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PE TARLAUA DE LA MANCIU...
Pe la ora șapte dimineața ajungem 

Ia Institutul de Cercetări pentru Cul
tura Porumbului din comuna Fundu- 
lea. Căutăm un timp pe aici pe 
colo, dar nu găsim nici un sportiv 
cu care să stăm de vorbă. Sînt toți 
plecați la cîmp. Cineva ne sugerează 
să mergem spre locul unde mai 
multe autocamioane încărcate cu 
saci de grîu își așteaptă rîndul la 
descărcat. Ceva mai în față, se pre
gătea să intre la descărcat un trac
tor cu două remorci. Sus pe saci, 
erau urcați șase tineri voinici. Ne apro
piem de ei și intrăm in vorbă. Sînt 
studenți la facultatea de medicină ve
terinară din București si fac parte 
din echipa tractoristului Bădicioiu. Au 
venit aici la muncă patriotică îm
preună cu colegii și colegele lor, 
aproape o săptămînă. Tabăra o 
în satul Manciu (una din secțiile In
stitutului), 
acolo, de 
Alexandru 
complexă.

Cînd le-a venit rîndul, în 20 de 
minute cele două remorci ău fost des
cărcate. Studenții Doru Dragu, Va

de 
au

iar grîul îl cară tot 
pe tarlaua unde lucrează 
Angelescu cu brigada I

de

sile Șerban Alexandru Coloman, E- 
nache Gheorghe, Ion Predescu și Ion 
Buzatu — doi dintre ei halterofili, iar 
ceilalți mari amatori de judo — luau 
sacii de 75 kg ca pe nimici...

In drum spre Manciu, privim fru
moasele lanuri de grîu și de porumb 
ale Institutului. Sînt dese ca peria 1 
Din loc în Ioc, cîte o tăbliță ne arată 
ce fel de soi a fost cultivat.

In sfîrșit, ajungem pe tarlaua trac
toristului fruntaș Alexandru Ange- 
Iescu, căpitanul echipei de fotbal din 
Manciu. Aici, ca pe oricare tarla, e 

strînsui
Manciu. Aici, ca pe oricare 
zor mare. Campania pentru 
recoltei este în toii

Alergem de la o combină 
și facem cunoștință cu tractoriștii 
Pani Glieorghe, Drăgan Iordan și 
Vasile David. Tinerii comuniști ne 
vorbesc despre întrecerea lor cu bri
gada a Il-a complexă, despre între
cerile lor sportive și mai ales despre 
ultimul meci de fotbal cu reprezenta
tiva studenților, care de-abia au reușit 
să egaleze în ultimul minut de joc.

Soarele strălucește puternic. Com
binele conduse de harnicii tractoriști, 
string cu sîrg noua recoltă. La sfîr-

la alta

șitul unei zile de muncă fiecare rea
lizează aproape 20 tone de grîu. Suc
cese frumoase obțin și studenții. Res
ponsabilul taberei de studenți. Paul O- 
prișescu, ne spunea că au prășit pînă 
acum 70 ha de porumb, au plivit 12 
ha de fasole, au strîns 20 vagoane 
îîn borceag și pe deasupra au efectuat 
344 ore la recoltat grîu cu combinele.

Am mai stat de vorbă cu mulți 
sportivi de la acest mare Institut, 
în zilele călduroase de vară, har
nicii muncitori, ingineri și tehnicieni 
de la I.C.C.P. nu stau o clipă locu
lui. Sînt cînd la o secție, cînd la 
alta. Culeg și cercetează roadele mun
cii lor: hibrizi de niare productivitate, 
care vor fi trimiși în toată țara și vor 
contribui din plin la realizarea impor
tantei sarcini trasată prin Raportul 
C.C. al P.M.R., prezentat de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la cei de al 
III-lea Congres al partidului: „Pînă 
în anul 1965 trebuie să ajungem ca, 
în condiții climatice normale, să pro
ducem anual 14—16 milioane de to
ne de cereale"...

O „rupere" înainte, executată de M. Șultz. Păcat că 
acțiunea se termină in afara saltelei și astfel L. Sa- 
muelsson scapă de tuș.

V. TOFAN

Succes participanților la cea de a XIII-a
a „Cursei Scînteii"!

Azi la ora 17 start in prima etapă
garia și în cadrul campionatelor re
publicane de setnifond, pe reprezen
tanții ciclismului nostru care se pre
gătesc să ne reprezinte la marile în
treceri din R. D. Germa'nă (campio
natele mondiale) și Italia (Jocurile 
Olimpice). întrecerea dintre ei și ti
nerii rutieri invitați la „Cursa Scîn
teii" va fi — ca de fiecare dată — 
pasionantă. Toți cicliștii vor lupta să

Cei mai buni cicliști din țara noas
tră vor lua astăzi startul în cea de-a 
XllI-a ediție a tradiționalei întreceri 
cicliste de fond .Cursa Scînteii".

