Tot la pozitiv putem trece și 
îmbunătățirea simțitoare a disciplinei 
jucătorilor.

Cu toate aceste constatări îmbucu
rătoare, nu putem trece cu vederea o 
eerie de lipsuri care frînează progre
sul unora din echipele noastre frun
tașe. Astfel, am constatat că în pro
cesul de antrenament se neglijează 
perfecționarea tehnicii înotului fără 
minge (Mureșul, Industria linii, 
C.S.M. Cluj), nu se acordă importanța 
cuvenită încălzirii, mai ales atunci 
cînd temperatura aerului este scăzută, 
se prezintă efective scăzute (J.C. Arad, 
C.S.M. Cluj, Industria lânii) etc. 
Vreau să insist asupra faptului că

echipele au prezentat loturi în care au 
predominat jucătorii care nu mai au 
perspective de dezvoltare, în vreme ce 
elementele noi, tinere au fost foarte 
puține.

Nu se poate trece cu vederea nici 
nerespectarea criteriilor de selecție 
privind mediile valorice ale echipelor 
la înot (F.R.N. a prevăzut pentru 1964 
media de 1:05.0 pentru echipele de 
categoria A). Iată cîteva clasamente 
elocvente:

Cea mai bună performanță după 
documentele antrenorilor :

1 C.S.M Clui 1:04.8
2. Mureșul Tg. Mureș 1:65,7
3. I. C. Arad 1:06,4
4. I. L. Timișoara 1:06,6
5. Voința Cluj 1:07,7

Media pînă ia 1 septembrie 1964
1. C. S. M. Cluj 1:06,2
2. Mureșul î&7,6
X Voința 1:67,7
4. L C, Arad 1:07,8
5. Industria îînii 1:08,4
Media la controlul efectuat cu toți 

jucătorii ia data de 26 septembrie 1964
1. Voința 1:03,0
2. I. C. A. 1:08.2
3. C. S M. Cluj 1:09,1
4. Industria linii 1:09,3
5. Mureșul 1:09,5
Apare clar că la data la care trebuia 

să se atingă vîrful formei sportive de 
către aceste echipe, ele au fost crono
metrate în cei mai slabi timpi. Din < 
aceste clasamente lipsește echipa Știin
ța București, absentă nemotivată la 
turneul final de la Baia Mare.

In încheiere dorim să subliniem că 
arbitrajele au fost incomparabil mai 
bune decît în anii trecuți. Arbitrii noș
tri s-an dovedit competent și autori
tari. S-au evidențiat /V. Nicolaescu, H. 
Iacobini. E. Beniamin (din București), 
Andrei Kiss (Tg. Mureș) și Gheorghe 
Baja (Cluj).

CORNELIU RÂDUT
«eere tar general a) F.R.N.

I

(

Bogdan (Dinamo) 51:15,0; lungime A. 
Saniungi (Steaua) 7,40 m; înălțime B.' 
Ducu (Steaua) 1,96 m; triplusalt N. 
Mărășescu (Steaua) 14,94 in; prăjină 
E. Eiiescu (Dinamo) 4,00 m; greutate 
A. Raica (Progresul) 16,84 m; disc U. 
Kotler (Metalul) 49,30 m; suliță A.1 
Neamțu (Dinamo) 60,23 m; ciocan O. ‘ 
Drăgulescu (Steaua) 60,87 m; SENI-' 
OARE: 100 m plat Maria Ciob a nu 
(Constructorul) 13,1; 200 m plat Aure
lia Weiss (Olimpia) 27,2; 400 m plat 
Leontina Frunză (Rapid) 59,0; 800 rr 
plat Elena lonescu (Constructorul) 
2:25,0; 80 mg Valeria Bufanu (Raoid), 
12,8; lungime V. Ciulinaru (Știința)] 
5,84 m; înălțime Maria Capră (SSEI)|I 
1,40 m; greutate Anca Gurăn (Pro
gresul) 14,50 m; suliță Elena Tur'anu 
(Voința) 28,81 m; disc Niculina Bar
bu (Voința) 41,35 m; JUNIORI CA
TEGORIA A II-A : 80 m plai Ărron 
Totiș (SSE II) și M. Olteana (Viito
rul) 9,5; 300 m plat Gh. Rcmertci (8SB 
II) 37,8; 1000 ni plat C. Mureșan fSSH 
II) 2:50,4; 3000 m marș A. Od'barian 
(Olimpia) 15:30,0; 90 mg F. Drăg'ileț 
(Metalul) și Gh. Levente tS^E II)! 
12,8; lungime E. Milotin (CSS) 5.23 
m; înălțime fon Șerban (SSE I) l 87. 
m; triplusalt Ion Ion (SSE II) >3.2Sț 
prăjină G. Gligor (SSE Ii) 3.20 m;„ 
greutate P. Ciolae (Voința) 13,44 m; 
disc O. Moraru (SSE II) 48,19 m; su
liță C. Radu (SSE II) 48.06 m: cio
can D. lonescu (Viitorul) 41.25 ml 
JUNIOARE CATEGORIA A 1TA- 80 
m plat Elena Stănescu (Viitorii!) 8.0; 
500 m plat F. Grigcrescu (8$E ny 
1:23,0; 60 mg Elisabeta S.-arriu fSSH 
II) 9,9; lungime Doina Ursache fVî- 
itcrul) 5,08 m; înălțime Elena Pr-saa 
(SSE I) 1.41 m; greutate Elîs-.h-ta 
Scarciu (SSE ÎI) 12,64 m; disc Cor
nelia Popescu (SSE II) 32.47 m; sUitl 
Gherghina Voina (Constructorul)! 
25,18 m

★

întrecerile atletice de toamnă se des
fășoară cu o bogată participare si în 
diferite orașe din țară, concurenții pre- 
zentîndu-se bine pregătiți și, ca un re
zultat firesc, obținînd unele rezultate 
bune. Astfel, ia competiția atletică de 
la Mediaș sprinterii H. Keta și C. Mi
hai au realizat 10,8 la 100 m plat, ML 
Mureșan a fost cronometrat cu 21,7 la 
200 tn plat (record regional) Jar la 
ciocan F. Amels a reușit o aruncare de 
53,50 m. Cu c serie de rezultate fru
moase s-au încheiat și întrecerile atle
tice disputate recent la Oradea, fată 
cîteva din cele mai bune performanțe t 
BĂIEȚI: 100 m A. Deac 11,1; 300 m 
A. Deac 36,0; 500 m copii G. Szevi- 
toniklosî 1:16,4 (la trei zecimi de se
cundă de recordul republican), disc ju
niori — categoria a Il-a R. Feuers’ein 
55,42 (record regional); FETE: 100 m 
E, Alesaros 12.6; M. Costin 12,8; 800 
m M. Baksi 44,0 (record regional) De 
asemenea, rezultate meritorii au fosi 
înregistrate cu prilejul concursului or
ganizat la Cluj unde E. Kocsis a aler
gat 1000 m în 2:45,0 iar Gh. Biro a 
încheiat proba de 10 000 m cu tîmoul 
de 32:14,8. La fete, cele maî hune 
rezultate le-a obținut 1. Silai (27,0 la 
200 m și 58,9 la 400 m).



•@CtCL»SMI HANDBAL"* 7 QOINA
„Turul ciclist 

al regiunii Hunedoara"
' Consiliul regional UCFS Hunedoara 
a organizat timp de 3 zile o compe
tiție ciclistă care s-a bucurat de suc
ces. La startul întrecerii au fost pre- 
zenți 26 de alergători selecționați din
tre cei mai valoroși din regiune. „Tu
rul ciclist al regiunii Hunedoara" a 
programat următoarele etape: I — 
Deva — Brad — Deva (66 km); II 
— Deva — Sebeș — Alba Iulia 
(81 km); III — Alba Iulia — Hune
doara — Deva (109 km). Iată clasa
mentele finale:

Categoria curse: 1. loan Bota (Ca- 
Jan); 2. Victor Leu (Hunedoara); 3. 
loan Fleșeru (Orăștie); categoria se- 
rnicurse: 1. Emil Lazăr (Deva); 2. 
Ion Ștefănescu (Hunedoara); 3. Va- 
sile Bădoi (Hunedoara).

IOAN SIMION-coresp.

