
In cinstea Zilei Internationale 
a Copilului

PROLETARI PIU TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VĂI

• Consiliul raional U.C.F.S. Curtea 
de Argeș organizează în cinstea Zilei 
Internaționale a Copilului numeroase 
competiții sportive pentru cei mici. 
Astfel, în ziua de 31 mai se vor des
fășura tradiționalele concursuri pe 
trotinete, triciclete și biciclete. De ase
menea, vor mai avea loc întreceri la 
fotbal, volei și atletism pe categorii 
de vîrstă. Cîștigătorilor li se vor de
cerna diplome și diferite premii. Organ al Uniunii de Cultura Fizică și Sport din R. P. Romînă

• Nu de mult, în orașul Constanța 
8-au desfășurat întrecerile fazei de 
regiune a Spartachiadei pionierilor și 
școlarilor. La întrecerile de atletism, 
gimnastică și șah au participat peste 
500 de mici sportivi. Printre cîștigă- 
torii diferitelor probe atletice se aflau 
nuilți fruntași la învățătură ca pionie
rele Rodina Ioniță, Ioana Novac, Mag
dalena Sert (Constanța), iMarla Mi
hailov (Tulcea), Feri Feizula, Corne
lia Popa (Medgidia) și pionierii Du
mitru Neagu (Hîrșova), Vasile Dine 
'(Tulcea), Nicolae Bondog (Fetești), 
Marin Ciobănică, Traian Angelescu 
(Constanța). Concursul de gimnastică 
ă fost cîștigat de echipa școlii medii 
hr. 1 Constanța — la băieți — și a 
școlii de 7 ani nr. 9 Constanța — la 
fete. La șah s-au evidențiat pionierii 
Florian Păun (Fetești), Constantin 
Impăratu (Medgidia), Marcel Rășanu 
(Fetești), Rodica Albu (Medgidia), 
Elena Postole (Fetești), Victoria Tu
nase (Hîrșova). (Decebal Țoca — co
respondent).
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în atenția participanților 
la concursul nostru „Pentru cea 

mai bună corespondență"
Mulți dintre participam ții la concurs 

scriu doar cronici și analize. Rea
mintim cu acest prilej, că în cadrul 
concursului se pot trimite mate
riale în toate genurile gazetărești) 
(reportai, foileton, note critice, ver
suri, epigrame etc.) De aseme
ne® unele caricaturi &u fost e- 
xecutate în creion. Fentru a fl pu
blicate, caricaturile trebuie lucrate 
numai în tuș- Pe de altă parte, o se. 
rie de tovarăși neglijează să serie p* 
plic mențiunea „pentru concurs”, a- 
nunțîndu ne ulterior acest lucru. P« 
viitor materialele care nu poa tă 
această mențiune nu vor ii încă, 
dr-te în concurs.

Campionatele europene de box Categoria C la fotbal

D. Gheorghiu și Gh. Negrea 
învingători în reuniunea de aseară

Clarificări în două serii, 
complicații în patru

LUCERNA 27 (prin telefon). Cea dea 
treia zi a campionatelor europene de 
box a adus pitgiliștilor romîni noi sa
tisfacții dar și regretul ținui insucces. 
Linca și Mihalic att abținut victorii în 
fața lui Sebok (R.P.U.) și, respectiv, 
Schweitzer (Elveția) iar C. Dumitrescu 
a pierdut la Kulej (R.P.P.). Campio
ni»! olimpic a avut de luptat cu un 
adversar puternic, mobil, bun tehnician. 
Chiar de la început, Linca reușește să 
plaseze cîteva „stingi" puternice la 
stomac, la care Sebok răspunde dl 
croșeuri la cap. Curajos și rezis
tent, Sebok încearcă să refacă în final

sînt tardive, astfel 
nostru ctștigă la

dar acțiunile sale 
că reprezentantul 
puncte.

O victorie mult 
marți seara Iosif Mihalic. El a avut în 
boxerul elvețian Schweitzer un adver
sar incomod, mai eu seamă că avea 
gardă inversă. 
Schweitzer a 
serie violentă 
fost trimis 
Schweitzer

aplaudată a obținut

In repriza a doua 
recepționat în plin o 
la figură, astfel că a 
podea. Reluînd lupta, 

„încasat" i»n puternic

A început concursul de iahting 
Cupa Victoriei'1

MAMAIA 27 (prin telefon). Azi au 
început la Mamaia, pe apele lacului 
Siut-gtiiol, întrecerile tradiționalului 
concurs de iahting dotat' cu „Cupa 
Victoriei". Astfel, între 27—31 mai se 
vor desfășura cele cinci regate desti
nate claselor star, snaip, iolă și finn. 
Menționăm că ultima clasă este pre- 
zehtă pentru prima dată în țara noas
tră în cadrul unui concurs. La startul 
acestei importante competiții s-au ali
niat concurenți din 7 asociații și clu
buri sportive bucureștene și constăn- 
țefte. La întreceri participă 8 staruri, 
27 snaipuri, 9 iole și 6 finnuri.

Regatele desfășurate miercuri dimi
neața s-au bucurat de condiții atmos
ferice bune datorită vîntului de forța 
1-3. Am asistat la întreceri disputate 
în care mulți dintre concureriții con- 
sacrați au avut de înfruntat în lupta 
pentru primul loc, dorința de afirmare

a veliștilor mai tine'i. Iată care sînt 
primii clasați la cele 4 clase ; STAR : 
1. N. Calcan—N. Navasart (C.C.A.- 
Marina); 2. M. Anastasescu—L. Pătră- 
șescu (Metalul); 3. E. Groza—Th. Ilea 
(Metalul). (Ultimii participă pentru 
prima oară la această clasă). SNAIP: 
1. L. Predescu—M. Bucurescu (Meta
lul); 2. M. Dumitriu—I. Coman (Me
talul); 3. M. Băiceanu—Al. Ion (Di
namo Constanța); 4. Ț. Popovici — 
V. Geles (Metalul). (Aceștia din urmă 
au pierdut locuri prețioase greșind tra
seul). IOLA : 1. Mircea Runcu (C.C.A.- 
Marina); 2. N. Oprea (Metalul); 3. 
P. Svoboda (Cetatea Bucur); FINN: 
1. Petre Purcea (Meta’ul); 2. V. Ccs- 
tescu (Dinamo Constanța); 3. Al. IIo- 
roveanu (Constructorul Buc.). Joi au 
Ioc alte două regate, iar vineri este 
zi de odihnă.

P. ENACHE — coresp. regional

TOKIO va găzdui J.O. de vară 1964

la 
a

upercut de dreapta la plex după care 
nu s-a mai putut ridica, și Mihalic a 
cîștigat prin k.o.

Boxînd prea prudent, nedecis, C. Du
mitrescu a pierdut întilnirca cu pugi- 
listul polonez, Kulej. După ce a pri
mit un avertisment pentru lovituri cu 
mănușa deschisă, reprezentantul noștri-, 
s-a enervat și a acționat mai hotărît 
dar, în momentul cînd se pregătea să 
trimită o directă de stingă a recepțio
nat în bărbie o dreaptă a adversaru
lui care 1-a trimis la podea. Numărat 
cl a reluat apoi lupta dar nu a mai 
putut remonta. Avertismentul și knock- 
down-ul își spuseseră cuvîntul astfel 
că boxerul polonez a cîștigat pe me
rit ia puncte.

ALTE REZULTATE : Cat. cocoș : 
Zavatzki (R.P.P.) b.p. Nagy (R.P.U.), 
Cat. 'pană: Adamski (R.P.P.) b. de.-K. 
Dubovski (R.P.U.), I.o Popolo (Italia) 
b.p. Zachara (R. Cehoslovacă), Junker 
(Franța) b.p. l.imonen (Finlanda), 
Anghelov (R.P.B.) b.p. Field (Anglia), 
Judge (Scoția) b.p. Notteboom (Bel
gia), Orhan (Turcia) b.p. Thervet 
(Elveția), Berendth (R.D.G.) b.n. Sa
fronov (U.R.S.S.). Cat. ușoară: Brandi 
(Italia) b.p. Brown (Irlanda), kthasz 
(R.P.U.) b.K.O. Ill Cabalerro (Gibral
tar), Gutsmidt (R.D.G.) b.p. Johanpeter 
(R.F.G.), Koenig (Austria) b.p.

MIRCEA COSTEA

(Continuare în pag. 4)

In. cursul
(C.I.O.),
luate în
desemnate orașele Tokio — ca organizator al J.O. de vară 1964

celui de al 55-lea Congres al Comitetului Internațional Olim- 
ale cărui lucrări se desfășoară actualmente la Miinchen, au 
discuție candidaturile pentru organizarea J.O. din 1964. Au

Și

pic 
fost 
fost
Innsbruck (Austria) ca loc de desfășurare a J.O. de iarnă din același an.,
Orașul Tokio a obținut 34 voturi, Viena 10, Detroit 9 și Bruxelles 5.

Congresul a aprobat înscrierea în C.I.O. a următoarelor țări, noi mem
bre: Maroc, R.
Marino,
este, de

S-a
800 m 
acceptat

P. Albania, Sudan Nicaragua, Ecuador, Rhodezia, San 
Olandeză. In prezent numărul țărilor membre ale C.I.O.Guiana

99.
hotărî t
plat femei. La cererea Federației internaționale de gimnastică s-a
ca fiecare țară să poată angaja 6 concurenți în loc de 5, cum

admiterea la J.O. de vară de Ia Roma a probei atletice de

• Doi lideri aii fost ajunși (C.F.R. Pașcani șl Metalul Oțelul Roșu), 
iar unul întrecut (Carpați Sinaia) • S.N.M. Constanța continui si aib* 
emoții • Jocuri viu disputate in etapa de duminici • lucitori nedis
ciplinați aspra sancționați de federație

lai®®
■Harta, portarul echipei constănțene reține mingea printr-un plonjon spectacu
los din fata lui Apostol (Dinamo 9 Mi liție). (Pază din întilnirea de catego
rie C Dinamo 9 Miliție Ruaireșii-S.N. M- Constanța).

(Foto: V. Băgeac)
învins prin punctele marcate de Cin-' 
tțptaru (min. 11), Seniuc (min. 3D). 
Cilievici (min. 55) și Lavric (min. 
83), după un joc în care a dominat 
tot timpul. (A. Simota, corespondent).

500 de spectatori din Dorohoi și-au 
însoțit echipa (Gloria) la Botoșani, 
la meciul cu Textila. Jocul echilibrat 
și frumos a dat cîștig de cauză textî- 
liștilor (2—0), prin punctele înscrise 
de Popescu (min. 63) și Manafu (min. 
89). (B. Zummer, corespondent).