Competiția organizată de ziarul 
r.Scînteia" se bucură în fiecare an 
de participarea celor mai valoroși 
cicliști și este urmărită, de-a lungul 
traseului, de zeci de mii de oameni 
ai muncii. Prilejuind afirmarea tinere
lor talente, «Cursa Scînteii" oferă la realizeze în cadrul acestei tradiționale 
fiecare ediție faze deosebit de fru- întreceri de fond performanțe de va- 
moase și. se ridică la un înalt nivel loarc. 
tehnic. Anul acesta cînd cei mai buni Urăm deplin succes participantilor
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Fază dintr-o întrecere pe circuit disputată
unde se ua desfășura astăzi prima etapă a 

rutieri din țara noastră se pregătesc 
pentru marile competiții internațio
nale și au ajuns de-acum la un sta
diu avansat — mărturie fiind perfor
manțele din ce în ce mai bune pe 
care le obțin — este de așteptat ca 
întrecerea să fie și mai disputată. 
Alături de membrii lotului olimpic 
vor participa alergători tineri, dor
nici să se afirme cu prilejul desfă
șurării acestei frumoase competiții. Iu
bitorii sportului cu pedale din Capi
tală, precum și cei din Găești, Pi
tești. Cîmpulung, Bran, Orașul Stalin, 
Cîmpina și Ploești ’ vor avea prilejul 
să-i urmărească în cursă pe rutierii care 
anul acesta au obținut performanțe de 
răsunet în Italia, Franța, R. P. Bul-

■Șt-:
j

pe circuit
una din aleele din fata „Casei Seta
tei i".

Traseul etapelor următoare
Vineri 15 iulie se va da startul In 

cea de-a Il-a etapă a ediției pe acest 
an a „Cursei Scînteii". Alergătorii 
vor pleca la oca 14,30 din fața „Ca
sei Scînteii", urtnînd ca la ora 15 
să se dea startul oficial de la km 8 
(șoseaua București—Pitești). Carava
na ciclistă va trece în jurul orei 16.15 
prin Găești, oca 17 prin Topofoveni. 
ora 17,30 prin Pitești (cicliștii vor 
parcurge centrul orașului), ora 18,45 
prin Schitu Golești și în Jurul orei 
19,30 va fi sosirea la Câmpulung, 
Etapa a ill-a se desfășoară sîmbătă 
16 iulie pe ruta Cîmpulung—Bran—- 
Orașul Stalin. Plecarea în etapă la 
ora 16, iar sosirea la Orașul Stalin 
în jurul orei 19. Etapa a IV-a se 
dispută duminică pe ruta Orașul 
Slaliri—București. Plecarea din Oraștil 
Stalin Ia ora 14, trecerea prin Pre
deal — 14,30, prin Sinaia — 15,15, 
prin Breaza — 16,00, prin Cîmpina — 
16,15, prin Plocști —17,00, iar 
București se va sosi pe stadionul 
publicai în jurul orei 18,45.

Foto:

Marți seara, pe velodromul Dinamo 
din Capitală, reprezentativa noastră 
de lupte clasice a obținut cu 41/,—3'/2 
p. cea de a treia victorie consecutivă 
în ultimii doi ani asupra formației 
suedeze. Performanța este deosebit de 
valoroasă dacă ținem seama de faptul 
că, în general, țările nordice se bucu
ră de un prestigiu internațional în 
acest sport, că în rîndul echipei oaspe 
au evoluat -luptători puternici, clasați 
pe locuri fruntașe la J.O. de la Mel
bourne și la Campionatele mondiale 
de la Budapesta.

Spectatorii prezenți 1a această re
uniune au asistat la meciuri viu dis
putate, care nu s-au încheiat înaintea 
celor 12 minute. Ba mai mult, în cele 
8 întîlniri nu am avut ocazia să ve
dem decît o singură „trecere prin 
pod". Aceasta dovedește valoarea și 
stilul de luptă foarte apropiate ale ce
lor două formații. Așa se explică și 
faptul că multe din procedeele ini
țiate fie de luptătorii noștri, fie de 
cei suedezi, au fost anihilate înainte 
de finalizare. Datorită acestui lucru, 
trei dintre meciuri s-au încheiat cu 
rezultat de egalitate, iar alte patru

T. Roibu

minute, D. Pir-: 
a lăsat să se în- 

că va obține 
în fața lui Be-

la diferențe minime de 
puncte. Singurul meci în 
care învingătorul s-a con- 
turat încă din primele 
minute a fost cel dintre 
I. Cernea și R. Larsoke, 
pe care luptătorul romîn 
l-a cîștigat pînă la ur
mă la diferență aprecia
bilă de puncte.

Victoria obținută de 
reprezentativa noastră a- 
supra formației suedeze 
(care anul acesta a în
registrat o serie de suc
cese, învingînd Franța 
cu 6—2, Danemarca cu 
7—1, Norvegia cu 6y2— 
l'/2 etc.) este desigur 
valoroasă. Ea ne arată 
că „olimpicii" noștri sînt 
în evident progres chiar 
lată de recenta întîlnire 
cu reprezentativa R. Py 
Ungare.