Pentru ce sint făcute regulamentele?...
Se poale spune că, în general, sec

țiile de handbal se încadrează în li
tera regulamentelor și a deciziilor fo
rului de specialitate. In această pri
vință există o atitudine destul de dis
ciplinată, care caracterizează activita
tea majorității secțiilor de handbal. 
Sini insă și cazuri — semnalate de 
ultimele etape de campionat — de ig
norare a unor texte precise de regu
lament. De aici și o serie de contesta
ta, care nu fac altceva decît să în
greuieze munca federației. Totul por
nește din indiferenta cu care unele 
secții privesc îndeplinirea unor obliga
țiuni elementare sau dinir-o subiectivă 
interpretare a unor paragrafe foarte 
clare de regulament. Să exemplificăm.

„Normele generale 
competițiile de

Etapa a Il-a 
la „libere"

Sîmbătă și duminică, Ia București, 
Timișoara, Galați și Reșița se desfă
șoară cea de a Il-a etapă din returul 
campionatului republican de lupte li
bere.

In Capitală sînt programate între
cerile din cadrul primei grupe între 
trei formații bucureștene : Sieaua, Pro
gresul și Rapid. Reuniunea va avea 
îoc în sala Giulești, sîmbătă, începînd 
de la ora 16.

Meciurile din cadrul grupei a Il-a, 
dintre formațiile C.F.R. Timișoara, Mu
reșul Tg. Mureș și Steagul roșu Bra
șov sînt programate la Timișoara.

La Galați, echipa locală C.S.O. va 
primi vizita celorlalte componente ale 
grupei a IlI-a, Dinamo București și 
Rulmentul Brașov.

întrecerile din cadrul ultimei grupe 
vor avea loc la Reșița, între formațiile 
C.S.O. Reșița, A.S.M. Lugoj și Va
gonul Arad.

In 
toate 
care au fost difuzate 
cuvenit tuturor celor 
să le cunoască și — mai 
le respecte, se spune clar 
tele: „Echipele participante 
natul republican cat. A masculin și 
feminin vor trebui să aibă și să pre
zinte la fiecare joc oficial cel puțin 
6 sportivi (dintre cei care iau parte 
la joc) clasificați la categoria a IlI-a, 
a 11-a, 1, maestri sau maestri emeriți... 
CLASIFICAREA SPORTIVA TRE
BUIE TRECUTĂ ÎN CARNETUL DB

pentru 
handbal", 

în timpul 
în drept 
ales —- să 
printre al
ia campio-

LEGITIMARE LA RUBRICA RES
PECTIVĂ". Ce s-a intimplat insă? 
Știința Cluj a contestat meciul eu 
Tehnometal Timișoara, aceasta - din 
urmă pe cel cu Rapid București, Ra
finăria Teleajen partida cu Recolta 
Hălchiu etc. pentru că formațiile ad
verse nu aveau trecute pe carnete cla
sificarea a 6 jucători. Desigur, majo
ritatea sportivilor participariți în cam

pionat au clasificarea, dar dintr-o de
lăsare condamnabilă a secțiilor nu este 
trecută în carnete. Oare ce așteaptă 
aceste secții de handbal ? Să fie sus
pendate sau să li se dea joc pierdut 
cu 6—0? (Federația are această latitu
dine). De ce comisiile regionale sau 
orășenești nu urmăresc modul cum 
sini respectate regulamentele ?

Propunem federației ca pe viitor să 
nu acorde echipelor viza anuală dacă 
nu au trecută clasificarea sportivă pe 
toate carnetele.

Să trecem la al doilea aspect, al 
interpretării greșite. în aceleași norme 
generale se spune la art. 75:„ Echțpele 
participante în campionatul categoriei 
A seria a Il-a, precum și în campiona
tul de calificare, începînd de la etapa 
interregiuni, sînt obligate să aibă în 
lotul celor 11 jucători care iau parte 
la jocul oficial minimum 7 jucători 
în vîrstă de maximum 24 de ani. Con
testațiile întemeiate vor determina 
pierderea jocului cu 6—0".

în această privință s-a constatat că 
echipa Recolta Hălchiu, de pildă, a în

țeles cu totul greșit textul de regula
ment. Avind printre cei 11 jucători 
trecuți pe foaia de arbitraj 5 sportivi 
peste 24 de ani și fiind contestată, a 
scos pe unul și a jucat în 10 oameni, 
dintre care însă numai 6 erau sub 
24 de ani. In această situație, contes
tațiile au fost găsite întemeiate și 
Recolta Hălchiu a pierdut două jocuri 
cu 6—0 (cu Cauciucul Onești și Ra
finăria Teleajen). Ceea ce trebuie res
pectat nu este numărul jucătorilor în 
vîrstă de peste 24 de ani, ci cel al 
sportivilor mai tineri, care trebuie să 
fie necondiționat în număr de 7. A- 
ceasta este esența textului de regula
ment la care ne referim. Conducerea 
secției de handbal din Hălchiu a în
țeles altfel și echipa a suportat con
secințele. Se impune însă ca și fede
rația să precizeze, așa cum a făcut 
pentru competițiile de juniori, anul de 
naștere (de pildă, 1940 sau 1941 și 
mai tineri) pentru cei 7 handbaliști 
cer ufi de regulament și care să aibă 
drept de joc in tot campionatul.

P. GAȚU

Finala campionatului R. P. R. 
de orientare turistică

Intre 9-11 octombrie la Giurgiu

Finala campionatului 
republican

Campionatul republican 3e oină' a 
ajuns în faza finală. Stadionul .Victo
ria din Giurgiu va găzdui între 9—11 
octombrie ultimele întreceri ale aces
tei importante competiții, care a an
grenat aproape 300 de echipe din în
treaga țară, dintre care 40 au fost 
înființate înaintea actualului campio
nat.

La capătul unor întreceri Viu dis
putate, opt echipe s-au calificat în 
apropiata finală pe țară. Aceste echipe 
sînt: Biruința Gherăiești (reg. Bacău), 
Avîntul Frasin (care de opt ani deține 
titlul de campioană a regiunii Su
ceava), Victoria Cristești (reg. Cluj), 
Drum Nou Boureni (reg. Oltenia), 
Avîntul Curcani (reg. București), Mi
nerul Baia Marc, Dinamo București și 
actuala campioană a țării, C.P.B. Ma
joritatea finalistelor se prezintă cu o 
frumoasă „carte de vizită**, iar în com
ponența lor se află o serie de maeștri 
ai sportului cum sînt Costel Iancu, 
Ion M^unteanu, Marin Gruianu, AIpx. 
Ciobanu, Marin Cristinescu, Ion Vă
duva, Ivan Voicu, Anton Dacâu cte»

• Competiția de la Giarxia se 
fi*oari altern Meeranle var-Fi

| conduse de amâterii arbitri s C- Ca

Comisia centrală de turism și al
pinism organizează între 2 șl 4 octom
brie a.c., în împrejurimile cabanei Pî- 
rîul rece — Predeal, finala campiona
tului R.P.R. de orientare turistică pe

anul 1964. Participă 32 de echipe d'- 
toate regiunile țării și orașul Bucu
rești. Printre favorite se numără re
prezentativele regiunilor Cluj, Brașcv 
Banat, Mureș-A. M., Crișana și cea a 
orașului București. Toate echipele s-au 
pregătit temeinic pentru această im
portantă confruntare și disputa dintre

Știința București—Mureșul Tg. Mureș
„capul de afiș" al etapei a V-a

ele se anunță dirză și deschisă unor 
rezultate care pot să infirme calculul 
hîrtiei.

5crw (Gw-w ti Ir. /«MipKs

Amintim ci zilele trecute *-in îm
plinit 70 de ani de la apariția primu
lui regulament de oină, editat în 1894 
arab îngrijirea prof, de gimnastică Rada 
Corbu din Brăila. Tot în 1894 s-a or
ganizat și primul campionat la care au 
participat echipe școlare.