Alinerul C. Lung a pus stăpînire pd

LIDERUL A FOST EGALAT!

.Meciul nul de la Iași (Unirea II— 
C.F.R. Pașcani 2—2) și victoria
Sportului Muncitoresc Rădăuți (4—0 
cu Petrolul Moinești) au complicat 
situația din fruntea 
Acum, liderul C.F.R. 
litate de puncte cu 
In plus, s-a apropiat 
și C.S. Piatra Neamț, care duminică 
a dispus greu de Textila Buhuși, 
printr-un gol înscris în proprie poar
tă de Panait.

Sp. Muncitoresc a avut o sarcină 
ușoară în fața Petrolului pe care l-a

clasamentului 
se află la ega- 
Sp. Muncitoresc, 
(la două puncte)

(Continuare în pag. 3-a)

Comportarea nesatisfăcătoare a echipei 
noastre de ciclism în „Cursa Păcii*6 (I)
Au trecut puține zile de cînd au 

părăsit Varșovia participanții 
ta cea de-a Xli-a ediție a 

„Cursei Păcii", cea mai mare cursă 
ciclistă de amatori din lume. Cicliștii 
din cele 18 țări 
la această mare 
în țările lor cu 
gate în cursul 
tițiilor, poartă cu

care au luat parte 
întrecere se întorc 
prietenii noi cîști- 

desfășurării compe- 
ei imaginea mase-

fusese fixat inițial.

Pe stadionul ctin Varșovia. la festivitatea de premiere: Gustav Schur, cișligătorui întrecerii individuale, în mijlocul 
giclișlilor sovietici, învingători în întrecerea pe echipe < ' —

- —IEoîdl ViârEffîskij.

de spectatori, care 
străzile și șoselele 

P.

rienței bogate pe care au acumulat-o 
condiții optime desfășurării cursei, în-' 
vingînd obstacole din cele mai difi
cile și felurite. Și, fără îndoială, că 
frumoasele premii oferite de organi
zațiile, instituțiile și întreprinderile din 
țările respective, sînt de asemenea a- 
naintiri pe care cicliștii nu le vor trece 
cu vederea.

întrecerea, la care au participat 
cele mai bune formații ale ciclismu
lui amator mondial, a arătat temeini
ca pregătire a majorității participan- 
ților. Pe bună dreptate „Cursa Păcii" 
este considerată ca o mare școală a 
ciclismului. Față de alți ani, echipele 
s-au prezentat mai omogen și la un 
nivel mai ridicat. Este semnificativ 
că numărul abandonați lor este mal 
mic ca în alți ani. Din 108 ciclkti 
care au luat plecarea, au abandonat 
doar 16 și aceștia din motive determi
nate de accidente sau boală. Este de 
subliniat, de asemenea, ritmul viu da 
alergare de la prima și pină la ul
tima etapă deși mai bine de ItXJO km 
au fost parcurși pe ploaie, vînt și pe 
un teren variat. Competiția a scos 
în evidență sprinteri de mare valoare 
capabili să parcurgă ultimii 20—30 ktn 
ai fiecărei etape cu o medie de peste 
50 krn/oră.

CN i anul acesta, omogenitatea și 
puterea de luptă a echinei so- 

*5 vieți ce i-au adus pe merit locul 
I în clasamentul pe echipe. Trebuie 
subliniată și comportarea Irumoștsă a

lor de milioane 
s-au înșiruit pe 
din R.D.G., R. Cehoslovacă și R. 
Polonă, aplaudindu-i și încurajîndu-i 
deopotrivă. Ciclistul sovietic Bebenin, 
ciștigătorul etapei Magdeburg—Leip
zig, a primit în dar de la un fost 
alergător german din Leipzig cupa 
pe care acesta a cîștigat-o acum a- 
proape 50 de ani. La Karl Marx Stadt, 
un pionier se plimbă acum mîndru 
pe bicicleta pe care i-a dăruit-o con
ducătorul tehnic al echipei italiene 
Proietti. Echipa noastră își va aminti 
cu plăcere de colaborarea cu cicliștii 
sovietici și germani, de ajutorul pe 
care și l-au acordat reciproc în timpul 
cursei, fon Vasile s-a despărțit cu 
multă efuziune de olandezul Paiiw, cu 
care s-a împrietenit în timp ce go
neau împreună spre Karl Marx Stadt. 
Atit el cît și Braharu își vor aminti 
de mecanicul sovietic, care a oprit 
mașina echipei U.R.S.Ș. pentru a da 
cicliștilor noștri roți, atunci cînd an 
avut pene, după cum saVietipul Ka
pitonov se va gîndi cu prietenie la 
harnicul nostru mecanic Simion Pali, 
care i-a reparai prompt bicicleta ce 
se defectase pe șoselele Cehoslovaciei.

Ne-am despărțit cu multă prietenie 
și de antrenorul german Schiffner, ca 
și de cicliștii germani de care ne 
leagă prietenii încă din perioada de 
pregătire pentru „Cursa Păcii". Par
ticipanții la „Cursa Păcii" duc cu ei 
bune aprecieri despre nivelul înalt de 
organizare a acestei mari compe
tiții ; ei au numai cuvinte de laudă 
pentru organizatorii cursei, ziarele 
„Ncues Deutschland", „Rude Pravo- 
și „Tribuna Ludu", care și Ia cea d--a 
Xll-a ediție, au creat pe baza expe- ____ _ (Continuare în pag. 3-a)

EMIL ȘTEFAN 
1-tADU URZICEANU
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Stuifc.iții de la institutul de Cultură 
au eîonom sit 250.000 lei

I i La sfîrșitul săptămîiiiî trecute, stu- 
lidentii Institutului de Cultură Fizică 
din București au sărbătorit o aniver
sare dragă: Ziua institutului. Ca și 
în ceilalți ani, această dată a prile- 

,juit studenților și cadrelor didactice o 
i frumoasă trecere în revistă a întregii 
munci desfășurate de-a lungul unui 
an de activitate.
i, Aniversarea Zilei Institutului a 

icoincis cu una din cele mai frumoase 
irealizări ale studenților Institutului de 
Cultură 
stadion r.....
rile începute cu trei luni în urmă, în- 
sumînd un număr de 16.840 de ore de 
muncă patriotică, au fost efectuate 
exclusiv cu mijloace materiale proprii,

Fizică : 
pentru

terminarea unui 
atletism. Lucră-

fapt care a adus institutului economii 
iu valoare de peste 250.000 lei.

Pe lista fruntașilor acestei acțiuni, 
figurează anii de studii 1 și II și, in
dividual, studenții Traian Car'tacai 
Filofteia Izbiceanu, luliana Nagy, Va- 
sile Mureșan (anul II), Lazăr Zla 
(anul 1), fiecare cu peste 100 de ore 
de muncă prestate.

La cea de-a II l-a* aniversare'a 
Institutului, studenții și cadrele 
dactice ale Institutului de Cultură 
Fizică și-au luat angajamentul ca și 
pe viitor să muncească cu rivnă 
tru a răspunde cu cinste it 
grijii acordate de Partid, creșterii ca
drelor necesare mișcării de cultură fi
zică și sport din țara noastră.

„duminică sportivă44 în comuna Sînvași
Pe șoseaua care duce spre comuna 

Sînvași (raionul Tg. Mureș), puteau 
îi văzute zilele trecute zeci de că
ruțe și biciclete transporting nniw- 

țărani colectiviști la terenul s'por-

tiv de la Sînvași. Toate satele dim
prejur știau că în această zi, sînvășe- 
nii vor organiza o „duminică spor
tivă".

întrecerile au fost deschise de elevii și

Note critice

O comportare nedemnă
Antrenorului din zilele noastre îi 

Isînt caracteristice priceperea in ramu- 
^ra in care activează, modestia, sobrie
tatea. El trebuie să se bucure de res
pect și dragoste din partea sporiivi* 
'.lor. pentru conduita sa morală in so

cietate și în viața particulară. Mișca
rea de cultură fizică și sport de la noi 

„'cuprinde multe cadre de acest fel. l)e 
.mult respect se bucură antrenori ca Ion 
-Corneanu, Nicolae Sotir, C. —i 
„Herald, Ștefan Petrescu, Ion Mureșariu 
rși atiția alții! Apariția lor în mijlocul 
sportivilor trezește totdeauna acestora 
.mai mult curaj, mai multă dîrzenie, și 
>ceea ce este foarte important, naște la 
rsportivi dorința de a se purtă și ei 
, ca maestrul lor. Am văzut deseori spor
tivi, care, certați cu disciplina și chiar 
•cu morala, datorită respectului față de 
-omul care i-a învățat sportul preferat, 
.pornesc din nou pe calea cea bună, 
.redevenind oameni de nădejde la locul 
de muncă și în viața de familie. De 

...cîte ori cuvintul antrenorului n-a gă
sit mai ușor calea spre inima și jude
cata sănătoasă a sportivului

Puterea exemplului personal explică 
multe din succesele unui antrenor, a- 
ceasta fiind o condiție esențială în

ÎNCEPE RETURUL CATEGORIEI B . 
LA BASCHET MASCULIN

Duminică se desfășoară prima eta
pă a returului campionatului catego
riei B la baschet. In această etapă se 
vor desfășura următoarele meciuri : 
SERIA I: Știința Craiova — CS.A. 
'Bacău, Politehnica Orașul Stalin— 

-’Steagul roșu Orașul Stalin, Farul 
Constanța—Medicina Iași, Voința Rm. 
(Vîlcea — C.S.M. Rădăuți, Petrolul 
Ploești—Sănătatea Roșiorii de Vede ; 
iSliRIA A II a : Voința Oradea—Me
dicina Timișoara, Luceafărul Sibiu— 
Voința Tg. Mureș, 
.Rapid Cluj, Voința 
•greșul București, 
Constructorul Cluj.

Toate jocurile se 
Ja ora 10.

înaintea reluării 
Jnentele se prezintă

Știința Craiova
Steagul r. Or. Stalin 
barul Constanța 
Petrolul Ploești 
C. S. Bacău 
Politehnica Or. 
Med cina lași 
Sânătatea K. de Vede 
C.S.M. Rădăuți 

'30. Voința Km. Vîlcea

Progresul București 
Constructorul Cluj 
Voința Tg. Mureș 
Voința Oradea 
Voința Satu Mar® 
Strungul Arad 
Mureșul Deva 
Medicina timișoara 
Rapid Cluj

procesul pedagogic. Dar oare toți 
trenorii țin seama de această impor
tantă îndatorire ? L/i caz petrecut zi
lele trecute la Sibiu ne-a arătat că nu.