Iată cum s-au desîă-1 
șurat întîlnirile: (

Cat. 52 kg. Chiar din 
primele 
vulescu 
trevadă 
victoria
negt Franfors. Un frumos 

„tur de cap" executat pe partea stîn- 
gă și apoi un „șurub", i-au creat lui 
Pîrvtilescu un avantaj față de adver- 
sar. Toate încercările lui Franfors au' 
fost anihilate de sportivul nostru, care 
în ultimul minut reușește un spec
taculos „supleu" și termină învingă-? 
tor la puncte.

Față de comportarea lui nesatisfâ- 
cătoare în întîlnirea cu Hodos (R.P, 
Ungară), I. Cernea (cai. 57 kg) a1 
intrat de data aceasta decis să se 
reabiliteze. Și a reușit. A făcut cel 
mai frumos meci al reuniunii. Nume-: 
roasele procedee, împletite cu o com-? 
bativitate permanentă au plăcut celotj 
peste 2.000 spectatori care i-au aplaud 
dat victoria la puncte asupra lui Ro» 
sen Larsoke.

Ia cat. pană, considerăm că rezul
tatul îl nedreptățește pe sportivul 
nostru M. Șulț. El a atacat mai mult, 
a fost mai combativ și merita, dacă 
nu victoria, cel puțin un rezultat de

V. GODESCU
O. BENKO

(Continuare in pag. a 4-a)
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ȘAHIȘTII ROMINI PARTI-

CIPA LA CAMPIONATUL

MONDIAL STUDENȚESC

După cum se știe, mitoc va începe 
la Leningrad campionatul mondial 
studențesc de șah. In vederea parti
cipării la această competiție, astăzi 
urmează să părăsească Capitala de
legația de șahiști romîni. Ea este al
cătuită din următorii jucători : maeș
trii Gheorghe Mititelu, Dolfi Drinier 
și luliu Szabo, candidații de maestru 
Paul -foița și Florin Gheorghiu, pre
cum

atletism ce se vor deschide la 15 iu* 
lie pe stadionul „Vladimir llici Le
nta” din Moscova. In urma acestor 
campionate se vor selecționa 80 de'- 
atleți și atlete care vor reprezenta 
Uniunea Sovietică la Jocurile Olim
pice de la Roma. Campionatele, vor 
dura 4 zile și vor cuprinde toaite dis
ciplinele olimpice. (Agerpres).

MECI INTERNATIONAL'
------------------------------------------------------------------------------ U——.

DE RUGBI AZI

IN CAPITALA ț

și Gheorghe Botezata.

(Continuare In pag. a 2-a)

în 
Re-

ÎNCEP campionatele
DE ATLETISM*ALE U.R.S.S.

Aproape 600 de atleți și atlete vor 
participa la campionatele unionale de

Echipa poloneză de rugbi Poznaniai 
își începe azi turneul în țara noastră. 
Oaspeții joacă în București cu echipa 
Metalul. Partida are loc pe terenul 
„Gloria" (lîngă uzinele „Republica", 
tramvai 23 și 27), începînd de la ora 
17.30.

în împrejurimile Arcului de Triumf, 
„Cursei Scînteii'

la cea de-a XIIl-a ediție a 
Scînteii" I

Prima etapă are loc astăzi 
pe circuit

Astăzi la ora 17 se va da, din fața 
„Casei Scînteii", startul în prima eta
pă care se desfășoară pe circuit. Cei 
peste 50 cicliști vor avea de acoperit 
de 16 ori un circuit de 5 km (în to
tal 80 km) înscris pe următoarele 
artere ale Capitalei : „Casa . Scînteii" 
— Arcul de Triumf — întoarcere — 
Piața Scînteii — fîntîna „Miorița" —I 
Muzeul dr. M. Minovici — prin spa
tele „Casei Scînteii" pînă în Piața 
Scînteii.

Sprintul

.Cursei

final se va desfășura pe

C. Voicu (C.C.A.) : 11,6 sec. la viteză
Marți după-amiază s-a desfășurat 

pe velodromul Dinamo o nouă reu
niune-ciclistă rezervată tentativelor de 
record. Tn cadrul acestui concurs 
Constantin Voicu (C.C.A.) a realizat

11,6 sec. la viteză, performanță care 
reprezintă al doilea timp realizat în 
țara noastră. Tot la viteză, D. Stan 
(C.C.A.) a obținut 11,8 sec., iar St. 
Lemîndroiu (Dinamo) 12,1 sec.