Etapa de mîine din campionatele 
de handbal se prezintă deosebit de 
importantă și interesantă. Majoritatea

Rezultatele tragerii concursului „ Sportexpres “
trimestrul III

? ta tragerea concursului Sportexpres 
trim. III, care a avut loc miercuri 
30 septembrie la Pitești, la cele 41 
de extrageri au fost extrase din urnă 
următoarele numere sau terminații 
cîștigătoare (la fiecare extragere sînt 
trecute în ordine: numărul extragerii, 
numerele biletelor cîștigătoare și 
cîștigul obținui):

I-a: 428.175 (cîte un autoturism 
MoskvicTJȚ ILa: 303.649 (cîte un auto
turism Moskvicd), IlI-a: 811.207 (cîte 
un autoturism Moskvici), IV-a: 
826.546 (cîte un autoturism Skoda- 
Octavia), V-a: 089.577 (cîte un auto
turism Fiat 600). VI-a:_ 669.761 (cîte 
un autoturism Fiat 600), Vll-a: 
235.140 (cîte un autoturism Trabant- 
'Combi), VlII-a: 484.309 (cîte un
autoturism Trabant-Combi), IX-a: 
986.787 (cîte un autoturism Trabant- 
Combi), X-a: 852.744 (cîte un auto
turism Trabant-Combi), Xl-a: &41.601 
(obiecte). XX-a: 147.638 (obiecte), 
XIII-a: 703.277 (JEfecte) XlV-a :
278.970 (obiecte), XV-a: 283.479
(obiecte), XVl-a: 475.755 (obiecte), 
XVII-a: 790.241 (obiecte), XVIII-a:
207.205 (obiecte), XlX-a: 207.223
(obiecte). XX-a: 147.638 (obiecte), 
XXI-a: 960.076 (obiecte), XXII-a :
430.432 (obiecte), XXIII-a: 756.204 
(obiecte), XXIV-a: 194.463 (obiecte), 
XX V-a: 563.884 (obiecte), XXVI-a: 
755.705 (obiecte), XXVII-a: 307.528 
(obiecte), XXVIII-a: 568.756 (obiec
te), XXIX-a: 780.721 (obiecte), 
XXX-a: 992.857 (obiecte), XXXI-a: 
terminația 24.865 (excursie), XXXII-a; 
terminația 88.277 (excursie),
XXXIII-a: terminația 77.157 (ex
cursie), XXXIV-a: terminația 79352 
(obiecte), XXXV-a: terminația 37.329 
(obiele), XXXVI-a: terminația 4.662 
(obiecte), XXXVII-a: terminația ^5.974 
(obiecte), XXXVIII-a: terminația
9.176 (obiecte), XXXIX-a: terminația 
rhBOOl (obiecte), XL-a: terminația 579 
(cîștigă 100 Iei), XLI-a: terminația 58 
(cîștigă 50 lei).

Biletele cu numerele sau termina
țiile arătate mai sus cîștigă obiectele, 
giupele de obiecte sau sumele de 
bani specificate în prospect Ia fiecare 
extragere.

Lista cu rezultatele tragerii și cîș- 
tigurile va fi expusă la agențiile pro
prii și la ochiurile de vînzare. Ea va 
fi publicată și în Programul Loto-

Pronosport de marți 6 octombrfe a.c.
Modul de eliberare și plata pre

miilor este specificat în prospect și 
în listele oficiale.

CONCURSUL PRONOSPORT 
OLIMPIC

La 28 septembrie a.c. a început 
depunerea buletinelor pentru con
cursul Pronosport olimpic, la care 
se atribuie pe lîngă premiile obiș
nuite în bani și un autoturism Tra
bant 600 limuzină. Depunerea bule
tinelor pentru acest concurs continuă 
pînă la 9 octombrie a.c.

Proigramul concursului Pronosport 
olimpic este următorul: I. Romînia- 
Mexic, II. Maroc - Ungaria, III. 
R.A.U. - Brazilia, IV. Iran - Mexic, 
V. Romînia - R.D. Germană, VI. 
Maroc - Iugoslavia, VII. Mexic - R.D. 
Germană, VIII. Argentina - Japonia, 
IX. Romînia - Iran, X. Iugoslavia- 
Ungaria, XI. Brazilia s Cehoslovacia, 
XII. Gbana - Japonia

PROGRAMUL CONCURSULUI 
PRONOSPORT nr. 41

Etapa din 11 octombrie 1964

meciurilor se anunță echilibrate și pro
mit spectacole de calitate. în primul 
rînd se remarcă derbiul seriei I a 
campionatului feminin : Știința Bucu
rești—Mureșul Tg. Mureș, cele două 
echipe neînvinse pînă acum. Și pen
tru că sîntem la capitolul formațiilor 
feminine, să notăm și partidele Con
fecția București—Știința Timișoara, 
Știința Cluj—Rapid București (seria I), 
Rulmentul Brașov—Electromagnetica 
București, Progresul București—Voința 
Sighișoara (seria a Il-a).

în campionatul masculin au loc par
tide de mare interes : Voința Sighi
șoara—Dinamo București, Steaua Bucu
rești—Știința Timișoara, Știința Galați- 
Dinamo Bacău (seria I), Tehnometal 
Timișoara—C.S.M. Reșița și Știința 
București—Voința Sibiu (seria a Il-a).

în București au loc cinci întîlniri, 
care vor prilejui dispute dîrze. Pro
gramul lor se află la rubrica între
cerilor sportive din Capitală.

De la I.E.B.S.
_  Pentru întîlnirea de box STEAUA— 

METALUL de astăzi ora 19 de la sala 
Floreasca, biletele se găsesc dimineață 
la casele de bilete din str. Ion Vidu 
șl Pronosport cal. Victoriei nr. 2, iar 
după amiază numai la sala Floreasca.

★
— La bazinul acoperit Floreasca s-a 

redeschis cursul de inițiere la înot pen
tru copii.

înscrieri și informații la complexul 
Floreasca, telefon 11.64.06.

ANUNȚ
GRUPUL ȘCOLAR FORESTIER BRANEȘTI, raionul Lehliu, regiunea 

București, primește pentru anul școlar 1964—1965, candidați la examenul 
de admitere, pentru următoarele școli tehnice :

1. Școala tehnică de tehnicieni silvicultori, pentru regiunile București, 
Ploiești, Galați, Argeș, Dobrogea, Suceava și lași.

2. Școala tehnică de tehnicieni de instalații și construcții forestiere, 
pentru regiunile Galați, Ploiești, Întreprinderile de Construcții forestiere 
din Buzău și Brașov.

Candidații trebuie să fie absolvenți ai unei școli medii de cultură 
generală cu sau fără diplomă de maturitate, să aibă vîrstă între 18—25 
ani și să aibă recomandarea uneia din direcțiile regionale forestiere sau 
a uneia din întreprinderile de construcții forestiere, amintite moi sus.

Dosarele cu următoarele acte: cererea candidatului, certificatul de 
naștere sau copie legalizată, actul de studii în original, certificatul de 
sănătate cu rezultatul analizei sîngelui și a radioscopiei pulmonare eli
berat cu cel mult 3 luni înainte de examen și recomandarea uneia din 
unitățile arătate mai sus, se vor înainta fie direct școlii, fie prin uni
tățile forestiere specificate pînă la 24 octombrie 1964.

Examenele de admitere la ambele școli vor avea loc între 25—31 
octombrie 1964 și vor consta din următoarele probe :

1. Pentru școala tehnică de tehnicieni silvicultori :
—• Botanică scris și oral;
— Chimie, oral ;
— Bazele darwinismului, oral.

2. Pentru școala tehnică de tehnicieni de instalații si construcții 
forestiere :

— Matematică, scris și oral;
— Fizică, oral.

Materia va fi cea prevăzută în programele școlare pentru clasele 
VIII—XI ale școlilor medii de cultură generală.

Pe timpul școlarizării, elevii merituoși vor primi burse, iar celor 
nebursieri le sînt asigurate hrana și cazarea contra cost.

Pentru orice informații, cei interesați se pot adresa secretariatului 
Grupului școlar forestier Brânești sau Serviciului de cadre din 'Direcțiile 
regionale forestiere și întreprinderile de construcții forestiere amintite 
mai sus.

SPORTUL POPULAR
Pag. a 6-a Nr. 4527

I. Petrolul—C.S.M.S, II. Știința 
Craiova—Farul, III. Steagul roșu— 
Crișul, IV Știința Cluj—U.T.A., V. 
Dinamo Pitești—Minerul Baia Mare,
VI. Dinamo Bacău—Siderurgistul,
VII. A.S.M.D. S. Mare—Știința Ti
mișoara, VIII. Minerul Lupeni— 
C.S.M. Reșița, IX. Atalanta—Juven
tus, X. Genoa—Internazionale, XI. 
Milan—Lazio, XII. Roma—Fiorentina.

49.685 LEI REPORT LA CATEGORIA I 
PENTRU CONCURSUL PRONOSPORT NR. 40

Premiile concursului Pronosport nr. 39 din 
27 septembrie 1964: Categoria a Il-a: 1,7 
variante a 35.071 lei. Categoria a IlI-a: 
41.5 variante a 2.155 Iei.

Premiul de categoria a Il-a în valoare 
de 35.071 lei a revenit participantului Mun- 
teanu Arcadie din Timișoara pe un buletin 
întreg

LOTO-CENTRAL

La tragerea Loto-Central din 2 octombrie 
1964, au fost extrase din urnă următoarele 
numere: 36 46 90 8 71 77 30 43 84 32. 
Premii suplimentare: 4 27 89. Fond de 
premii: 681.368 lei.

Tragerea următoare va avea loc la Fe
tești.