Caravana ciclistă a „Circuitului re
giunii Stalin" poposise de cîtevă ore 
în orașul Sibiu. Ploaia nu mai conte- 
.i:ea. Obosiți și grijulii pentru cursa, 
grea de a doua zi, cicliștii s-au retras? 
îil camerele lor de la hotelul „Pălti-i 

Constantin >UȘ“- Alai puțin obosiți, unii dintre ar-9 
bitri s-au refugiat de ploaie jos, la\ 
restaurant. O dată intrați aici a luat/ 
fiecare ce îi era de trebuința. Numai\ 
că unii dintre arbitri ca de pildă Ște-f 
fan Stăiculescn, antrenor de schi la k 
Dinamo Orașul Slalin, au început săr 
consume băuturi alcoolice mai nmltl 
decît era normal. Și cînd lui Ștefani 
Stăiculescn îi este „greu capul" atunci? 
nu mai judecă de fel, iar pe el sei 
vede... dublu de important în lumea J 
care il înconjoară- Să nu cumva să-l\ 
contrazici, sa nu cumva să-i fie închi-J 
sa ușa chiar dacă e trecut cu muit de \ 
miezul nopții 1 In stare de ebrietate a-£ 
cesta a avut în noaptea de 22 mai l 
comportări necorespunzătoare față de/ 
personalul de serviciu al restaurantu-1 
lui și hotelului, comportării străine def 
morala sportivului de tip nou. El a? 
mers atît de departe incit a lovit pci 
omul de servici de la lift! înșiși co-J 
legii lui cu care a stat la masă mail 
înainte au reprobat gestul huliganic al/ 
antrenorului Stăiculescn. iar directorul! 
cursei cicliste, Al. Dincă, a dispus peț 
bună dreptate scoaterea acestuia dini 
funcția ce o deținea. (

Prin întreaga sa atitudine din ziuaj 
de 22 mai, antrenorul Ștefan Slăicti-f 
iescu s-a compromis grav și pentru? 
acest lucru el va trebui să dea soco- l 
leală în fața clubului Dinamo Orașul r 
Stalin din care face parte. Dar și mai 1 
grav s-a compromis antrenorul Stăicti- / 
lescu în fața sportivilor pe care ii an- . 
trenează și pe care trebuie să-i șiS 
educe. Cit de ușor a irosit Ștefan ' 
Stăiculescn respectul cucerit cu alita C 
trudă in fața sportivilor săi 1 Și cit de ) 
greu ii va fi să-l recapete.-. '

OCTAVIAN GINGU S

elevele școlii de tineret din Tg. Mureș 
care au executat frumoase demonstra
ții de călărie. Cînd s-a anunțat înce
perea demonstrațiilor de box, spectato
rii s-au postat imediat în jurul ringu
lui și au urmărit cu mare atenție întîl- 
riirile dintre tinerii boxeri < 
Tg. Mureș. Au urmat 
lupte. Luptătorii clubului Voința din 
Tg. Mureș au făcut cu acest prilej 
frumoase demonstrații mult ap'audate 
de spectatori. După aceasta, a venit 
rîndul localnicilor să-și măsoare for
țele în întreceri de volei, atletism, fot
bal etc.

Asemenea întreceri, organizate cu 
prilejul „duminicilor sportive" au a- 
vut loc și in comunele Săbecl, Gă'ești, 
Cr is teșii, Baud, Natmat Miercurc|T 

Niraj, Troița și altele, ele transfor- 
mîndu-se în adevărate sărbători spor
tive, mult apreciate de săteni.

’-LOREA ROMULUS 
corespondent ’

(Material trimis în cadrul con
cursului „Pentru cca mai bună cores
pondență".)

de Ia M.T.E. , 
întreceri de

Mureșul Deva— 
Satu Mare—Pro- 

Strungul Arad—

dispută duminică

probe atletice cu prilejul organi- 
unei „duminici sportive".

3.
interes printre amatorii de sport din 
comuna Sînvași.

Alergările în saci au stimit mult

a fost mo-' 
al unui joc 
oaspeții au 
să conducă 
care, bncit-

1. Voleiul este un sport care se bu
cură de mare popularitate printre tine
rii din comuna Gătești- Iată în foto
grafie un aspect de la jocul susținut 
de echipa feminină din Găiești în cam
pania celei din comuna Nazna.

2. Tot mai mulți spectatori se dove
desc a fi prieteni ai întrecerilor de atle
tism. Iată-i pe țăranii muncitori din co
muna Găiești asistînd la desfășurarea 
unei 
zării

1.
2.
3. 

-4. 
«5.
6.
7.
8.
9.

întrecerilor, clasa- 
astiel >

SERIA I
754:451 25 
687:367 25 
610:485 21 
509:539 19

V OLEI: Liderii categoriei B din nou învinși!
Stalin

9 3 0 
0 
0 
0

434:458 
494:691 
533:679 
427:714

17
15
15
15
11

1.
'2.
-3.
•4.

1*5.
*6.
.7.
'8.
V.

U0. Luceafărul Sibiu

1 3
9 3
9 1

SERIA A ll-a :
9 9
9 8 0 1 602:432 25
9 6 0 3 577:504 21
9 4 1 4 469:491 18
9 4 0 5 451:510
9 4 0 5 510:505
9 3 0 6 430:522
9 2 2 5 455:531
9 2 0 7 428:538
9117 474:582

0 0 625:406 27

17
17
15 
15
13
12

A Xl-a etapă a campionatului echi
pelor masculine de volei din cate
goria B a adus din nou rezultate sur
prinzătoare : Politehnica Orașul Stalin 
și Utilajul Petroșani, liderii celor două 
serii au pierdut categoric meciurile 
susținute cu Feroviarul Constanța 
(3-0) și respectiv C.S. Rm. Vîlcea 
(3-1). Utilajul Petroșani a pierdut 
astfel șefia seriei, care i-a revenit 
iarăși Științei Timișoara. Aceasta ca 
și Politehnica Orașul Stalin ocupă

setavera- 
față de

Campionatele republicane de 
junior Ha atletism

r La sfîrșitul acestei săptămîni sînt 
/programate întrecerile din cadrul eta- 
jpei regionale a campionatelor republi
cane de atletism pentru juniori și ju- 
inioarc, ultima fază înaintea concursu- 
trilor finale care se vor desfășura pe 
IStadionul Republicii din București în 
filele de 26—28 iunie.

Comisiile regionale de atletism tre- 
îbuie să acorde toată importanța or
ganizării și desfășurării întrecerilor 
juniorilor. Federația romînă de alie
nism recomandă comisiilor sale să fo
losească acest prilej pentru a organiza 
•și ultimele întreceri din cadrul „Cupei 
iBalcanice pentru juniori și junioare". 
IPentrti aceasta, junioarele (născute în 
11942 sau mai mici) partțrpante la 

^jțroba de aruncare^ gretițăjii vor niaj

efectua cîte trei aruncări și cu greu
tatea de 3 kg, după cum sprinterele 
vor mai lua startul și în cursa de 
60 m plat.

Pentru participarea juniorilor și ju
nioarelor de 17—19 ani în întrecerile 
finale ale campionatelor ei trebuie să 
realizeze următoarele performanțe stan
dard: JUNIORI: 100 m — 11,7; 200 
ni — 24.5: 400 m 55,0; 800 m — 
2:07,0; 1.500 m — 4:25,0; 3.000 m — 
9:50,0; 110 mg — 17,5; 200 mg — 
28,5; 400 mg — 64,0; 1.500 m obst.
— 4:55,0; lungime — 6,20; înălțime
— 1,70; triplu — Î2,3O; prăjină — 
2,80; greutate — 12,00; disc — 36,00; 
suliță — 42,50; ciocan — 33,00; JU
NIOARE: 100 m — 13,4; 200 ni — 
28,5; 400 m — 66,0; 800 m — 2:42,0; 
80 mg — 14,0; lungime — 4,90; înăl
țime — 1,38; greutate — 9,50; disc

primul loc numai datorită 
jului superior pe care-1 au 
următoarele clasate.

In seria 1, Știința Galați 
o victorie categorică în fața 
Jiul Craiova (3-1). 
marcat o accentuată 
formă, reușind un joc bun. Solomo- 
nescu, Motora, Moșescu (Știința), 
Mihail (Jiul) au fost cei mai buni 
în acest meci.

La Constanța, Feroviarul a întrecut 
mai ușor decît era de așteptat pe 
Politehnica Orașul Stalin (3-0) care 
a jucat slab. (De altfel, a și pierdut 
un set la 2!) Feroviarul se menține 
la un punct dc lider.

In seria a ll-a, C.S. Rm. Vîlcea 
joacă din ce în ce mai bine, victoria 
obținută în fața Utilajului Petroșani 
fiind cucerită pe merit. Utilajul a 
jucat slab, acuzînd terenul desfundat 
(ploaia a încetat doar cu o oră îna
inte dc începerea meciului). C.S. Rm. 
Vîlcea s-a impus de la început, ata- 
cînd în forță. S-au evidențiat: Balint, 
Mareș, Alanoliu (C.S. Rm. Vilcea), 
C. Gornoviceann, Pintea, Brandenburg 
(Clilajui). Tot în această scrie 
trebuie remarcată victoria obținută 
la Arad de echipa Șoimii Orașul Dr. 
Petru Groza, în fața formației l.C.A.

Iată cum arată clasamentele:
SERIA |

Politehnica Or. Slalin
Voința Bacău
Știinfo Galați

4. Feroviarul Constanta

a obținut 
formației 

Gălățenii au 
revenire de

A ll-A

11
11
11

6. Au.rul Negru
7. Jiul Craiova^
8. Voința Suceava

StRIA

1. Șt into Timișoara 11 8 3 30:15
2. Utilajul Petroșani 11 8 3 26:17
3. Dinamo Oradea 11 6 5 24:21
4. 1. C. Arad 11 6 5 25:25

5 . Șo mii Or. Dr. Petru Groza 11 5 6 21:25
6. C.S. Rm. Vîlcea 11 4 7 20:25
7. Dinamo lg. Mureș 11 4 7 20:25
8. Casa Otițerilor lim. 11 3 8 17:30

19
19
17
17
16
15
15
14

1.
2.
3.