II LANȚUL SLĂBICIUNILOR //

Roman, sfârșit de iunie... In oraș, 
greu mai poți găsi vreun elev. E și 
firesc : școlile și-au încheiat cursu
rile. Elevii gustă &cum din plin bucu
riile vacanței. Unii au și plecat în 
tabere, alții în excursiile organizate in 
cadrul școlilor respective. Excepție fac 
14 elevi, băieți și fete, reprezentanții 
regiunii Bacău Ia finalele de atletism 
ale campionatelor republicane rezervate 
școlilor profesionale. N-au plecat ni
căieri. De cîteva zile stau și așteaptă. 
Ce anume ? Biletele pentru deplasarea 
la Oradea, la finalele competiției. Dacă 
aceste finale s-ar ține undeva mai a- 
proape, fiecare și-ar suporta poate cos
tul călătoriei. Dar de Ia Roman la Ora
dea este cale lungă, aproape 1001) de kilo
metri. Și-au făcut o socoteală simplă : 
competiția are loc în zilele de 2 și 
3 iulie. Asta înseamnă că vor trebui 
să plece din Roman, cel mai tîrziu în 
ziua de 30 iunie.

Inchipuiți-vă însă : în ziua de 30 iunie, 
cei 14 elevi se aflau tot în Roman... 
N-au plecat nici pe 1 iulie și nici în 
zilele următoare. Prin urmare, finalele 
de la Oradea s-au desfășurat fără cei 
14 reprezentanți ai regiunii Bacău. 14 
din 22, pentru că ceilalți 8 (elevi de la 
școlile profesionale din Piatra Neamț 
și Bacău) au primit la timp biletele, 
făcând astfel deplasarea. Ba mai mult, 
în gară la Bacău, cei 8 elevi au fost 
conduși chiar de către reprezentantul 
Secțiunii de învățămînt și cultură al

regiunii, prof. N. Guidă, metodist 
pentru problemele de educație fizică.

La Roman însă, nimeni nu s-a îngrijit 
de plecarea celor 14 elevi. Cine avea 
această calitate ? Bineînțeles Secțiunea 
de învățămînt și cultură a orașului 
Roman, prin metodistul pentru edu
cație fizică, prof. N. cojocaru. Acesta 
a ieșit repede din... culpă :

— Tovarăși, eu sînt în concediu...
Foarte bine. Omul e în concediu. Ci

neva trebuie să-i țină locul. In mod

rtmuiicATiwti
notmal, prof. Teodorescu, din activul 
Secțiunii. „Operativ4*, prof. Teodorescu 
s-a adresat profesorilor de educație 
fizică de la școlile profesionale din lo
calitate. Printre aceștia și profesoarei 
Elena Rădulescu :

— Aveți grijă că elevii dv. care parti
cipă la -«finalele» de la Oradea trebuie 
să plece dintr-un moment într-altul....

Atât de... în problemă era profe
soara Rădulescu, încît a răspuns ;
- Ei și ce trebuie să fac eu ? De unde

să-i iau pe acești elevi ? Cursurile s-au 
terminat. Cred că au plecat din oraș. 
Fapt inexact: elevii au rămas în

Roman și după terminarea cursurilor...
Cam același... interes l-a manifestat 

și prof. Ion Rețeanu ca și tovarășa 
directoare Rica Munteanu. Notați : 
cîndva, tovarășa Munteanu a funcționat 
ca profesoară de educație fizică. Se 
presupunea deci, că are unele., afinități 
cu problema. Și totuși... Nu poate fi 
absolvit de vină nici șeful secțiunii de 
învățămînt și cultură a orașului Roman, 
tov. Dăscălescu. Nu știm în ce măsură, 
tov. Dăscălescu îndrăgește activitatea 
sportivă, însă în cazul nostru avea 
totuși datoria ca cel puțin din punct 
de vedere al respectării unor obligații 
profesionale, să urmărească felul cum 
este rezolvată această problemă...

Așadar, dintr-o neglijență condamna
bilă a Secțiunii de învățământ și cultură 
a orașului Roman, cît și a profesorilor 
de la școala respectivă 14 elevi din loca
litate n-au putut fi prezenți la o com
petiție care li se adresa lor. O com
petiție în care, rețineți, aceștia aveau 
mari șanse de a aduce regiunii res
pective, orașului lor cîteva titluri do 
campioni republicani școlari : recordu
rile personale ale unora din ei, fiind 
superioare performanțelor obținute la 
Oradea (100 m, 400 m si 1000 m băieți, 
500 m, disc și suliță fete).

Ce au de spus tovarășii din secțiunea 
de învățămînt și cultură a orașului 
Roman și profesorii în cauză ?