Rubrică 
sport.

redactată de Loto Prono-



PERFORMANȚE LA 13 ANI
p
[■

Tokio: o

Sonia Io-

Romoșan

un cadou de la 
medalie!

In fotografie: 
van și soțul ei. 
Text și foto: P.

tort de ciocolată pe care 
era scris: „Sonia, la muilți 
ani!".

DesiguT că și Sonia se 
va revanșa, adueîndu-ne

ani, Sonia!La multi

Trebuie să precizăm de 
Ia bran început că perfor
mera noastră încă nu a 
trecut pragul celor 13 ani. 
Abia la 30 octombrie Ga
briela Ionescu — căci 
despre ea este vorba — 
își va adăuga micului și
rag cel de al 13-lea măr
gean.

Cu toate acestea, la 
sfîrșitul săptămînai tre
cute, printre cei care as
pirau la titlul de cam
pion republican la călă
rie — obstacole, se nu
măra și mica „Gabi*. Pu
țini știau că peste -ob
stacolele bazei hipice din 
Calea Plevnei sărea o e- 
levă care abia anul aces
ta a intrat în clasa a 
VI [-a elementară. Și to
tuși, ea se lua la între
cere cu maeștrii sportu
lui V. Bărbuceanu și Gh. 
Langa (Steaua). V. Pinciu 
/Dinamo) și alții! In a- 
cea probă — obstacole pe 
echipe — Gabriela Iones
cu și-a adus contribuția 
la cucerirea locului II de 
către echipa Știința Bucu
rești. Un amănunt sem
nificativ: dinamoviștii
biicureșteni — cîștigători 
ai multor titluri de cam
pioni — s-au clasat în 
această probă pe locul... 
3 ’

Și aceasta n-a fost sin
gura performanță a Ga- 
brielei Ionescu. In proba 
de obstacole rezervata

300000 de kilometri pe bicicletă!
Recordurile cosmonauți- 

lor, care pe navele lor fac 
ocolul pămîntujui în mai 
puțin de 2 ore. nu par să 
impresioneze pe Conrad 
Dube, cetățean din Quebec 
(Canada). Ei a pornit-o ia- 
vaș-iavaș. pe bicicletă, încă 
de acum... 11 ani, hotărît 
să traverseze globul, dar nu 
pe calea cea mai scurtă, 
ci trecînd prin toate ță
rile...

Și iată-1 pe intrepidul 
nostru călător traversînd 
Canada, apoi întreaga A- 
merică de nord și de sud. 
trecînd (bineînțeles, cu va
porul) în Europa, pentru 
a ajunge pe cele două roți 
la căpătui Asiei, tocmai la 
Tokio. Aceasta se întâm
pla acum vreo patru ani. 
cînd Olimpiada se desfă
șura la_  Roma. A urmat
calea întoarsă și Conrad a 
pedalat pe șoselele Chinei, 
Indiei și apoi ale Siberiei, 
pentru a reveni pe conti
nentul european. Ultime
le sale etape principale ; 
Moscova — Kiev — Chiși- 
nâu — București...

L-am văzut Pe Conrad 
Dube în holuȚ hotelului 
Ambasador, odihni ndu-se 
după 180.600 mile străbătu
te pe bicicletă (peste 
300.000 de km !).

— Mui am de mers ! — 
ne-a decrlarat Dube. 

îmi continui drumul prin 
peninsula balcanică pînă 
la Atena, apoi trec în Tur. 
eia, Izrael și fac „premie
ra" continentului african,

Conrad Dubâ a lăsat în 
urmă pînă acum 49 de 
țări. Romînia este a 50-a. 
A schimbat 6 biciclete și 

juniorilor sub 16 ani, ea 
a„. întîrziat numai cn 
două zeciimi de secundă 
față de cîștigătorrai pro
bei.

Planuri de viitor? La 
anul, vrea cu orice chip 
să cîștige un titlu de 
campion. Un țel îndrăz
neț al unei tinere fete 
care nu mai departe de
cît acum doi ani plimba 
de căpăstru calul primu
lui ei „sfetnic" într-ale 
calăriei, Manuela Bogza, 
alături de care concu
rează acum.

...Îndrăzneț, dar reali
zabil ?

COSTIN CHIR1AC

O IE TOATE
Sub titlul „Infrîngerea 

luj Mulligan", ziarul bel
gian ,,Les sports11 anunță 
rezultatul turneului de la 
O pa tija, în care Țiriac l-a 
învins în finală pe Mulli
gan, al treilea jucător al 
Australiei, cu 6—4, 6—4, 
2—6, 6—2.

In lupte pot fi folosite 
Știm, procedee feluzite. 
Dar ne închipuim cu greu 
Și un asemeni... procedeu 1

I. CH1VU

Iată seria celor 5 să
rituri (la a șasea a renun
țat) realizate de Ralph 
Boston în concursul ia 
care a stabilit noul re
cord mondial la lungime 
cu performanța de 8,34 
m: 8,49 (cu vînt favora
bil), 8,21, 8.34, 8,11 și 
8,14.

Ce/ mai bun „patrusu- 

a folosit nu mai puțin de 
28 de roți. Pe drum, nu 
de mult, și-a aniversat 
împlinirea a 35 de ani.

De fapt, performanța lui 
Dube nu are numai o sem
nificație sportivă. Ca să in- 
frîngă miile de kilometri, 
ei a trebuit să doboare mai 
întîi un adversar mult 

mai de temut: poliomielita...
Bolnav la vîrsta de 2 ani 
ei .a trebuit să stea imobi
lizat în pat pînă ia 10 
ani. Ceea ce l-a refăcut 
redînctu-i capacitatea de 
mișcare, au fost tocmai 
exercițiile fizice și în 
special, mersul pe bicicle
tă. La început un trata
ment, apoi o adevărată pa
siune...

RADU BANĂȚEANU

„lime-out" la... hochei pe iarbă
în timpul unrii meci a- 

mical între două echipe fe
minine de hochei pe iarbă, 
dispuliat în localitatea 
Varnhont (Olanda), s-a 
deschis o fereastă de la 
o casă ce dădea spre sta
dion. în pervazul feres
trei a apărut un puști de 
vreo 10 ani, cu o lingură 
în mină, care a început 
să strige :

-— Mămico, s-a ars mîn- 
carea. Ce să fac ?

Luni noaptea, pe aero
portul internațional Bă- 
neasa a fost din nou o a- 
nimație deosebită: al trei
lea și ultimul Iot de 
sportivi romîni pârtiei- 
panți la Jocurile Olim
pice se pregăteau să în
ceapă lunga lor călătorie 
pînă la Tokio.

Toți sportivii noștri sînt 
înconjurați cu dragoste de 
rude, de prieteni, de su
porteri. Un grup mai 
mare s-a format totuși în 
jurul So ni ei lovan. De 

I ce? La orele... 0 și un 
minut enigma a fost dez
legată: era ziua și... ora 
de naștere a apreciatei 
noastre campioane de gim
nastică (împlinea 29 de 

I ani) și i se făcea o ma- 
1 nifestație de simpatie în- 
| soțită de... cadourile de 

rigoare, printre care și un

tist** al S.U.A., Mike 
Larrabee (recent el a de
venit corecordman mon
dial al probei cu timpul 
de 44,9 sec.) este destul 
de în vîrstă pentru un 
sprinter: el „mergeu pe 
31 de ani!

Mike Larrabee are 1,85 
m, 75 kilograme și... 
poartă ochelari.

In satul olimpie a în
ceput să funcționeze un 
inter preț a rial central care 
dispune de 101 funcțio
nari, dintre care 55 de in- 
terpreți pentru limbile 
engleză, franceză, italiană, 
rusă, spaniolă, coreeană 
și chineză.

Una dintre jucătoare, 
Antze Draagen, a ridicat, 
speriată, privirile spre fe
reastră. Arbitrul, care au
zise și el strigătul copi- 
lulm, a întrerupt ime
diat jocul, permițînd ca 
jucătoarea Antze să fugă 
acasă și să încerce să 
mai salveze friptura. Ho- 
iărîrea arbitrului nu tre
buie să surprindă ținînd 
seama de faptul că el 
era... soțul jucătoarei !?

ÎN 4 RÎNDURI
Duminică, înaintașii
C.S.M.S. Iași au Tatat 
zeci de ocazii favorabi
le.

Eu aș transfera la Iași 
In echipă un... poștaș, 
Ca să pot citi în presă
Câ șutează cu,., adresă I

Luptătorul P. Stroe a a- 
dus injurii arbitrului.