13
18
18

11 7 4 27:19
11 7 4 25 18
11 7 4 25:22 ..
II 6 5 24:19 17

28,00; pentatlon — 2,500 J>, - $. C.b.A, Morinq ConșȚanțq _11 S_523]23JZ

17
14
T3

Caîesorâ B la riiohl
Puțin a lipsit ca echipa petroliști

lor din Ploești să paraseasca tere
nul învinsă în meciul cu Aeronautica 
București. Spunem aceasta, deoarece 
cu trei minute înainte de terminarea 
partidei, Aeronautica (la scorul de 
16—14 pentru Petrolul) a beneficiat 
de o lovitură dc pedeapsă la 10 m 
în fața buturilor, pe care însă Wa- 
serman a ratat-o 1. Acesta 
ment'ul cel mai palpitant 
dramatic. De la început, 
avut inițiativa, reușind 
în min. 20 cu 8-0, după 
reștenii au o puternică revenire și în 
mimai 6 min. marcliează 11 puncte; 
prima repriză se termină cu scorul 
11—8 pentru Aeronautica. După pau
ză, ploeștenii atacă din ce în ce mai 
insistent și reușesc să conducă cu 
16—11. La acest scor ei nu mai in
sistă, dînd posibilitate gazdelor să 
domine și să mai marcheze alte 3 
puncte prin Waserman.

După un meci de uzură, lipsit de 
spectaculozitate, echipă Petrol-Chimie 
a învins pe merit pe liderul seriei ă 
ll-a, formația Zimbrul Tecuci cu sco-l 
rul de 6—3 (6—3).

Alte rezultate : C._..........
namo Miliția 0—5 (0—0); 
Liipeni—C:F.R.
S.N.M.

V. HOSSU
C.S.A. Ploești—Di- 

x ; Minerul 
Cluj 6-0 (3-0) ;

Constanta—Meteorul Buc. 
11—3 (8—3); Petrolul Pitești — Ceta
tea Bucur 0—16 (0—5) ; Chimica
Tîrnăveni—-Corvinul Hunedoara 28—0 
(14—0), Știința Petroșani — Olimpia 
Or. Stalin 5—0.

O II IF
alergările de azi

Azi după amiază re dispută .pe hipo
dromul Bănoasa o reuniune suplimen
tară de galop.

In alergarea principală premiul Padina 
concurează Nașa mea, Norocoasa, P ng 
Pong, alăfrirj de caii adulți. — 
gram figurează trei alergări 
mîlnji.

DEBUTUL cailor de doi

Atracția reuniunii de sîmbătă 
om constituie debutul cailor de doi ani, 
în rreml le Fetelor si Băieților.

alergările de duminica
Duminică 31 mai se desfășoară o reu

niune de g<lop. Atracția principală o 
constituite premiul Tîrnavel'e. în c're 
cei mai buni cai de trei anî Sincer. Pai* 
dubice, Germinai își măsură forjele cu 
caii adulți. Pentru caii de doi ani sint 
trei alergări. In premiul Prahova p r- 
ticipă cei mai iuti minjl: Rozica. Si a- 
cuza. Cărăbuș, Galop, Putna si Crieov.

REZULTATELE ALERGĂRILOR 
DE lkivi

Teri s.a disputat rremhn ‘Sim'‘onia, 
Krgare pc 2600 metri pentru caii de pa-

Pe pro- 
pentiu

ANI
30 mai

II S M
tru mi. Victoria a revenit armăsarului 
Vulcan, care a marcat o valoare apro
piată tfe plafonul său.

Alergarea conducătorilor amatori a 
fost cîștigată de aimăsaru! Breton, con
dus de actrița Roz? 1 la Avram, prima In 
clasamentul conducătorilor amatori

REZULTATELE TEHNICE SINT 
MATOARELE:

UR*
♦

I. Hermina II (Teoill), Codruț. Lotca.
‘’.°C_ 7.'■*'

Haga.
C^‘
II Rușețu (Ichlmescu), Ancorat, 

Cot u 5,20—730—19,40 lei.
III. Orșova II (Totlera^), Zefra, Sim

fonia. Cota: 4,30-34,10—36,30 lei. Ordi
ne triplă: 162 lei.

IV. Gresia (Guinea), Tulipan, Tunica. 
Cota: a.W—M,5«—15,30 lei.

V. Breton (Rozalia Avram), Fenomen', 
Orient II. Coti- 1,10—19,4C—9,60 lei. Ow 
cilnea trip’ă: 81,70 lei.

VI. PR. SIMFONIA: Vuleen (Onache), 
Hermes, Crslan Cota' 11.10—116,00—24,5> 
lei.

VII. Paf (Tlgaeru), Nărăvaș, lFmon. 
Cota: 1,89—35,80—48.60 Iei Ordine triplă: 
1102,60 lei.

Vili. Pogorts s*r 1*nluc), Tarcău, Tic.. 
Cuta: 8.10—52.30—W,(it) lei.

..      —. . .cr



Clarificări în
(Urmare din pag. 1)

de la început, a acționa) hotăiît 
atac și a reușit să înfrîngă rezis- 

ița dîrză a echipei C.S.M.S. II Iași, 
tigînd cu 3—1. Au marcat : Bejan 

și Mihai, respectiv Tărăbuță. (N. 
<ăr, corespondent).
CONTINUĂ „DUELUL" S.N.M. 
NSTANȚA — VICTORIA BUZĂU 
îi se pare că va fi decis de meciul 
»ct dintre aceste două echipe, meci 
gramat în ultima etapă, Durnjn'că, 
ștuiițenii au cucerit un punct pre- 

> la București, în fața tinerei for
th Dinamo Miliție, în compania 
eia a făcut un joc de uzură. Au 
rcat: Florescu (Dinamo) și Buse- 
inu (S.N.M.).
’ictoria Buzău a trecut ușor peste 
. Sîrmei Brăila, de care a dispus 
4—0, prin punctele marcate de 

lelcu (min. 5), Stanciu (min. 38), 
ec. (min. 43) și Pop (min. 55). 
arin Dumitru, coresp.). Două sco- 
i albe la Galați: Ancora — Cimen- 

Aledgidia, meci viu disputat, cu 
neroase faze de gol și rezultat ech'- 
il și CSA1 Galați — Comb. Pol. 
:urești, în care gazdele au avut 
timpul inițiativa, dar nu au putut 

ipunge apărarea ermetică a oas- 
lor (A. Schenkman, coresp.). 
.U.M. Aledgidia a obținut o vic- 
e grea, cu 4—3, asupra Științei 
ați. Jocul a fost corect. I.ALU.M. 
iominat majoritatea timpului. Gă- 
nii și-au revenit spre sfîrșit cînd 
forțat cgalarea. Au marcat: Roicu 

1 11 m). Bucur, Dragolă și Bon- 
(autogol) pentru gazde, Voicu, 

turini și Bogdan pentru oaspeți.
Avram, coresp.).

UAȚ1E CLARĂ IN SERIA A III-A... 
.unde C.S.U. nu mai poate pierde 
nul loc. Duminică, la Pitești, a 
șit un meci nul, deși a marcat 
ă goluri: Gibca (min.'’5) pentru 
.U. și Urseanu (min. 49) pentru...

. Joc viu disputat, pe alocuri 
. îtăți. Alilea (Metalul) a și fost 
linat pentru, lovirea adversarului 
n. 52). Afetaful a avut mai mult 
p inițiativa (I. Chilibar, coresp.). 
i acest timp, la Craiova, Jitd a 
ecut pe Metalul Tîrgoviște cu 3—1 
i-a luat locul doi din clasament, 
prima repriză Metalul a fost mai 

și a condus, cu 1—0 prin punctul 
■cat de Necșoiu (min. 8). După 
ză gazdele au dominat și au în- 
s prin lonescu (min. 70) și Vasî- 
u (min. 73 și 89). Joc frumos, 
J spectatori (M. Nistor, coresp.). 
corul etapei I-a realizat Cetatea 
■tir: 9—0 cu Oltul Tr. Măgurele, 
ă un joc în care bucureștenii au 

net superiori și au. marcat prin 
er (3), Cazacu (2), Negrea (2) 
Bonini (2). Atacul gazdelor a 
ctionat ireproșabil (Al. Coltan, co-

apid rcg. Ploești a obținut o vic- 
e concludentă asupra lui Dinamo 
’ 1 (4—0) prin Iordan (2), Păun

/an. Joc de bună factură teh- 
i (Șt. lonescu, coresp.).

Comportarea nesatisfăcătoare a echipei noastre de ciclism in „Cursa Păcii" (I)
(Urmare din pag. 1)

ipei R.D.G. care a dat pe meri- 
sul cîștigător al acestei ediții a 
irsei Păcii", campionul mondial Gus- 

Adoif Schur. Nu este o simplă 
implare că cei 6 echipieri ai R.D.G. 

terminat pe primele 26 locuri în 
samentul general, iar doi dintre ei, 
primele 5 locuri.

Competiția a scos, de asemenea, în 
dență individualități de valoare 
ndială ca: italianul Venturelli, bel- 
nul Van der Vecken, olandezul Gel
mans, sovieticul Melehov, viitori 
tdidați pentru primele locuri la 
m.piada de la Roma și la alte ma- 
astări mondiale ale ciclismului a- 
tor.

Țț ără îndoială, că masele de iubi- 
1 tori ai ciclismului din țara 
• noastră, care au urmărit cu in- 
es desfășurarea „Cursei Păcii" au 
te motivele să se arate profund ne- 
ilțumite de comportarea reprezen- 
iților noștri în această competiție, 

pozițiile pe care o parte din ei 
au ocupat in clasamentul individual, 
locul pe care îl ocupă echipa noas- 
în clasamentul general. Este a- 

i/ărat că în zilele premergătoare ta
lerii competiției, în echipă s-au creat 
ele defecțiuni : Șerban, unul din ti- 
ari, s-a accidentat, iar Zanoni ș1 
larii, candidați pentru echipa na- 
nală, n-au putut fi luati în consi- 
rare primul nefiind în tormă, ce ă- 
t accidenfîndu-se. In echipă au lost 
roduși cicliști cu experiență, curioș
ii pentru valoarea lor. maeștrii 
jetului C. Dumitrescu și Gabriel

două serii, complicații în patru
CHIMIA FĂGĂRAȘ A TRECUT 

IN FRUNTE I
Surpriza etapei: liderul Carpați Si

naia a fost învins, iar Chimia Făgă
raș — reușind o prețioasă victorie în 
deplasare, asupra echipei Torpedo — 
a trecut pe primul loc cu un avans de 
două puncte. Iar duminică se dispută 
meciul Chimia—Carpați la Făgăraș 1...

Carpați a pierdut primul loc la Cîm
pina, unde Rafinăria a cucerit o vic
torie care-i mărește șansele de a .evi
ta zona retrogradării. IntîlnireaAa pri
lejuit o luptă dîrză între cele două 
echipa și tin joc foarte frumos. Uni
cul punct al partidei a fost înscris 
în min. 60 de Dinu — cel mai bun 
om al îhvl’ngătorilor (B. Păltineanu, 
coresp.).