T. STAMA



RUGBI 11
A

Tineretul din Turnu Severin a
ti-
re-

Rugbiul este una dintre cele mai 
nere ramuri sportive practicate în 
giunea Craiova. Primul oraș în care 
a fost introdusă această disciplină 
sportivă a fost reședința de regiune
— Craiova. Punctul de plecare l-a 
reprezentat o demonstrație făcută în 
vara anului trecut, la Craiova, de 
către componenții taberei de juniori 
și tineret. Demonstrația s-a bucurat de 
un frumos succes. In toamna aceluiași 
an, la inițiativa unui grup de mun
citori, ingineri și tehnicieni de la uzi
nele „Electroputere" a luat ființă pe 
lîngă asociația sportivă a uzinelor și 
o secție de rugbi. Echipa alcătuită 
cu acest prilej a fost înscrisă anul 
acesta în campionatul de calificare, 
participînd deci la o competiție ofi
cială, alătur; de formații valoroase ca 
C.F.R. Timișoara, Minerul Lupeni, Jiul 
Petroșani (seria a V-a). Prezența unei 
echipe de rugbi la Craiova a stîrnit 
un viu interes în rîndurile amatorilor 
de sport din localitate, 
ticipăre numeroasă la 
fost deseori subliniată 
denții noștri.

De curînd rugbiul a 
practicat și în altă localitate din re
giunea Craiova. Este vorba de Turnu 
Severin. La dorința membrilor aso
ciației sportive Progresul din acest 
oraș, conducerea asociației (președinte
— tov. V. Cioiirla, secretar — tov. 
V. Camenifă) a hotărît să înființeze

și o secție de rugbi. Deocamdată, în 
cadrul noii secții activează doar echipe 
de juniori, formate din elevi ai Școlii 
medii mixte nr. 2, selecționați prin 
grija conducerii acestei școli și a pro
fesorului de educație fizică, Gh. 
Mischie. Conducerea asociației sporti
ve Progresul studiază însă posibili
tatea alcătuirii și a unei echipe de 
seniori, chiar în cursul
Ca antrenori (voluntari) funcționează 
inginerii Gh. Comișel și Ion Baboș, 
absolvenți ai Institutului
din Timișoara, foști jucători în echipa 
de categorie A, Știința Timișoara. 
Antrenamentele au loc de două ori 
pe săptămînă, pe stadionul „1 Mai“.

Este Oe semnalat, totodată, ajutorul 
prețios pe care consiliul de conducere 
al clubului sportiv Știința Timișoara 
l-a acordat rugbiștilor severineni, dă-

acestui an.

politehnic

îndrăgit rugbiul
ruindu-le diferite materiale sportive. 
De asemenea, este în curs de perfectare 
și o demonstrație la Turnu Se
verin a rugbiștilor de la Știința Ti
mișoara.

Acțiunea aceasta a tineretului spor
tiv din Turnu Severin se bucură și 
de sprijinul Federației Romîne de 
rugbi. Astfel, pe numele secției de 
rugbi a asociației sportive Progresul 
din localitate, vor fi trimise materiale 
de specialitate (filme, chinograme, re
viste etc.).

Iată, așadar, o acțiune deosebit de 
frumoasă pe care o salutăm cu toată 
căldura și ne exprimăm în același 
timp convingerea că entuziasmul care 
i-a animat pe inițiatorii ei va fi în 
măsură să constituie un bun făgaș 
de dezvoltare a rugbiului în acest im
portant centru al regiunii Craiova.

Sîmbătă și duminică

T. ST.

a căror par- 
meciuri ne-a 
de corespon-

început să fie C. S. Oradea—noul lider al campionatului republican

„Cupa Federației
Sîmbătă (după-amiază) și dumini

că (dimineață și după-amiază) va 
avea loe pe baza hipică din Calea 
Plevnei din Capitală un interesant 
concurs hipic dotat cu „Cupa Fede
rației Roniîne de Călărie" pentru pro
bele de obstacole categoria ușoară și 
semi-ușoară. Programul concursului 
cuprinde probe de obstacole pentru

Au început campionatele
republicane de iahting

u în Capitală
juniori, fete și seniori, La concurs vor 
lua parte călăreți de la E.H A., Di
namo și Știința Buc. întrecerile vor 
constitui un prilej de verificare a sta
diului actual de pregătire a unor că. 
lăreți din cele trei cluburi, în vede
rea selecționării lor în lotul «are ne 
va reprezenta în întrecerile -hip.ee in
ternaționale din lunile iulie și august 
cu călăreții din R.P. Bulgaria și 
R.P.F. Iugoslavia.

Biletele se găsesc la casele bazei 
hipice în zilele de concurs.

Schimbare de... locuri în clasamen
tul campionatului republican de polo, 
după etapa desfășurată duminică. In 
urma victoriei repurtată la scor

(7—1), echipa C- S. Oradea a „schim
bat" cu C. S. Tg. Mureș, trecînd în 
fruntea clasamentului. Știința Bucu
rești — învinsa de la Oradea a 
ajuns acum pe ultimul loc, pe care 
îl deținea pină duminică. Voința 
București. Dar iată .clasamentul-

Campionatul R. P. R. pe echipe

1. C.S. Oradea
2. C. S. Tg- Mureș
3. C.C.A.
4. Progresul Buc.
5. Știința Cluj
6- Dinamo Buc. 

Voința Buc. 
Știința Buc.