FOTBAL
< povestire de PETRE BĂȚAU

Deunăzi. ca vechi cetățean al cartie
rului, mă odihneam în parc. Lîngă 
mine, pe bancă, se aflau ziarele cum
părate ceva mai devreme. O aripă ne
văzută a vîntului de dimineață a prins 
să le frunzărească discret.

Tocmai mă pregăteam de citit, cînd 
deodată mă trezesc înconjurat de un 
grup de copii, care mă implorau :

— Nene Petrică l Te rugăm... numai 
meciul ăsta să ni-l mai arbitrezi.

— Cum ? Iar fotbal !...
Și iată-mă. din nou, arbitru al echi

pelor de fotbal de copii de Pe strada 
mea.

Timpul înainta fără să-i pese de ar
doarea cu care luptau pentru minge 
micuții jucători de fotbal; nu-i inte
resa mei driblingurile iscusite ale lui 
Nicuță, nici rezultatul partidei și cu 
atîț mai puțin îi pasa de alergătura mea 
de om vîrstnic, cu limba scoasă de un 
cot. Cîndva, am avut totuși impresia 
că a zăbovit și el cît de cit. trăgîndu-și 
răsuflarea.

M? se pare că era în timpul fazei în
câlcite cină a.m acordat „o minge de 
arbitru** 1. Am prins mingea în mină, 
ridieînd-o deasupra unul buchet de ju
cători care mă împresurau ca pe un 
ostatec de vază. în c’lpa aceea mi-a 
venit în fața ochilor copilăria mea. Cît 
am tînjit atunci după o minge de fot
bal .!

Mi-aduc aminte că am. mizat totul, 
chiar și micile economii din pușculiță, 
Pe un concurs la modă, care oferea 
drept premiu o minge nou-nouță de 
fotbal aceluia carț reușea să constitute 
din litere dc carton, aflate în cutii de 
cremă de ghete, cuvîntut „Gladys**,

în cîteva zile, am aprovizionat pă
rinții, rudele și vecinii pentru cîțiva 
ani cu cremă de ghete Gladys.

De fiecare dată, deschideam cutia de 
cremă de ghete cu înfrigurare. Răsco
leam crema cu o igliță, mînjindu-mâ 
totuși, pe mîini (rhama cred că ar 
spune: parcă numai pe mîini!...) Dar, 
ca un făcut, nu dădeam peste litera 
„V*. Cită pică îi purtam nesuferitei 
uleia de literă străină ! De unde să 
știu pe atunci că reclama deșănțată 
-făcută cremei de ghete „Gladys** as
cundea o afacere murdară ca multe 
a'teie ’dm acea vreme, v.ar& își batea 
joc pînă șl de visele senine ale co
piilor !

— Nene Petrică. aruncă o dată min
gea din mimă, mi se adresară mai 
multe glasuri trezindu-mă din reverie.

Ce copii, domnule ! Ar fi putut să 
mi-.o spună pe șleau : arbitrezi sau 
dormi cu fluierul în gură.

Jată de ce mi-am nus în gîn-d să ar
bitrez, de acum înainte, așa cum tre
buie Dar nu știu cum s-a întîmptat, 
că de la o Vreme gîndurile fiu început 
din nou să-mi zboare hai-hui, adueîn-

N. BERTOLAN, BUCUREȘTI. 
1. Așa curn am arătat în
tr-un număr mai vechi al 
ziarului nostru, „factura o- 
limpică“ (totalul cheltuieli
lor directe și indirecte le
gate de organizarea Jocu- 
•rilor Olimpice de la Tokio) 
se ridică la... 2.800.000.000
de dolari 1 2. Japonezii au 
stabilit cu precizie crono
metrica durata Jocurilor O- 
limpice de _,la Toiio, din mo
mentul începerii festivității 
de deschidere și .pînă în 
clipa terminării festivității 
de închidere : 14 zile, două 
ore. 20 de minute și 45 de 
secunde.

B COCA, BUCUREȘTI. 
'Constantin Toma a boxat 
pînă in anul 1961. De ce s-a 
retras din box ? Avea a- 
tunci 33 de ahî și nu ținea, 
probabil “să s« i'a la între
cere cu... Archie -Moore 1 
Toma Constantin a .fast -un 
boxer de forță și vitalitate. 
El a cucerit de 3 ori iitlul 
de campion al țării: în 1949, 
la „muscă4* si in anii 1958— 
1959 la .cocos".

M. ILIESCU. BUCUREȘTI. 
Dv. sînteti „sigur44, dar Io
nică Boadan. care a jucat 
în meciul resDectiv, .are îot 
dreptul să fie mai... sigur 
decît dv. De la el deținem 
informația că Sipoș ia în
ceput să joace la Rapid abia 
"în anul 1939. Nici el și nici 
Baratki n-au făcut parte din 
linia de atac a Rapidului 
în meciul cu Ujpest de la 3 
iulie 1938.

ȘTEFAN POPESCU, ONEȘTI. 
Se spune că nu există „11 
m" apărat ci numai..., prost 
tras. Totuși, apărarea unul

„11 m“ rămîne o performan
ță în palmaresul oricăTui 
portar. Iașin a apăra* o 
astfel de lovitură în meciul 
dintre selecționata Europei 

du-mi pe dinaintea privirii jocurile ne
vinovate cu mingea din anii copilăriei.

Pe atunci, echipamentul meu, dacă se 
putea numi astfel, era la fel ca al 
multor copii : chiloți (un cot de pinză 
albită croit de o vecină croitoreasa șt 
cusut de mama între două rintașuri de 
mîncare), tricou (de cele mai multe 
ori lipsea, afiîndu-se în vitrina negus
torului din colțul .străzii), ghete -(cele 
de la botez _  loc sigur pentru adă
postul mărăcinilor). Era să uit însă 
lucrurile mai importante : terenul de 
joc (erau mai mu'te maidane decît case 
de locuit) și mingea (de bine, de rău 
avea mama ciorapi, pe care îl um
pleam cu ziare și zdrențe pînă căpătau 
o formă cît de cit rotundă)..

Tocmai începuse unul din nenumă
ratele meciuri desfășurate în asemenea 
condtțiuni. Era un meci neobișnuit : 
aveam mai mult”. mingi de cîrpă și pro
mitea să fie continuat, datorită timpu
lui înaintat, la lumina gălbuie a becu
rilor electrice de pe stradă. (Pentru 
„nocturnă** aveam cîteva mingi înmu
iate în var). Meciul era îndîrjit și sco
rul se menținea strîns. Mă pregăteam 
să execut o lovitură de la 11 m, de un 
fel deosebit dacă aș putea numi-o 
astfel (la noi era în vigoare măsura: 
3 cornere — un ,,careu“), cînd deodată 
aud vocea tatii :

— Petre ! Unde sînt ciorapii ăi buni 
ai mamei ?

— Mă. tu n-auzi ?
— Ba da. Să vezi...
Și fără să mai adaug alte amănunte, 

palmele tatii au început să se năpus 
tească asupră-mi în văzui și auzul co
echipierilor mei.

Numai cei din familia noastră au 
știut că și de astădată mama nu putea 
să meargă cu tata la plimbare.

— Nene Petrică ! E fault, bre. m-a 
smuls într-un tîrziu din gînduri un 
glas pițigăiat.

— Lasă, că știu eu ce fac, i-am 
răspuns cu autoritatea îndeobște cu
noscută a cavalerilor fluierului.

Am reluat însă urmărirea jocului 
parcă cu alți ochi în ambianța gazonu
lui cu nimic mai prejos .decît cel al 
marilor stadioane, al spectatorilor gă
lăgioși strînși în jurul terenului și care 
vociferau încontinuu (si pe ei îi nemul
țumise pe semne moduj meu ăe arbi
traj), al micilor jucători echipați după 
tot dichisul fotbalistului modern, așa 
după cum îi cunoaștem din meciurile 
divizionare.

Abia după ce meciul a luat sfîrșit, 
copiii mi s-au adresat :

— Ați lăsat jocul cam liber.
— Asta-i concepția modernă în arbi- 

traj, le-am dat răspunsul, căutînd să 
aplanez discuții* e despre meci și în
deosebi despre arbitraj.

și reprezentativa Iugoslaviei, 
disputat recent la Belgrad.