O altă surpriză: victoria .Mureșului 
Toplița (ultima clasată) la Tg. 
Alureș asupra Alimentarei, prin punc
tele înscrise de Barabaș (min. 35) și 
Rakosi (min. 70). Joc sub așteptări. 
(V. Radar, coresp. reg.).

Avîntul Reghin a făcut duminică, 
în compania Aletalului Aiud, primul 
joc bun din retur și a obținut primul 
succes din acest sezon, prin golul 
marcat de Cioloca (min. 47). Avîntul 
a dominat tot timpul. Metalul a făcut 
un joc bazat pe apărare. (I. Stanca, 
corespondent). ■

Frumoasă este ascensiunea Textilei 
Sf. Gheorghe, care — învingătoare 
cu 2—0 asupra Voinței Tg. Aîureș — 
a urcat pe locul 3, depărtîndu-se de 
zona retrogradării. (Z. Pap?, coresp.).
RAPID CLUJ ȘI-A CONSOLIDAT 

POZIȚIA...
...cîștigînd cu 3—0 la Oradea me

ciul cu Rapid din localitate. Onaca 
(ruin. 14) și .Avram (min. 23 și 84) 
sînt autorii punctelor care au. asigurat 
clujenilor o victorie meritată. Scorul 
este însă prea sever față de aspectul 
jocului. Orădenii au ratat multe oca
zii, (M. Pop, corespondent). ■ Cum vi
itoarele două- meciuri Rapid .Cluj le 
va disputa acasă, înseamnă că nu 
mai poate pierde primul loc.

Cealaltă echipă clujeană, C.F.R., a 
avut mult de furcă cu Voința Oradea 
pe care a. întrecut-o la mare luptă 
cu 2—0, prin golurile înscrise de B7t- 
luțiu (min. 47) și Dezso (min. 77). 
(R. Fisch, coresp. reg.). Arieșul Turda 
s-a depărtat de zona retrogradării prin 
victoria ușoară obținută asupra lui 
Dinamo Săsar (.5—1), Stăruința Si- 
ghet a trecut pe locul 8, în locul 
Stăruinței S. Mare, de. care a dispus, 
duminică cu 3—1 prin punctele în
scrise de Roman (2) și Gallis, res
pectiv Kuki. Jocul a. fost frumos. E- 
chipa din Sigliet își datorește succe
sul înaintării care s-a dovedit mai 
eficace, fructificînd ocaziile create (V. 
Dăbală, coresp.).

LUPTA MARE IN SERIA A Vl-A
Trei echipe se află acum la egali

tate de puncte (19) pe primele trei 
locuri: Metalul Oțelul Roșu, Drubeta 
Tr. Severin și Șantierul Govora, des
părțite doar de golaveraj. Liderul, 
/Metalul, a avut un joc greu la Tg 
Jiu, unde a trebuit să se mulțumească 
cu un meci nul (I—1), rezultat just 
după aspectul jocului. In prima repri
ză a dominat Flacăra și a înscris

Moiceanu, rutinatul Ion Vasile și trei 
tineri debutanți toți în jurul vîrstei 
de 20 de ani: Marcel Voinea, Ion Bra- 
haru, Ion Stoica. In această situație, 
primii trei cicliști urmau să formeze 
nucleul de bază, care să asigure locuri 
individuale fruntașe și o clasare bună 
a echipei noastre. Datorită condițiilor 
care le-au fost puse la dispoziție, 
cicliștii din lotul național au fost bine 
pregătiți, capabili să scoată un rezul
tat bun, chiar dacă prin forța lucru
rilor, numărul tinerilor introduși în 
formație a crescut, ceea ce trebuia 
de altfel să dea un plus de comba
tivitate formației noastre. De aceea, 
locul 9 în clasamentul general pe e- 
chipe ocupat de reprezentanții noștri, 
locul 29 ocupat de Dumitrescu și lo
cul 55 ocupat de Moiceanu în cla
samentul individual nu ne pot satis
face, mai ales că Moiceanu a fost 
1a un moment dat aproape de tricoul 
galben de care-1 despărțeau doar se
cunde. Se poate aprecia că locul o- 
cupat de elementele tinere este sa
tisfăcător (Voinea, 34; Stoica, 48; 
Braharu, 50), fiind chiar mai bun de
ci t l-au avut îndeobște debutanții ro- 
mîni în edițiile anterioare ale „Cursei 
Păcii".

Este semnificativ că echipe ca An
glia, Belgia și altele care ocupă locuri 
mult mai bune în clasamentul ge
neral au în clasamentul individual 
2—3 echipieri clasați mai stab decît 
ultimii noștri reprezentanți. Rezultă 
deci că ceea ce a asigurat locul bun 
al echipei în clasamentul general a 
fost mei ales comportarea bună a pri- 
rn'lor 2 3 cicliști din tar-’a’ie. De 
pildă Anglia (locul Ill in clasațnențul

•••

prin Constantincscu (min. 15), în a 
doua â atacat mai mult Metalul, care 
a egalat prin Birău (min. 84) și a 
ratat multe ocazii. (Gh. Fometescu, 
coresp.).

Urmăritorii liderului au obținut puncte 
prețioase în deplasare. Drubeta a cîș- 
tigat cu 1—0 ia Reșița asupra Olim
piei, prin golul înscris de Batrinea 
(min. 69). Ambele echipe au ratat 
multe ocazii. (Gh. Dobrescu, coresp.). 
Șantierul a terminat victorios cu 
1—0 meciul de la Cugir, unde însă 
a trecut prin mari emoții: U.M. Cu 
gir a ratat un penalti în min. 47, 
iar raportul de cornere a fost 17—1 
pentru Cugir! (A. Sușman, coresp.). 
La Brad. Aurul a întîmpinat multă 
rezistență din partea echipei C.F.R. 
Simeria, pe care a învins-o la limită 
(2—1), prin punctele marcate de Voi- 
nescu (ruin. 30) și Schleh (min. 59), 
respectiv Găman (min. 76). Burcea 
(C.F.R.) a fost eliminat pentru lovi
rea adversarului (M. Susan, coresp.). 
Metalul Bocșa Romînă a întrecut la 
scor pe Indagrara (6—0). Au mar
cat: Szabo (2), Diminescu (2), Pe- 
rian și Șerban. (S. Stoia. coresp.).

*
Plină de dinamism este și între

cerea celor 60 de echipe de fotbal 
din categoria C, în acest final de 
campionat. Situația se menține com
plicată în clasamente. De aceea lupta 
a devenit și mai dîrză. Marea ma
joritate a echipelor și jucătorilor au 
înțeles să-și apere șansele și locu
rile în limitele sportivității. Sînt însă, 
șl jucători — din fericire, foarte 
puțini la număr — care au comis 
grave abateri de la disciplina spor
tivă și de la conduita morală. De 
aceea, federația de fotbal a sancțio
nat pentru călcarea disciplinei spor
tive și a conduitei morale, o se
rie de sportivi.

ȘTIRI DIN FOTBAL
Azi, în nocturnă, pe Stadionul 

Republicii:

SELECȚIONATA ALGERIEI—SE
LECȚIONATA SINDICALA DE 
TINERET A MINISTERULUI 
TRANSPORTURILOR Sf TELECO

MUNICAȚIILOR

Selecționata de fotbal a .Algeriei 
va susține astă-seară în nocturnă 
pe Stadionul Republicii o întilnire 
amicală cu selecționata sindicală 
de tineret a Ministerului Trans
porturilor și Telecomunicațiilor. Me
ciul va începe la ora 20.

SELECȚIONATA SINDICALA 
A ORAȘULUI STALIN—SELECȚIO

NATA ALGERIEI 5-2 (1-1)
Selecționata de fotbal a Algeriei a 

întîlnit marți ta Orașul Stalin, în 
primul meci din cadrul turneului în
treprins în țara noastră, selecționata 
sindicală locală. Partida, la care au 
asistat 15.000 de spectatori, s-a ter- 

general) are ultimii patru clasați pe 
locurile 32, 37, 65 și 81.

Rezultatele obținute sînt sub posibi
litățile echipei noastre prezente în 
„Cursa Păcii". Din capul locului tre
buie să eliminăm presupunerile bazate 
pe eternul „dacă" („dacă ar fi par
ticipat cutare, situația ar ii lost 
alta...") întrucît cicliștii cei mai în 
formă și cei mai reprezentativi ai 
noștri (Dumitrescu și Moiceanu) au 
participat la competiție și lor li se 
datorește în primul rînd situația ne
satisfăcătoare de la sfîrșitul cursei. 
Pe bună dreptate, masele de iubitori 
ai ciclismului așteaptă răspunsuri în 
legătură cu cauzele comportării slabe 
a echipei noastre și îndeosebi a cicliș
tilor fruntași. Este deci căzui să ne 
oprim mai întîi asupra comportării 
fiecărui ciclist.

In primul rînd, trebuie vorbit despre 
G. Moiceanu, a cărui valoare de
monstrată în primele etape, a atras 

atenția tuturor participanților și a pre
sei ,ile specialitate. El a dovedit com
bativitate în primele etape, tn două 
etape a atacat chiar de unul singur, 
ne-a arătat că este un ciclist experi
mentat, cu o bună orientare tactică 
și cu simț al cursei. Această calitate 
i-a adus locul foarte bun în clasa
mentul general în primele 6 etape și 
victoria din ultima etapă. In ciclism 
sînt însă situații cînd sportivii de 
frunte au, după comportări foarte 
bune, comportări mai slabe. Moiceanu 
a avut totuși căderi prea bruște care 
l-au făcut să piardă o oră și jumă
tate numai în două etape. După cum 
s-a inaj Scri|, în ețaga a 7-a a fosț

‘Fază din desfășurarea campionatului republican de viteză pe circuit (Dim- 
. pina, 1958). Plutonul alergătorilor este condus de N. Buescu (nr. 1), urmat 
-de GH. Vdiculescu (nr. 3), Mircea Cerncscu (nr. 2) ș.a.