7.
8.

3
3
4
3
4

1
4
4

3
3
2
2
1
0
0
0

0
0
2
1
2
0
3
3

6
6
4
4
3
1
1
1

Simbătă și duminică s-aiu desfășu
rat întrecerile turului etapei a doua a 
fazei interregionale a campionatului 
republican de popice pe echipe, lată 
cîteva din relatările corespondenți
lor noștri.

TIMIȘOARA. — Cu toate că echipa 
locală Voința Timișoara a ciștigat 
prima întîlnire cu Voința Cluj la o 
diferență de 100 p, (2177-2077) me
ciul a avut numeroase momente pa
sionante. Cele mai multe jucătoare au

In curînd, o frumoasă 
popicărie la Lechința

Tinerii sportivi din cadrul asociației 
Strugurele (comuna Lechința, raionul 
Beclean) au început nu de mult con
strucția unei frumoase popicarii. A- 
ceasta era o veche dorință a sătenilor 
din comuna Lechința, unde jocul de 
popice are mulți simpatizanți. Con
strucția noii popicarii înaintează re
pede datorită sprijinului efectiv pe ca- 
re-1 acordă sfatul popular comunal 
(președinte tov. loan Tîrnovan), pre
cum și entuziasmului cu care muncește 
marea majoritate a membrilor asocia
ției sportive. Roșea Nicolae, Gheorghe 
Ungur ș.a. au prestat numeroase ore 
de muncă patriotică, astfel că nu 
peste mult timp amatorii de popice din 
Lechința vor avea posibilitate să sus
țină primele meciuri în noua popi- 
carie din comună.

ȘTEFAN M1HIJȚ, corespondent

avut o comportare mai mult decît 
mulțumitoare.

TURNU SEVERIN. — Echipa fe
minină C- S. Drubeta a fost învinsă 
de către experimentata formație bucu- 
reșteană Rapid l-a o diferență apre
ciabilă: 1845-2190 p. d. Aurelia Nicu- 
lescu (Rapid) a doborît din 100 bile 
mixte 394 popice iar de la învinse cel 
mai mare rezultat a fost înregistrat 
de Agapia Trandafirescu cu 390 p.d. 
(Gh. Manafu-coresp.).

BAIA MARE. — Sportivele de la 
Chimistul Baia Mare au fost nevoite 
să părăsească învinse arena de joc, 
în fața Voinței Sibiu, cu scorul de 
1887—1936 p.d. Cel mai bun rezultat 
individual: Ana Felseghi (Voința Si
biu) 397 p.d. (V. Barbu ■— coresp.).

CLUJ. — Echipele masculine Voința 
Cluj și Voința Arad au furnizat un 
meci viu disputat, în care învingă
torii au fost cunoscuți de-abia la 
ultima pereche. Au învins localnicii 
cu scorul de 4989—4916 p.d. (Al. Mo- 
mete-coresp.).

TG. MUREȘ. -- Foarte echilibrată 
a fost confruntarea dintre forma
țiile C. S- Tg. Mureș și Olimpia Re
șița. Victoria a revenit, de-abia la 
ultimele bile, oaspeților la o diferență 
de numai 15 p. Rezultatul final: 
4789—4774 pentru Olimpia Reșița. 
(1. Păuș-coresp.).

a V-a. sînt pro-Duminică, în etapa 
gramate următoarele jocuri: Progre
sul București— Voința București,
C.C.A.—C.S; Tg. Mureș,- Știința Bucu
rești—Dinamo București și Știința
Cluj—CS. Oradea.

CONSTANȚA, 13 (prin telefon, de la 
trimisul nostru) — Marți și miercuri 
dimineața s-au desfășurat pe mare 
primele două regate ale campionate
lor republicane de iahting.

La clasa finrl, unde au luat star
tul 14 concurenți, primul loc în cla
samentul general este ocupat de 
Eduard Enopian de la .Dinamo Con
stanța. care — cii cele 1716 p. acu
mulate —- a întrecut pe Petre Purcea 
(Metalul Buc.) 1591 p. și Mircea Du- 
mitriu (Metalul Buc.) 1540 p.

La snipe, unde iau parte 17 ambar
cațiuni, conduc 
povici (Metalul 
mâți de Lucian 
(Met. Buc.) cu 
A. Nahabedian 
cu 1708 p. etc.

In fine, iată
(11 ambarcațiuni): 
Ilea (Metalul' Buc.) 2284 p„ 
Calcan—L. Cotîrță (Marina Constan
ța) 1506 p. etc.

G. R. ȘIR1ANU

C orie urs
pentru tinerii începători

Mîine, cu începere de la ora 9 ș- 
după-amiază de la ora 16, secția d< 
tir din cadrul clubului Dinamo orga 
nizeăză pe poligonul din 
cului sportiv un concurs 
turor începătorilor, juniori 
din Capitală. Concursul
scop selecționarea de elemente c 
perspectivă în această ramură , d 
sport.

incinta par 
deschis tu 
și juuioa1- 

arc dr<

V. Gelles—Dorel Po- 
Buc.) cu 2185 p., ur- 
Predescu—Ion Coman 

2060 p., V. Costescu— 
(Dinamo Constanța)

și clasamentul la start 
" : 1. Gh. Lungu—T.