RADU IRIMESCU, IAȘI. 
Dintre baschetbaliștii actu
ali cei mai înalți sînt Kru- 
minș (U.R.S.S.) și Alp (Tur
cia.): 2,18 m., urmează în 
„clasament44 americanul Wil 
Chamberlain și grecul Tron- 
zas cu '2,16 m. Recordul în 
materie îl deține însă fostul 
baschetbalist sovietic Ah- 
taev, care a activat în ur
mă cu 10—12 ani: 2,32 m I

TRAIAN Sx^URAIasWU,
BUCUREȘTI. .1. In Ungaria 
nu se joacă iugbi. 2. B.as- 
chetb alls tul Folberi ere 34 
de ani. El joaca acum l<x 
Academia militară, în cam
pionatul de calificare. 3. 
In U.R.S.S., din cauza cli
mei, sezonul d-e fotbal în
cepe abia în aprilie .iar me
ciurile din cadrul „Cupei 
campionilor europeni44 se 
dispută și in timpul iernii, 
cînd fotbaliștii sovietici nu 
pot fi la punct cu antrena
mentul. Acesta este : otivul 
pentru oare echipele sovieti
ce nu participă la „C.C.E.44

CAROL KRAUS, ARAD. 1. 
Puteți citi în ‘pag. a 8-a un 
articol amănunții în legă
tură cu •noul sport olimpic 
— judo-ul. 2. Nu s-a luat 
încă nici o hotărîre în a- 
ceastă privință. Cînd va fi 
luată o veți afla și dv. ca 
și ceilalți cititori.

1. VĂDUVĂ, ALEXANDRIA. 
„La jocul de categorie C 
programat la Alexandria ja 
ziua de 27 septembrie între 
echipa locală Progresul și 
Tehnometal București, jiscă- 
toml Andrei Curaman de ta 
Progresul Alexandria a jucat 
din min. 1 și pînă in min. 
98 cu un tricou purtînd nu
mărul... 14. Se pune între
barea : de ce jucătorii nu 
respectă indicația dată de 
F. R. Fotbal cu privire la 
purtarea numerelor după 
posturile pe care le ocupă 
pe teren cu toate că acea
stă problemă a fost dezbă
tută și iu presă"? întrebarea 
dv. este fireasca. Poate că 
federația de specialitate va 
trece la măsuri energice 
pentru a pune capăt acestei 
stări de lucruri. Eventual, 
se poate ajunge la o deci
zie ca arbitrii să nu admită 
intrarea pe teren a unor ju
cători care poartă pe tri
couri numere fanteziste, al
tele decît cele ale posturilor 
pe care joacă. Arbitrii, .mai 
ales la meciurile ^mici“ cu 
muiți jucători nu îndeajuns 
d® cunoscufi, sînt cei dinții 
induși In eroare de această 
„numărătoare44 care oglin
dește din partea jucătorilor 
și a echipelor respective o 
totală ''lipsă de respect lațâ 
de public.

ION POSTASU 
desene de N. CLAL'DJU

fftfâtitâ...
... c'tleții participant! la 

Jocurile Olimpice vor fi 
asigurați ? Organizatorii 
japonezi au luat măsmri 
pentru asigurarea tuturor 
at feților în caz de acci
dent «au deces în timpul 
Jocurilor. Prima de asi
gurare se ridică la 140 006 
£r. belgieni.

... înot u ton rea Cristine 
Caron a suferit un mic 
accident? Inotind In pis
cina olimpică de la Yo- 
yogi, ea a contractat — 
ăin cauza vremii — o 
răceală puternică la gît, 
motiv .pentru care va tre
bui să se rcptiuzeze, la 
pat, cîteva zile.

...în programul celei de 
a doua ediții a JocuTÎlor 
Olimpice, desfășurate în 
anul 1900 la Paris, .au fi
gurat și întreceri de bi
liard, șah și... pescuit eu 
tind ița? Mai trebuie de a- 
rălat că probele de atle
tism s-ara disputat pe pista 
«u... iarbă de la Cr-oix- 
Colelon, în Bois de Bou
logne.



Judo — noua disciplină olimpică
STEAUA-PROGRESUL 8-3

Mîine, derbiul etapei a XlX-a • Grivița Roșie-Dinamo
„Cuplajul44 de pe stadionul Dinamo a 

atras joi muilți spectatori, dornici de 
a asista la ultimul greu „examen" al 
militarilor — în fața Progresului —, 
la evoluția dinamoviștilor, rămași da
tor* suporterilor în ultimele două 
jocuri susținute, precum și a ieșenilor 
care au cules în returul campionatului 
multe aprecieri frumoase din partea 
■iubitorilor de rughi. Să vedem cum au 
răspuns cele patru echipe.

In deschidere, am asistat la un joc 
frumos în care Dinamo a marcat o 
evidentă revenire de forma. Gazdele 
au practicat un joc de bună factură 
tehnică, au dominat mai mult și au 
acționat cu toate compartimentele. 
Înaintarea a jucat grupat, a luptat 
mult și — cu Vasile Rusu. în special, 
și Țuțuianu în formă bună — a cîș
tigat mereu baloane pe care, apoi, în 
colaborare cu treisferturile, Ie-a fruc
tificat. CSMS Iași n-a evoluat conclu
dent. După părerea noastră, ieșenii am 
„simțit44 că vor pierde și n-au mai 
luptat cu dîrzenia pe care am re- 
marcat-o la alte meciuri. In ultima 
parte, ei au slăbit considerabil ritmul 
de joc, permițînd dinamoviștilor să 
străpungă sistemul lor defensiv. In 
min. 16. scăpat de sub supravegherea 
«părătorilor ieșeni, Vasile Rusu înscrie 
o frumoasă încercare, transformată de 
Plica: 5—0. Reduce scornii Matievschi 
(lovitură de pedeapsă în min. 20), dar 
în ultimul minut al reprizei Nica îl 
imită și rezultatul este 8:3. După 
pauză, Dăiciulescu „lucrează44 excelent 
o fază de atac, trimite balonul aripei 
Dragomir care realizează o nouă în
cercare pentru Dinamo: 11—3 (min. 
50). „Presingnil“ dinamovist se concreti
zează prin încă două încercări (Țuțu
ianu — min. 65 și Fugigi — min. 70, 
prima transformată de Nica) și astfel 
•corul final devine 19—3 pentru Di
namo.

A urmat apoi derbiul etapei, meciul 
Steaua-Progresul. Militarii au începmt 
jocul într-un ritm snisținut, reușind 
ca după 9 minute să conducă cu 5—0 
(încercare realizată de Mateescu și 
transformată de Penciu). După 15 mi
nute de joc, Craioveanu este acciden
tat și Progresul este lipsit astfel de 
transformerul nr. 1 al echipei. In a- 
ceastă situație, spectatorii întrevăd o 
victorie la scor a formației Steaua. 
Dar, și militarii au apărut cu cîteva 
indisponibilități (Ionescu, Nioa și Lus-

Pugiliștii clujeni <m învins selecționata 
Poznan (P. P. Polonă) cu 22-18

CLUJ 2 (prin telefon). — Joi seara, 
pe stadionul din parcul orașului, s-a 
disputat meciul internațional de box 
dintre reprezentativele orașelor Cluj 
și Poznan (R.P. Polonă).

In cadrul categoriei muscă, I. Otvos 
(C) și M. Jersy (P) au furnizat un 
■neci spectaculos. Directele clujeanu
lui au funcționat perfect adueîndu-i a- 
eestuia o meritată victorie la puncte. 
I. Filip (C) a fost întrecut la puncte 
de „cocoșul44 polonez S. Ciesielsky.

Au urmat apoi cele două victorii 
consecutive, obținute de frații Murg. 
La „pană*4, Anton, după ce și-a domi

ITAPA I A CAMPIONATULUI
PE ECHIPE

In cadrul primei etape a campiona
tului republican pe echipe, în Ca
pitala sînt programate trei întîlniri : 
STEAUA—METALUL. PROGRESUI^- 
PROGRESUL BRĂILA. RAPID— 
METALUL BOCȘA ROMÎNĂ.

Fără îndoială, cea mai interesantă 
partidă se anunță cea dintre formațiile 
bucureștene Steaua și Metalul. In ca
drul acestei dispmte, care va avea loc 
astă-seară, de la ora 19, în sala Fio- 
rea^ca. spectatorii bucureșteni vor pu
tea urmări o serie de meciuri atrac
tive: N. Gîju—C. Popa, Gh. Anghel— 
Gh. Stan, Gh. Slăncuț—Gh. Bădoi, 
St. Popoacă—P. Niculescu, H. Leov— 
P. Cimpeanu etc.

Mîine, de la ora 10. în grădina 
Progresul din str. Ion Vi-du (în caz 
de timp nefavorabil, în sala Giulești) 
•e dispută, în cuplaj, celelalte două 
partide.