(Foto: H. Naum)

Campionatul republican 
de viteză pe circuit

Maestrul sportului N. Buescu (Rapid) va fi sărbătorit duminică 
cu ocazia celui de al 30-lea an de activitate sportivă

Amînătă cu o săptămînă din cauza 
timpului nefavorabil, faza I a cam
pionatului republican motociclist de 
viteză pe circuit se va desfășura du
minică dimineață 1a Cîmpina. Asis- 
tînd la antrenamentele care au avut, 
loc săptămînă trecută ani remarcat în 
primul rînd numărul mare de concil- 
renți. Vor lua startul aproape 90 a- 
lergatori din Capitală și din diferite 
orașe din țară. Mașinile pe care le 
pilotează acești eoncurenți (mulți din
tre ei foarte tineri) sînt bine puse 

minat cu scorul de 5-2 (1-1) în fa
voarea localnicilor.
C.S.M. BAIA MARE (TINERET) — 
M.A.V. PUSPOKLADANY 5-2 (2-1)

Echipa maghiară M.A.V. Puspokla- 
dâny a evoluat marți 1a Baia Mare 
în compania echipei C.S.M. Baia 
Mare (tineret). După o dispută fru
moasă victoria a revenit băimărenilor 
cu scorul de 5-2 (2-1). Au marcat: 
Drăgan (3), Gergcly 111 (din 11 m) 
și Rusii pentru localnici, Nagy (2) 
pentru oaspeți.

V, Săsăranu, corespondent regional

ȘTIINȚA CLUJ JOACA AZI
LA BAIA MARE

Echipa de fotbal Știința Cluj va
susține azi o întîlnire amicală la
Baia Atare. Adversara studenților clu
jeni va fi semifinalista Cupei R.P.R., 
C.S.M. Baia Mare.

aproape de abandon, iar comportarea 
sa slabă a continuat piuă înainte de 
ultima etapă, pe care surprinzător, a 
ciștigat-o. Noi cunoșteam inegalitatea 
comportării Jui Moiceanu și uin alte 
curse. De aceea, cursa foarte lungă 
îl obliga pe el în special la o do
zare rațională a forțelor, potrivit po
sibilităților pe care ie are și pe ca.
le cunoaște, fiind un ciclist cu multă 
experiență. El n-a făcut aceasta ci 
și-a biciuit organismul mult peste 
puterile sale. Din păcate, lipsa medi
cului care să-l supravegheze zilnic și 
cu regularitate, s-a resimțit. (De alt
fel și italianul Tonucci care a cîștigat 
etapa Ostrava—Cracovia și care in 
semi-etapa Leipzig—Halle se clasase 
printre primii 1a contratimp, a avut 
căderi bruște în următoarele etape, 
fără îndoială datorită acelorași mo
tive). Dar Moiceanu, după ce a căzut 
în clasamentul individual a dovedit 
indiferență față de prestigiul echipei 
naționale. Demoralizat de locul slab 
ocupat în clasamentul individual, s-a 
comportat slab și n-a arătat nici un 
fel de preocupare pentru clasamentul 
echipei. Dovadă Că nu l-a interesat 
locul echipei noastre în cursă, este 
faptul că după ce în efape'e 7—12 
a rulat intr-un dezinteres total, în ul
tima etapă a avut o comportare ex
celentă. Dînd dovadă de individualism 
pronunțat, el n-a întreprins inițiative 
în sprijinul echipei. Atunci cînd își 
dădea seama că în anumite etape nu 
mai are șanse să sosească cu plutonul 
fruntaș, și deci să se claseze bine, 
îi erau indiferente înlîrzierea cu care 
sosea ca și locul în clasament. 

la punct. De asemenea, am remarcat 
buna pregătire tehnică a part’cipan- 
ților, curajul cu care atacă cele mai 
dificile porțiuni ale traseului.

Concursul se va disputa duminică 
dimineață tncepind de la o-a 8^30 la 
Cîmpina și el prilejuiește și sărbăto
rirea unui vechi și cunoscut alergător : 
maestrul sportului Nicolae Buescu (Ra
pid ). Duminică el va lua startul in cel 
de al 30-lea an din cariera sa de 
sportiv l Multiplul nostru campion na
țional oferă astfel un exemplu demn 
de urmat tinerilor sportivi atit prin 
longevitatea sa sport'vă puțin intil- 
nită in această ramură, cit și prin 
conștiinciozitatea, dirzenia și dragostea 
cu care apără culorile clubului fe
roviar.

Concursul Pronosport nr. 22 oferă 
largi posibilități participanților de a 
completa buletine cit mai variate, 
mai cuprinzătoare. Dcrbiurile bucureș- 
tene sau întîlnirea de la Petroșani 
dintre Jiul și U.T.A., pot oferi surprize 
care totdeauna aduc premii frumoase. 
Din categoria B deschise oricărui re
zultat par și partidele Corvinul Hune
doara—C.S. Tg. Mureș sau Dinamo 
Galați—Unirea Iași.

Desigur că, urmărind antrenamentele 
din aceste ultime zile ale echipelor 
cuprinse în program, participanții vor 
avea noi date la dispoziție pentru a 
alcătui buletinele lor. După părerea 
noastră ca meciuri fixe ar putea fi 
alese următoarele : Farul—Știința 
Cluj, Petrolul—Știința Timișoara, Di
namo Bacău—Steagul Roșu și C.F.R. 
Arad—C.S.M. Reșița.

Unde pot apare surprizele? In spe
cial la jocurile pentru locurile frun
tașe ale clasamentelor categoriei B: 
C.S.A. Sibiu—Minerul Lupeni, Dinamo 
Galați—Unirea Iași și chiar la meciul 
foarte important pentru evitarea re
trogradării (în seria a Il-a), Poiana 
Cîmpina—Prahova Ploești. Ca să nu 
mai vorbim de derbittrile bucureștene, 
despre care aminteam mai sus.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT Nr. 21

In urma trierii și omologării varian
telor depuse la concursul Pronosport 
nr. 21 din 24 mai 1959 au fost sta
bilite următoarele rezultate :

Premiul 1: 4 variante cu 12 rezul
tate exacte revenind fiecăreia cite 
28.722 lei.

Premiul II : 196 variante cu 11 re
zultate exacte revenind fiecăreia 
cite 703 Ici.

Premiul III: 2.148 variante cu 10 
rezultate exacte, revenind fiecăreia 
cite 96 lei.

Eond de premii: 459.556 fel.
Premiul I a fost obținut de urmă

torii participant: Decti Gheorghe
și Dumitru Ion iță din Bncurcști, 
Mircea Bărbat din Blaj și Ion Bes 
cheanu din Craiova.

NUMERELE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES Nr. 21

La tragerea din urnă a concursului 
Pronoexpres nr. 21 care a avut loc în. 
Capitală an fost extrase pentru pre-’ 
miile obișnuite în bani următoarele 
numere :

34 36 1 30 17 14
Numere de rezervă: 20 26.
Fond de premii: 758.976 Ici.
Rubrică redactată de l.S. Loto. 

Pronosport,



Ședința Comitetului national 
de pregătire a celui de al Vll-lea 

Festival Mondial al Tineretului

Frumoasa afirmare a echitațieî noastre în concursuril 
internaționale de la Nisa, Roma și Napoli

amiază, la Facultatea
Universității 

a avut kx: ședința 
a 

Mondial 
Studenților pentru 
de la Viena. 
deschisă -de acad, 
președintele Comi-

Marți după 
de Științe Juridice a 
„C. I. Parhon" 
Gimitetiilui național -de pregătire 
celui de-al Vll-lea Festiv '1 
al Tinerelului ș> 
Pv.e și Prietenie

Ședința a fost 
Cezar Petrescu, 
totului.

Tuv. Virgil Troliu, prim-secretar al 
C.C. al U.T.M., a făcut o expunere 
aurora pregătirilor et*-se fac în țara 
noastră în vederea Festivalului de 
ia -Viena

După ce 
lirice 
lec cel de-al Vll-lea 
dai a>l Tineretului șr Studenților și 
a subliniat importanța deosebită pe 
care această mare sărbătoare a ti
neretului lumii o are pentru întări
rea păcii și prieteniei între popoare, 
vorbitorul ă arătat că Weea orga
nizării Festivalului a avut un larg 
ecou în rîndurile tinerilor din lu
mea întreagă. Deși această mare 
sărbătoare a tineretului iubi
tor de pace este privită cu ostilitate 
de anumite cercuri care încearcă, ca 
și în trecut, să pună piedici parti- 

[a Festival a tinerildr din 
țări, ecoul larg pe care ea

a înfățișat condițiile po- 
internaționale în care va avea 

Festival Men-

cipării 
anele . . _ .
îl are în rînduî tinerilor este confir
mat de faptul că Ia Viena și-au 
anunțat pînă acum participarea peste 
17.000 de tineri din 90 de țări.

Participarea echipei hipice reprezentative a țării noastre la marile con- acum, 
cursuri internaționale ' ~
prilej de afirmare a călăreților romîni și în ace'ași timp, de verificare 
prin confruntarea cu cei mai valoroși călăreți din lume, a potențialului 
nostru în această ramură de sport.
Deși nu au cucerit deeît un loc 1 

j Țîn probele la care au luat parte, că
lăreții romîni s-au comportat mult 
mai bine ca în trecut, ei dovedind o 
formă ascendentă și (referindu-mă la 
echipă) multă omogenitate. Un exem
plu edificator este acela că, în timp 
ce anul trecut echipa noastră reprezen
tativă s-a clasat pe ultimul Ioc în cea 
mai grea și mai interesantă probă 
„Cupa Națiunilor", anul acesta ea a 
ocupat de două ori locul II (la Nisa

- și la Napoli) și locul VI la Roma, 
f inIun-Je a întrecut formații din cele mai

- XOrXputernice cum sînt cele a e Portuga-
egația R. P. R°’I]i-ei, Poloniei, Belgiei, Olanuei, Turciei 

vor prezenta programe națio- Xetc, De asemenea a. fost bună compor- 
șpectacole de gala, vor ,luaXtarea călăreților noștri în probele pe 

echipe, ca cea de ștafetă, în care la 
asemenea artiștii și sportivii romîniî„e|or Franței, Italiei, Portugaliei, Tur- 
yor participa la diferitele concursuri fciei> Belgiei etc. Bilanțul călăreților
m'ernaționale ale Festivalului. ȚaraIrom{ni după acest turneu internațio- 
ncastră va lua parte to expozițiile*nal arată astfel . V. Pinciu 14 locuri
de artă plastică. artă populară,ța j — jq, q|3_ Langa 14 locuri de ia
filatelie, la concursul de filme etc. . V. Bărbuceanu 5 și Al. Longo

Au luat apoi cuvîntul muncitoriîT^ țn pjus age 3Q premii pentru locu-
Nicolae Vulpe de la uzinele „1 Mai‘-Xrj]e ja |q [a go. 
Ploești și Mitroi Năstase de to uzi-f j , . . '
nele „Timpuri Noi" din Capitală, ț. To.ate, ce!e tr«> conc! rsur a care 
scriitorul Asztalos Istvan-Cluj, stu-pln..fost Prezen|' ,s’?u .b“el,.‘8tMde,a° 
denta Eugenia Diaconu din Iași și±PartlC'Pare ™roasa 1 mal Țes Yd'

, , . 7 — Tforoasa, așa cum a fost cazul la Nisa
artista Elena Sereda, membri ai Co-Tșj ja pOma. Peste tot călăreții ro» 
mitetului, (Agerpres) ■jmîni au fost primiți cu simpatie și

apreciați de cei mai competenți repre
zentanți ai echitației mondiale. La în
toarcerea în țară am găsit chiar o 
scrisoare de felicitări din partea pre
ședintelui Federației franceze de eclii- 
tație. Iată conținutul ei:

„îmi este deosebit de agreabil să 
felicit Federația romînă de călărie, 
atît pentru participarea echipei romîne 
la concursul de la Nisa cît și pentru 
frumoasele rezultate obținute de călă
reții romîni. Reprezentanții dumnea
voastră au făcut progrese uimitoare, 
iar caii pe care i-au prez.en'tat au mari 
calități de singe si deci largi posibi
lități de afirmare în viitor."