2. N.

SUCCES PARTICIPANȚILOR LA CEA DE A XlII-a 
EDIȚIE A „CURSEI SCÎNTEII"!

(Urmare din pag. 1)
Numerele de concurs ale partîci- 

panților
1. Gabriel Moiceanu; 2. 

noni; 3. Aurel Șelaru; 4.
5. Gheorghe Calcișcă; 6. 
Ier; 7. Florian Cristescu . .
Dinamo București);^ 8. Gheorghe Rădu- 
leseu; 9. Ion Bratîaru; 10. Ion Vasile; 
11. Ion Stoica; 12. Nicolae Niculescu ; 
13. Simion Ariton; 14. Silviu Duță; 15. 
Gheorghe Neagoe; 16. Alexandru Mi- 
troi (toți de la Casa Centrală a Arma
tei) ; 17. Dumitru Munteanu; 18. Eugen 
Mihăilă; 19. Cornel Melcioc; 20. Con
stantin Dumitru; 21. Ștefan Poreceanu; 
22. Constantin Moiceanu; 23. Constan
tin Baciu; 24. Gheorghe Stelian; 25. 
Constantin Istrate (toți de la Victoria

Ludovic Za- 
Ion Cosnia; 

Walter Zleg- 
(toți de la

București); 2f. Vasile Dobrescu; 27. Ilie 
Vlaicu; 28. Dumitru Tătaru; 29. Ale
xandru Hîrju; 30. Mihai Maxim (toți 
de ia Voința București); 31. Ion Stan; 
32. Nicolae Matei; 33. Petre Neacșu ; 
34. Mircea Dumitrescu (toți de la 
Constructorul București); 35. Nicu Pel- 
caru; 36. Ion Constantinescu; 37. Vasile 
Pelcaru (toți de la Combinatul Poligra
fie București); 38. Ștefan Petrescu; 39. 
Petre Ghiță; 40. Mihai Simion (toți de 
la Voința Brăila); 41. Wilmoș Egyed; 
42. Matei Kammer; 43. Petre Șoltuz ; 
44. Petre Gref; 45. Virgil Jica; 46. Călin 
Simoca (toți de la „Olimpia" Orașul 
Stalin); 47. Ion Angeiescu; 48. Vasile 
Ionescu; 49. Constantin Burtea; 50 
Gheorghe Văsii (toți de la Voința 
Ploești); 51. Petre Nuțâ (Muntenia Căli- 
neștij; 52. Daniel Dulu; 53. Silviu Dres
ner (ambii de la „Rafinorul" Ploești); 
54. Florian Streit (Iași).

,,„Cupa Ploești
U.C.F.S. Ploeș 
și duminică 

de baschet ma 
invitate echipe

Consiliul regional 
organizează sîmbătă 
interesantă competiție 
culin, la care au fost
Știința Craiova, C.S.M. Galați, S.P.î 
București și . Petrolul Ploești, pati 
dintre cele mai puternice echipe a 
campionatului de calificare.

întrecerile vor avea loc pe teren 
Petrolul din Ploești, după următor 
program: simbătă, de la ora 17: S.P. 
— Știința, Petrolul — C.S.M.; duri 
nică, de la ora 10: Petrolul — Știim 
C.Ș.M. — S.P.C.; de la ora 17: Ș 
irița — C.S.M., Petrolul — S.P.C.

Echipa clasată pe primul loc 
primi „Cupa Ploești", cu care., org 
nizatorii au dotat acest turneu.

ANUNȚ
Școala Sportivă de Elevi nr. 

din București, str. Mendeleev nr. 2“ 
anunțâ pe această cale elevii și < 
levele ce urmează să participe î 
taberele de vară la munte și 1 
mare, că înscrierile expiră la dat 
de 15 iulie I960.

In consecință cei interesați ui 
mează a trece pe la Secretariat! 
școlii între orele 8—14 știind c 
după această dată nu se mai fa< 
nici o înscriere.

Președintele Sfatului Popular al comunei Făurești (Lăpuș), 
Axente Bilț, de doi ani de zile refuză să acorde întovărășirii din 
localitate un loc pentru amenajarea unui teren de sport.

La meciul de volei A. S. Pom- 
pierul-Constructorul, desfășurat 
la Baia Mare, din indiferența or
ganelor sportive, foaia de arbi
traj, a fost încredințată unui 
copil...

■ . ii ' i—■ »i w—i■■ ■—i .

Mai sint consilii ale asociațiilor sportive care caută să cocoloșea 
abaterile unor sportivi.