In provincie, cele mai echilibrate 
meciuri sînt la Craiova, unde echipa 
locală — Dinamo este favorita în par
tida eu Voința București și Ia Oradea, 
unde Armata din localitate întîlnește 
selecționata C.S.M, Cluj, 

cal) și în piue, după primul sfert de 
oră înaintarea nu mai joacă grupat, își 
irosește forțele în acțiuni 6terile sau 
și le... menajează în cele favorabile. 
Avantajul celor 5 puncte aduce o oare
care liniștire în rîndurile jucătorilor 
militari care, evident, slăbesc alura jo
cului. Profită Progresul, care preia 
inițiativa și reduce scorul prin P. Ni
culescu (lovitură de pedeapsă în min. 
30). Acesta ratează însă în ultimul 
minut al reprizei o noua lovitură de 
pedeapsă care, realizată, ar fi echili
brat și mai mult partida. In cea de a 
doua parte a meciului, Penciu înscrie 
din lovitură de pedeapsă (după ce 
ratase alte cîteva ocazii favorabile). 
Scor final: 8—3. O victorie care a 
ușurat considerabil drumul echipei 
Steaua — neînvinsă în acest cam
pionat — spre titlul de campioană.

Progresul a practicat un joc bun; 
echipa a luptat pentru un rezultat cît 
mai strîns și a avut în Emil Dumi
trescu și Vicol doi înaintași care au 
muncit cît... patru.

DAN GÎRLEȘTEANU
GLORIA—ȘTIINȚA TIMIȘOARA 

13—0 (3—0)
Formația bucureșteană Gloria a în

vins destuii de greu pe Știința Timi
șoara, deși a dominat net. Abia în ul
timele 20 de minute Gloria a reușit 
două încercări transformate de Mari
nescu, după ce în prima parte a jocu
lui n-a putut înscrie decît o singură 
dată prin Blum.

• Alte rezultate: Grivița Roșie— 
Ancora Galați 6—3 (3—0); Știința 
Cluj—Constructorul 11—0 (3—0); 
Știința Petroșeni—Rulmentul Bîrlad 
(disputat miercuri) 0—0.

ETAPA DE DUMINICĂ:
Constructorul—Steaua; Grivița Roșie— 

Dinamo; Rulmentul Bîrlad—Gloria; 
Știința Cluj—Știința Petroșeni; Știința 
Timișoara—CSMS Iași; Progresul—An
cora Galați.

CLASAMENTUL DUPĂ 18 ETAPE
1. Steaua 18 14 4 0 226: 65 50

2. Dinamo 18 14 I 3 279: 68 47
3. Grivița Roșie 17 14 1 2 242: 90 46
4. Progresul 18 8 5 5 117: 88 39
5. Rulmentul Bir lard 18 8 4 8 100: 89 34
6. Constructorul 17 6 3 8 100:121 32
7. CSMS Iași 17 6 3 8 88:112 32
8. Gloria 18 4 6 8 105:142 32
9. Știința Cluj 18 6 1 11 82:186 31

10. Știința Petroșeni 16 3 5 8 55:100 27
11. Știința Timișoara 17 3 2 12 82:203 25
12. Ancora Galați 18 3 1 14 67:279 25

nat copios adversarul — B. Czeszlaw 
— trimițîndu-l și la podea în ultima 
repriză, a obținut victoria prin aban
don. Alexandru l-a întrecut la puncte, 
într-un meci foarte disputat, pe L. 
Szibilski.

St. Vituș a obținut victoria prin 
k.o. în repriza a doua în fața lui 
J. Sob&lewschi, în urma unrai puternic 
„croșeu44 de stînga la figură. La cate
goria semimijlocie, A. Maiai (C) și 
R. lacobowschi au terminat la egali
tate. Tot nedecis s-a terminat și me
ciul dintre Șt. Miloneanu și W. Obala 
din cadrul categoriei mijlocie mică. In 
cadrul aceleiași categorii, L. Koszal- 
kowschi La învins la puncte pe clu
jeanul A. Bora. V, Trandafir, într-un 
meci extrem de disputat, a terminat 
la egalitate cu cunoscutul „semigreu4- 
polonez Witkou'schi.

In ultimul meci al reuniunii, M. 
Gheorghioni, eonfirinînd forma sa 
bună din ultima vreme, l-a învins prin 
abandon în repriza secundă pe T, 
Witukorvschi.

P. RADVANI și V. CACOVEANU- 
coresp.

DIN TOATE SPORTURILE
HANDBAL : Echipa masculină Bu- 

revestnik Tbilisi a cîștigat pentru a 
doua oară consecutiv campionatul u- 
nional de handbal. în partida decisivă, 
Burevestnik a dispus de formația uzi
nei de aluminiu din Zaporoje cu sco
rul de 25—17 (12—7).

CICLISM : Anul viitor startul în Tu
rul ciclist al Franței se va da la 22 iu
nie din orașul vest-german Koln. Sosi
rea va avea loc la 14 iulie la Paris pe 
pista de la „Parc des Princes". Turul 
ciclist rezervat amatorilor va porni două 
zile mai devreme, tot de la Koln.

FOTBAL! In campionatul U.R.S.S. 
de fotbal s-au disputat noi meciuri. Di

Nu este o noutate pen
tru cei ce se interesează 
de Jocurile Olimpice că în 
programul disciplinelor 
sportive ale Olimpiadei fi
gurează judo-ui.

A produs mirare înscrie
rea pe tabelul discipline
lor olimpice a unui sport 
specific japonez. Se părea 
că acest fapt este un act 
de curtoazie față de orga
nizatorii Jocurilor Olimpi
ce. Judo-ul nu este însă o 
exclusivitate japoneză și 
ultimele rezultate din în- 
tîlnirile internaționale ne 
fac să credem că euro
penii pot înfrunta cu suc
ces pe luptătorii japonezi.

Ca sport, judo este re
lativ nou. în forma în 
care se cunoaște astăzi a 
apărut în secolul al XIX- 
lea, dar ca origine este 
foarte vechi, întrucît se 
trage din jiu-jitsu — me
todă de luptă a samurai
lor.

Jiu-jitsu a însemnat un 
adevărat sistem de cultură 
fizică. Elementele tehnice 
ale acestei metode de 
luptă se bazează, așa cum 
îi arată și numele, pe cul
tul special al supleței. 
„Prin suplețe poate fi bi
ruită o forță mai mare ca 
a noastră". Toți comenta
torii sînt de acord că la originea jiu- 
jitsu-ului, ca mijloc de luptă, stă obser
varea fenomenelor naturale. Plantele 
flexibile, cum e bambusul, rezistă da
torită supleții lor la furtuni puternice, 
pe cînd ramurile mai rigide ale unor 
copaci uriași se rup.

Dar, jiu-jitsu-ul este periculos. Și, 
concomitent, a început să se practice 
un sport asemănător dar mult mai „cu
minte", intitulat judo.

TURNEE
• La turneul candidatelor la titlul 

mondial, care se desfășoară la Suhumi, 
s-a jucat penultima rundă, a 16-a. 
Fruntașa clasamentului, iugoslava La- 
zarevici a întrerupt partida cu Konar- 
kowska, Lane a cîștigat la Borisenko, 
Zatulovskaia la Eretova, Kușnir la 
Moscini, Zvorîkina la Teodorescu. In 
cele trei partide întrerupte anterioare, 
Milunka Lazarevici a cîștigat la Kuș
nir, a remizat cu Bîkova și a pier
dut la Borisenko, prima ei înfrîngere. 
înaintea ultimei runde, Lazarevici are 
12 puncte și o partidă întreruptă, fiind 
urmată de Zatulovskaia și Kușnir cu 
cîte 11,5 puncte.

Cu balonul rotund în jurul lumii
Primul tur al competițiilor oficiale 

rezervate echipelor europene de club 
se apropie de sfîrșit. In urma meciu
rilor d-esfăsurate zilele trecute în „CU
PA CAA1PIONILOR EUROPENI", 
numărul echipelor calificate în „optimi" 
a mai crescut cu 4. Este vorba de Pa- 
nathinaikos (care a eliminat pe Glen- 
torân Belfast), Rapid Viena (care a în
vins și în meciul retur pe Shamrock 
Rowers), Lokomotiv Sofia și Benfica 
Lisabona. Lokomotiv Sofia a pierdut 
cu 2—0 meciul retur cu Malmd, dar 
avantajul acumulat în prima partidă 
(8—3) i-a adus calificarea. Benfica 
ou a avut emoții. A învins pe Aris 
Bonneweg cu același scor ca și în pri
mul joc : 5—1. Pentru definitivarea e-

namo Tbilisi a cîștigat la Șahtior Do- 
nețk cu 2—1 și s-a apropiat la un punct 
de liderul clasamentului, Torpedo Mos
cova — 37 puncte. Alte rezultate : Di
namo Moscova — Șinnik Iaroslav 1—0; 
Dinamo Minsk — Zenit Leningrad 1 — 1: 
Torpedo Kutaisi — S. K. Rostov pe 
Don 4—1; Dinamo Kiev — Nefteanik 
Baku 1—1.