Aprecierile făcute de președintele 
forului hipic francez, ca și cele ale 
președintelui forului hipic italian Cam-

Tineretul din țara noastră, a spusT 
în continuare vorbitorul, întîmpină Ț 
cea de-a 15-a aniversare a elibera-r 
rii patriei noastre și cel de-al VlI-ieaJ 
Festival Mondial al Tineretului și . 
Studenților cu deosebit entuziasm, Ț 
inchinînd acestor sărbători sticce- * 

sele sale obținute în producție, la În-T 
vățătură, în activitatea obștească, I 

culturat-artistică și sportivă. *■
La Festivalul de la Viena delega-Ț 

ția țării noastre va fi formată dinT 
350 de tineri fruntași din fabrici, Ț 
de pe ogoare, din școh și universități. *

Tinerii din țara noastră vor par-^ 
ticipa activ la manifestările 
cadrul Festivalului. Artiștii care 
face parte din deb " ~
mine 
nale, 
parte la programele artistice inter- i u
naționale, vor da recitaluri etc. ■ P^^Nisa am ocupat locul II, înaintea eelii- — <- «km za amrliirii mmiill _ ....... .. —

Primele pregătiri in vederea meciului de tineret 
de fotbal R. P. Romină-Suedia

Tinerii noștri fotbaliști și-au început 
Ieri pregătirile în vederea meciului cu 
selecționata de tineret a Suediei, care 
va avea loc la 28 iunie la Falun. La 
antrenamentul de pe Stadionul Repu
blicii (cu C. S. U. București din cat. 
G.) au luat parte 15 jucători pe care

LA 3 IUNE
DINAMO- RAPID 

ÎN CUPA
LA FOTBAL,

R. P. R.!
Ia sorți sem.fi na-

de la Nisa, Roma și Napoli a constituit un minunat culmi 
a patriei.

să ducă și pe mai departe | 
tot mai înalte gloria sporth

CONSTANT1N TOADE
conducătorul lotului hip

Aseară s-au tras 
lele Cupei R.P.R. care se vor disputa 
la 3 iunie. Dinamo București și Rapid 
se vor întîlnr — din nou — miercurea 
viitoare în Cupă, după ce duminică se 
vor înfrunta în campionat. Această 
partidă va avea loc la București și 
se discută eventualitatea programării 
ei în nocturnă. In cealaltă semifinală 
vor juca C.S.M, 
greșul București, 
anunțe în cursul 
de disputare.

antrenorul C. Teașc.ă i-a folosit în 
două formule de echipă:

Repriza I: Uțtl — Cojoearu, Motroc, 
Panait — Petrescu, Tabarcea — Ivan- 
suc, Mateianu, Dridea, Mețcas, Crăi- 
niceanu.

Repriza a Il-a: Uțu — Cojoearu, 
Motroc, Panait — Petru Emil, Koczka
— Ivansuc, Ciripoi, Dridea, Mețcas, 
H. Moldovan.

Ca primă luare de contact, acest 
antrenament a fost util. Evident, fap
tul că unii fotbaliști jucau pentru pri
ma dată împreună s-a resimțit în jo
cul de ansamblu. Dar comportarea ge
nerală a jucătorilor a lăsat să se în
trevadă posibilitatea formării unei 
lecționate bune, de perspectivă,
ales că lotul va fi completat cu încă 
cîțiva jucători (Ene, Stancu, Țîrcov- 
nicu, Greavu, Todor etc.). Meciul de 
ieri s-a terminat cu scorul de 7-2 
(3-1) pentru lotul de tineret. Autorii 
punctelor: Dridea (4), Crăiniceami. 
Ciripoi și H. Moldovanu, respectiv 
Gibea și Dumitrescu. Întregul lot de 
tineret se va întîlni din nou la Bucu
rești, la 15 iunie cînd va continua
— pînă la plecarea în Suedia — pre
gătirile.

pello, nu fac deeît să confirme forma 
bună și comportarea meritorie a călă
reților romîni. Aceasta nu trebuie să 
ne împiedice însă de a vedea și unele 
lipsuri pe care le-au manifestat că
lăreții romîni în recentul turneu. La 
Nisa, Roma și Napoli, Pinciu, Langa, 
Bărbucearm și Longo după ce reușeau 
să iasă din cele mai grele combinații 
de obstacole, dărînian ultimul și cel 
mai ușor de trecut dintre ele. Cum 
principalul lucru în aceste concursuri 
îl constituia precizia, era de ajuns să 
dobori un singur obstacol pentru ca să 
„cazi" cu 20 de locuri mai jos în cla
samentul probei. Este un capitol asu
pra căruia antrenorii și îndeosebi călă
reții noștri vor trebui să insiste foarte 
mult Tn pregătirea lor viitoare. Călă
reții romîni s-au mai dovedit deficitari 
și în ceea ce nrivește calitățile morale 
și de voință. Este adevărat că în cete 
trei concursuri călăreții romîni au în- 
tîmpinat multe greutăți (indisnonibili- 
tatea a patru din cei mai buni cai, 
descompletarea echipei prin acciden
tarea tui Longo Ia începutul con
cursului de la Roma, precum și va
loarea relativă a cailor noștri pen
tru probele grele) dar acest lucru nu 
îi îndreptățea să uite, în anumite clipe, 
că reprezintă o țară cil o veche tra
diție în echitație. Nervozitatea exce
sivă, timiditatea, precipitarea în anu
mite situații mai grele au fost uneori 
adversarii principali ai • călăreților 
noștri. Așa se explică de ce au ratat 
în repetate rînduri cîștigarea unor 
probe pe care le „aveau în mînă“.

Cele trei concursuri ne-ati demon
strat că avem călăreți și — într-o 
o'arecare măsură — cai care să ne re
prezinte cu cinste la cele mai impor
tante întreceri hipice internaționale. 
Experiența acumulată în acest turneu 
îi va ajuta pe călăreții noștri ca îți 
apropiatele concursuri internaționale 
din R.P. Polonă, R.D.G. și R.F.G. la 
care vor lua parte în ctirînd să aibă 
o comportare și mai bună ca pînă

ȘTIRILE ZILE9

TURNEUL REMIEZENTATIVH 
DE BASCHET A R S.S. GRUZINA 

IN R. P. ROMINA
Luni sosește în Capitală reprezent 

t»va leminviă a RSS. Gruzine c-jre i 
electue un interesant turneu în ța 
noastră. Primul loc îl va susține mai 
2 iunie Ia Oradea, cu reprezentat!' 
crsșutul, apoi va mai juca joi la T 
Mureș și vineri la Orașul Stalin. < 
asemanea cu selecționatele locale. U11 
mul meci se va desfășura duminică 
iur.ie în Capitală, unde echipa Gruzi 
va întîlni reprezentativa țării noasti

VIMEM Șl DUMIMCA, DOUA 
FINALE DE CAMPIONAT R.P.R.

LA CICLISM
Vineri după amiază, începînd de 

ora 14.30, peste 20 f< rmcții c ici iste d 
București, Ploești, Brăila, Arad, Tlm 
șoara. Oradea etc se vor întrece în f 
nala campionatului republican pe echij 
(contratimp — 100 km). întrecerile i 
\or desfășura pe șoseaua București—F 
tești, cu pleca. ea de la km 19.

IX>mk-iieă, cei mai buni alergători 
țară își voi- disputa titlurile de campio. 
republicani de semifond. concursuri 
au loc pe circuitul din jutu) strău 
Maior Coravu (Stadionul 23 Augusl 
Primul start se va da la ora 7,30.
GIMNASTELE NOASTRE AU 

LA CRACOVIA
Azî dimineață au pr.ră^it 

gimnastele Elene. Teodc-rescu 
iovan, care ne vor reprezenta 
cerile ,,Cupei Europci“ în z lele de Sti
mai lia Cracovia.

PLECA

Capital 
și Son 
la într

întrecerile de tenis 
de la Leningrad

se
in ai

Camp’onatele europene de baschet

Baia Mare și Pro- 
Echipele trebuie" să 
zilei de azi orașul

ISTANBUL 27 (Agerpres).
Pe stadionul „Mihat Pașa" 

Istanbul au început miercuri 
cerile din cadrul serii’.or-semifinale 
ale campionatului european masculin 
de baschet.

In primele întîlniri s-au înregis-

din 
între-

trat următoarele rezultate: U.R.S.S. 
— R.P.Polonă 78—59 (28—23) ; R. 
Cehoslovacă — Belgia 76—49 (45—- 
31).

Meciul dintre echipele R.P.Romîne 
și Franței s-a încheiat cu scorul de 
61—52 ( 29—26) în favoarea baschet- 
baliștilor francezi.

LENINGRAD 27. (Prin telefon' - 
întrerupte din cauza timpului n> 
rabil ■—ploaie și temperatură scăzuta,- 
întrecerile turneului internațional c 
tenis pentru tineret au fost reluat 
miercuri după amiază.

In sferturile de finală ale compet 
ției de simplu masculin, jucătorii r< 
mîni at; lost eliminați. Țiriac a foi 
învins de Sivohin (TJ.R.SS.) c 
6—3, 8—6, iar D. Vizirii a pierdut 1 
Lihaccv (U.R.S.S.) 6—0, 6—0. lat 
rezultatele celorlalte meciuri la sin 
piu masculin: Potanin (U.R.S.S.)-TT 
rek (R. Cehoslovacă) 7—5, 6—0 
I.eyus (U.R.S.S.)-Ciugunov (U.R.S.S- 
6—3, 6—4.