HOCHEI PE IARBA : în ultima vre
me s-au înregistrat cîteva rezultate 
surprinzătoare. Echipa Indiei, cotată 
drept una dintre cele mai bune forma
ții din lume, a fost învinsă cu 2 — 0 în 
cadrul turneului întreprins în Europa,

Doi campioni europeni de judo care se vor intîlni 
și la Tokio: Herbert Nilmann (R.D.G.), in partea 

dreaptă și belgianul Mural Etienne (stînga)

Să vedem acum în ce constă — teh
nic vorbind — acest sport. Judo se de
osebește de lupte prin faptul că adver
sarul e pus în imposibilitate de a mai 
lupta, cerînd el însuși încetarea luptei. 
Victoria netă prin imobilizare se poate 
realiza numai dacă adversarul este 
ținut 30 de secunde cu umerii pe saltea. 
Menționăm că nu o dată au fost posi
bile răsturnări de situații, cel de dede
subt și amenințat de tuș în decursul celor 
30 de secunde reușind cu o priză abilă 
să-și răstoarne adversarul de deasupra.

DE SAH4

• După 8 runde, în turneul interna
țional de la Belgrad în fruntea clasa
mentului se află Alatanovici cu 5 (1) 
puncte, urmat de Ivkov, Gligorici și 
Ianosevici cu cîte 4,5 (1) puncte.

• In aceste zile, doi dintre șahiștii 
romîni fruntași participă la turnee pes
te hotare. Maestra internațională A- 
lexandra Nicolau joacă în „Turneul 
Danlon", organizat la Emmen (Olan
da), iar campionul țării, Th. Ghițescu, 
începe întrecerea în turneul de la Zin
nowitz, organizat de federația de șah 
din R. D. Germană.

chipelor calificate în optimi au mai 
rămas de disputat următoarele meciuri: 
Bologna — Anderlecht (în tur 0—1), 
Real Madrid — Odense (în tur 5—2), 
Fenerbahce — DWS Amsterdam (în 
tur 1—3) și a treia partidă dintre 
Glasgow Rangers — Steaua roșie Bel
grad (3—1 șl 2—4) și Dukla^Praga — 
Gornik Zabrze (4—1 și 0—3). Inter- 
nazionale este calificată direct.

în „CUPA ORAȘELOR TIRGUR1" 
s-au disputat multe jocuri: Cea mai 
mare surpriză o constituie eliminarea 
echipei Milan de către Racing Stras
bourg: în primul meci a învins Stras
bourg cu 2—0, iar în retur, Milan, 
doar cu 1—0. Surprinzător a pierdut 
și O.F.K. Beog-rad în fața formației 
Atletico Bilbao. După ce formația iu

de reprezentativa Marii Britanii. Apoi, 
hocheiștii indieni au jucat la Auckland, 
cu reprezentativa Noii Zeelande, fiind 
întrecufi cu 3—1. în meci revanșă, la 
Christchurch, formația indiană a cîști
gat, obținînd victoria cu 5—1. Repre
zentativa Pakistanului —campioană 
olimpică la Roma— a suferit două în- 
frîngeri în Australia. Jucînd cu o se
lecționată a Australiei de vest, campio
nii olimpici au fost învinși cu 1 — 0, 
iar în jocul revanșă ei au suferit un 
nou eșec, de data aceasta la Melbourne, 
cu 2—1, în fața reprezentativei Au
straliei.

Ținuta vestimentară este kimono-u 
alb din material tare, strîns la mijloc 
cu o centură sau un cordon.

în judo există o clasificare riguroa
să, care reflectă gradul de inițiere îr 
tehnica acestui sport. Gradul este ară
tat de culoarea centurii sau a cordonu
lui. Avem astfel :

— centura albă (centura începători 
lor) după două luni de antrenament

— centura galbenă (4 luni de antre
nament).

— centura portocalie (după urmă
toarele 4 luni).

— centura verde (după următoarele
6 luni).

— centura albastră (între următoa 
rele 8—10 luni)

— centura maro (care are mai multe 
grade sau ,,Dan“-uri).

— centura neagră. Ea are 10 Dan-uri 
Centura neagră 1 Dan permite să fii 
profesor de judo.

Acest sport a pătruns în toată Euro
pa. în Franța au apărut numeroase 
cluburi. La fel în Italia și Olanda. E' 
este practicat și în țara noastră. Ju
do-ul s-a dezvoltat mult în Iugoslavia 
(se organizează și campionat național) 
Cehoslovacia, Ungaria și U.R.S.S. Du
pă cum ne informează revista franceză 
de sport „Miroir Sprint" în E op? 
există tineri de 16—17 ani purtători a 
centurii negre.

De mare răsunet s-a bucurat victoria 
campionului olandez Anton Geesink îr 
campionatul mondial din 1962, în dau
na campionului japonez Kiji Ono, după
7 minute de luptă. Trebuie să știți că 
Anton Geesink este înalt de 1,98 m și 
cîntărește 119 kg. Adversarul său, ja
ponezul Ono, avea 1,72 m și cîntărea 
în jur de 70 kg. Și totuși Geesink a 
avut nevoie de 7 minute pentru a infrin
ge pe sportivul japonez, unul din 
maeștrii judo-ului.

în 1963 s-a hotărît ca participanții 
la luptele de judo să se împartă în trei 
categorii: ușoară-, mijlocie și grea. Este 
de altfel și împărțirea concurenților la 
Jocurile Olimpice de la Tokio.

OLIMPIU CRAUC1UC
Timișoara

Turneul fotbaliștilor romîni 
în Africa

CAIRO 2 (Agerpres). în cel de al 
4-lea joc al turneului pe care îl între
prinde în R.A.U. echipa de fotbal (ti
neret) a R.P. Romîne a intîlnit vineri 
la Damanhur o selecționată locală. 
Fotbaliștii romîni au obținut victoria 
cu scorul de 1—0 (1—0). Aceasta jțșts 
cea de a patra victorie a fotbal Tor 
noștri în R.A.U. Fotbaliștii romîni vor 
evolua duminică la Cairo.

goslavă a termina* la egalitate (2—2) 
în deplasare, în meci retur, O.F.K. a 
pierdut ou 2—0 pe teren propriu. Alte 
rezultate: Bordeaux — Borussia Oort 
mund 2—0 (în primul meci 1—4), 
Roma — Aris Salonikl 5—1 (în pri 
mul meci 1—1), Stade Franțais — 
Betis Sevilla 2—0 (în tur 1—1), D.O.S 
Utrecht — Boldklub Copenhaga 4—,' 
(primul meci), lată acum situația •*> 
cele 12 grupe (echipele învingătoare 
din grupe se întîlnesc în turul 11) 
GRUPA I : Kilmarnock — Evertor 
sau Oslo (în primul meci Everton a 
cîșțigat cu 5—0). GRUPA A H-a : 
Borussia Dortmund — Djurgarden sat 
Manchester United (în primul mec 
1 — 1 la Stockholm). GRUPA A IlI-a : 
Florentina sau Barcelona (în tur 1—0) 
cu Glasgow Celtic sauLeixoes (în tur 
1—1). GRUPA A IV-a i Strasbourg — 
Basel sau Spora Luxemburg (în pri
mul meci 2—0). GRUPA A V-a : Fe- 
rencvaros — Wiener Sportklub. GRU
PA A Vl-a : Belenenses sau Shelbour- 
ne (în tur 1—1) cu Servette sau At
letico Madrid (în tur 2—2). GRUPA 
A Vil-a : Petrolul Ploiești cu Voivo- 
dina Novisad sau Plovdiv (în primele 
meciuri 1—1 și 1—1). GRUPA A 
VIII-a: D.O.S. Utrecht sau Boldklub 
Copenhaga (în tur 4-3) cu Valencia sau 
Liege (în tur 1—1). GRUPA A lX-a : 
Stuttgart — Dunferlime sau Orgrvte 
Cioteborg. GRUPA A X-a: Atletico Bil
bao — Hertha sau Beershoot. GRUPA 
A XI-a : Stade Franțais — Juventus 
sau St. Giloise (în tur I—0). GRUPA 
A XIl-a : VS. Roma — Zagreb sau 
Grazer A.C. (în tur 3—2).

• La Anvers. în meci amical. Bel
gia — Olanda 1—0
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