Mai bună a fost comportarea reprt 
zentanților noștri în [.robele de dubli 
în care s-au calificat pentru semdiiK 
le. Perechea Țiriac, Vizirii a învins p 
Boirovski, Ciugunov (U.R.S.S.) c 
2—6, 6—2, 6—4; iar Țiriac și Min 
Ilina au întrecut j>e Borovski, Liudr 
cu 6—4, 4—6, 6—3.

Campionatele europene de box
(Urmare (lin pag. 1)

O’Brien (Anglia), Jarvenpăâ (Finlan
da) b.p. Bilict (Belgia), Enghib.arian 
(U.R.S.S.) b.p. Spiuițen (Franța) în- 
Ir -un meci strips, Kanne (Scoția) b p. 
Sowa (Luxemburg), Veiin-ov (R.P.B.) 
b.p. Grtjmșer, ■ (Austria), Labahn 
(R.D.G.) b.p. Benedek (Iugoslavia), 
Gerlach (Olanda) b.p. Warwicka (An
glia), Kellner (R.P.U.) b.p. Yotinsi 
(Franța), Kemăl (Turcia) b.p. Urrea 
(Spania), IJerpqr, (R.F.G.) b.p. Ko-kos- 
kin (U.R.S.S.), Mâkin (Finlanda) b.p. 
Pazdior (R.P.P.). Cat. grea: Jedrze- 
je^jsKÎ (R.P.P.) b.p. Ziegmind 
(R.D.G,), Venetrian (Belgia) b.p. Mc. 
Vikar (Scoția).

Q. ifirmînd forma 
mul meci, Mircea Dobrescu a făcut 
și aseară în compania boxerului so
vietic Stolnicov o partidă excepțio- 
Lb.ă. încă din .prima repriză, repre
zentantul .nostru., a deținut, inițiativa 
în timp ce Stolnicov a evitat aproape 
cu mguiaritate lupta. Și în rundurile 
următoare Dobrescu • a fost permanent 
în ofensivă» și puțin a lipsit ca ad
versarul său sg L fie făcut K-O. Spre 
surori șderea’ genprafâ,. juriul a acor
dat decizia lui Stolnicov.

ALTE . REZULTATE:. Cat. muscă: 
Homberg (R.F.G.)- b.p. Horny (Bel
gia), Mc. Klean (Irlanda) b.p. Lee 
(Scoția), Tdrdk- (R.P.U’.) b.p. Curcetti 
(Italia)'. Mc. Coy (Irlanda) b.p. 
Proet (Gibraltar), Saerens (Belgia) 
b.> Holden (Scoția), Satkov (U.R.S.S.) 
b.p. Paparisov (R.P.B.). Cat. cocoș: 
.Grigoriev (U.R!'.5.S’'j b.p. Zampariui '

sa bună din pri

(Italia), Mitrovici (Iugoslavia) b.p. 
Petcov (R.P.B.), Rascher (Rf.G.) 
b.p. Makai (Scoția), Zavatzki (R.P.P.) 
b.p. Btichner (R.D.G.). Cat. mijlocie 
mică: Dampc (R.P.P.) b.p. Sobolev 
(U.R.S.S.), Kienast (R.F.G.) b.ab., 
Bausch (Luxemburg), Muller (Elve
ția) b.p. Raiz (Spania), Karoli (R.D.G). 
b.p. Takov (R.P.B.), Waltersson 
(Suedia) b.p. Pearson (Anglia), Ja
co vljev ici (Iugoslavia) ' "
tria), Fisher (Scoția) 
(Turcia), Benvenutti 
Bakman (Finlanda).

D. Gheorghiu b.p.
ța). Boxerul romîn a cîștigat deta
șat, francezul fiind groggy în repriza 
a IlI-a. Gh. Negrea l-a 
puncte pe Norting 
acesta a fost la
I șt a Il-a.

Azi este zi de 
Mihalik îiitîlnește 
lach, iar Linca pe italianul Bossi.

• INTR-UN CONCURS internațional 
de atletism desfășurat la Paris s-au 
înregistrat o serie de rezultate bune : 
ioo ... 'i „ ........
10,3 sec. (record francez egalat), Rad
ford 10,3 sec., 200 m — "*,n
sec., 400 m 
lungime — 
Rawson, Moens 153,5.

m — Hary 10,3 sec., Delecour
PE SCURT

b.p. Exel (Aus- 
b.p. Yalcinkaia 
(Italia) b.p.

Leveque (Fran-

învins la 
(Suedia) după ce 

podea în reprizele

odihnă, iar mîine 
pe olandezul Ger-

Delecour 21,0
Salisbury 47,2 sec., 

Cotordot 7,40 m, 800 ni —

• ATLEȚII din R. D. Germană au 
obținut o serie de rezultate valoroase. 
Astfel, Manfred Grieser a reușit pen
tru a treia oară în cursul acestui se
zon să întreacă recordul pe întreaga 
Germanie la aruncarea discului. Ul
tima sa performanță: 54,51 m. Joha
nna Liitge a aruncat greutatea la 
15,79 m (record R.D.G.) iar Gisela 
Kohler a alergat 80 m g. în 10,7 sec., 
stabilind de asemenea un nou record 
al R. D. Germane.

o CURSA CICLISTA de mare fond 
Bordeaux-ParÎ3 (552 km) a 
francezului L. Bobet în 15 
6 sec. Al doilea s-a clasat 
forder la 7 min. 25 sec.

ll
revenit 

24 min. 
liasscn-

..Cupa (arilor 3atnnet£ la tir

Trăgătorii noștri au pîecat la AAaJriJ
vor face un ușor ^witrenamefrt de aco
modare cu coiidiițiite de tragere ale 
poligonului. Din iot fac parte, urmă
torii trăgători: Campionul olimpic 
Ștefan Petresca^ campionii mondiali 
Constantin Antonescu și Marin Fere
cata, Petre Mocuță. Vaienlin Eitea, M. 
Dumiiriu, Traian Bodnărescu și P. 
Cișmigiu (antrenor).

Inoopîud de mîine,și pînă, duminică 
diiuă-anii'iză, capitala Șpatiiei este 
gazda uimi uHpoifant concurs de tir: 
cea de a treia ediție a „Cupei țărilor 
latine". La întreceri participă repre
zentativele ‘R.P. Romîne, Franței, Ita
liei, Spaniei. și Portugaliei.

Marți diuiiueața sportivii noștri 
au .plecat ta Madrid, unde astăzi ei

• INTR-UN CONCURS de atletism 
desfășurat în orașul Norman (S.U.A.), 
atletul D. Graham a sărit 4,70 m la 
prăjină.

• AU FCST STABILITE două noi 
recorduri de atletism ale R. P. Un
gare. Kulcsar a aruncat sulița la 78,54 
m (v. r. Krasznai 78,04 m) iar Szec- 
zenyi a obținut Ia aruncarea discului 
57,15 m, îirtrecînd cu 55 cm vechiul 
record care-î aparținea.

• ATLETUL italian Silvano Mec- 
coni a obținut 18,48 m la aruncarea 
greutății, ceea ce întrece vechiul re
cord european de 18,05 m al cehoslo
vacului Skobla. De notat că zilele tre
cute și atletul englez Rowe întrecuse 
recordul, cu performanța de 18,43 m.

• IN CADRUL unui concurs de at
letism desfășurat la Berlin, atletul din 
R. D. Germană Siegfried Valentin a 
alergat 1000 m în 2:21,1 stabilind cea 
mai bună performanță mondială a se
zonului.
• IN TURUL ciclist al Italiei s-au 

alergat 11 etape. Continuă să condu
că Ganl (Luxemburg) urmat de Zatn- 
boni (Italia) la 1 min. 32 sec. An- 
quetil (Franța) la 1 min. 57 și Van 
Looy (Belgia) la 2 min. 10 sec.
• PARTIDA internațională dc fot

bal Belgia — Austria, desfășurată la 
Bruxelles, a fost cîștigată dc oaspeți 
cu scorul de 2-0.

• CONTINUINDU-ȘI turneul în 
U.R.S.S., echipa belgiană de fotbal 
„La Gantoise" a .jucat la Kuibîșev 
cu echipa Aripiîe Sovietelor, fiind în
vinsă, cu 3-1.

• LA CAMPIONATUL mondir' d 
handbal masculin, care se va i 
șura în Austria, federațiile din R. C 
Germană și R. F. Germană vor pn 
zenta o echipă comună.

• TURNEUL International de șa 
de la Lima a fost cîștigat de I 
Pachman (R. Celîosfovacă), pe loci 
doi clasîndu-se B. Ivkov (Iugoslavia

• DUPĂ CINCI RUNDE, în tui 
neul de șah de la Zurich conduc 1 
egalitate Tal, Keres (U.R.S.S.), Ban 
za (R.P.U.) și Fischer (S.U.A.) c 
cîte 4 puncte fiecare urmați de Olafs 
son și Gligorici cit cîte 3 1/2 p.

• LATA REZULTATELE sferturile 
de finală la simplu masculin ale cam 
pionatelor internaționale de tenis de 1 
Paris: Ayala — Emerson 3-1, Vei 
maak — Brichant 3-2, Pietrangeli - 
Knight 3-0, Fraser — Mulighan. 3-( 
Neozeelandezul Gerrard a fost elinii 
nat în optimi de australianul Frase 
în trei seturi. In semifinalele feminin 
s-au calificat: Kormoczi (R. P. U.’ 
Truman (Ang.), Reynolds (Afr. d 
sud) si Reyes (Mexic).

e TITLUL DE CAMPIOANA 
Franței la rngbi a revenit echipei Ra 
citig Club Paris. In meciul final, des 
fășurat la Bordeaux, parizienii au în 
trecut cu. 8-3 echipa Stade Montois 
De remarcat că în semifinale ei au e 
liminat echipa Lourdes: 19-31

Meciuri internaționale 
de volei in țară

O serie de echipe care au participa 
13 ,»Cupa Dinamo4' vor juca în rna 
multe or.Țșe din țară. Astfel, ec-hijK 
Bănghe Pheniian va întîlni vineri lî 
Rm. Vîleea formația locală CS. Rm 
Vîlcea, care «activează în categ. B, ir, 
timp ce formațiile masculine și femi- 
n. ne Dinamo Berlin jcacă ezi la Cluj 
cu echipele clubului Știința.

Redacții >i administrata: București, s*r Vasi’e Conta nr 16, telefon 11.79.73 — 74— 75. Nr. |—2 STAS 3452. întreprinderea Poligrafică Nr. 2, str. Brezoianu Nr. 23—25 
XXX Abonamentele se Iac la oficiile poștale pria factorii poștali și difuzorii voluntari din întreprinderi