PREȘEDINTE

Bine afi venit! Președintele vă așteaptă!
î— Să ne dea teren ?
fe-rj Nu î Să serbați 2 ani de cind ați depus cererea!

.< 2^ dg & CLAQDIU

”1------------------- -------- -- ■■■■■-*!

— Ieri, frățiorul meu a avut cele 
mai mari emoții din viața lui.

_  ???
— Unul din seturi era să ajungă în 

prelungiri și el nu știe să numere 
decit pină la 15.., Desen de MATTY

—a Ce masuri ați luat cu privire la jucătorul X-, care duce o viață nes port
— Păi, i-am amenajat un pat, aici, la asociație, să se odihnească at 

cînd intixzie la vreun chefuleț. Că dacă se duce acasă pilit îl ceartă nev 
^00^' [ Desen de S. NOV/



Barajul pentru categoria B continuă azi
i

La Botoșani — C.S.M. Brăila
Bacău —

AURELIA S1KKU Șl VICTOR CINCA CONDUC 
DUPĂ PRIMA ZI LA PENTATLON ȘI DECATLON

turneului de baraj conti- 
lâ Arad, Ploești, Bacău și 
Se desfășoară etapa a 
programează partidele :

Sticla Arieșul

Jocurile 
nuă astăzi 
București- 
doua, care ,

Grupa 1 (Arad) :
Turda—Voința Tg. Mureș și Dinamo 
Săsar—Voința Oradea

CLASAMENTUL •
1- 2. Sticla Arieșul

Voința Tg. Mureș 
J—4. Dinamo Săsar 

Voința Oradea
Grupa a

Oravița — Electroputere 
Aurul Brad—Chimia Govora.

CLASAMENTUL •
1, Chimia Govora

2— 3. Minerul Oravița
Aurul Brad

4. Electroputere
Grupa a 111-a

Militară "
Chimia

1
1
1
1

lî-a (Ploești) :

o 0 2:1 2 
o 0 2:1 2 
o 1 1:2 o
0 1 1:2 0
Minerul

Craiova și

București, pe terenul Progresul: Unirea 
și Penicilina Iași—Steaua roșie 

curajați frenetic dar corect de cei a-
proa.pe 500 de susținători veniți de la 
Turda (alți 400 spectatori au venit 
din Oradea), jucătorii turdeni au 
știut să treacă peste momen'ele difi
cile din primele 30 de mituite, cîrid 
Dinamo Săsar (antrenor Ad- Balogh) 
a jucat excepțional.

Pasionantă a fost și întrecerea din
tre Voința Tg. Mureș (antrenor A. 
Kiss) și Voința Oradea (antrenor G. 
Schertz). Echipele au avut o compor
tare foarte sportivă, 
faulturi în ambele 
fără nici un fel de

Dacă au fost 5-6 
jocuri și acelea 
intenție!... Golu-

competiții. Cu el am stat de vorbă 
despre jo'îprile disputate duminică în 
acest oraș :

— „Partidele au fost diferite ca 
aspect. In prima (Minerul Oravița— 
Aurul Brad) calitatea fotbalului a 
fost bună. Ambele echipe au jucat cu
rat și au construit faze spectaculoase, 
vădind preocupare pentru calitate. A- 
titudinea jucătorilor a fost perfect 
sportivă, ușurînd la maximum sarci
na arbitrului. In schimb, celălalt meci 
a fost de luptă, cu o pronunțată notă 
de duritate imprimată de Electropu- 
tere. după ce a primit golul- In acea-

cauza condițiilor atmosferice nefavo
rabile, nu a putut realiza asemenea 

i rezultate care să-i fi dat dreptul să 
aspire la un nou record. Neașteptat 
de bine se prezintă fostul campion 
al probei, timișoreanul Ion Mesaroș, 
care a arătat clar că s-a pregătit te
meinic pentru acest campionat.

Iată rezultatele înregistrate de pri
mii șase atleți : 1. Victor Cincă
(Știința București) 3.588 p (100 m — 
11,4 sec; lungime — 6,63 m; greu
tate 11,27 m; înălțime — 1,91 m; 
400 m: 51,9); 2. Ion Mesaroș (CFR 
Timișoara) S.560 p (11,2 sec — Ț,™ 
m — 10,41 m — 1,80 m — 50,6 sec) ; 
3. Vasile Pop (S.S.E. Oradea) 3.271 
p (11,3 sec — 6,12 m — 11,67 m — 
1,71 m — 51,9 sec); 4. Rudolf Li
cker (Constructorul ~ ‘
(11,6 sec — 6,91 m 
1,71 m ■ 7 .
Dincă (CSM Cluj) 3.103 p (11.4 sec 
— 6,32 m — 11.08 m — 1.71 m —
54.2 sec) ; 6. Emil Coxistantinescn 
(Știința Buc.) 3.046 p (11,4 sec — 
6,26 m —
53.2 sec.).

In cadrul 
în înălțime Cornel Porumb a obținut 
2,00 m. Pentru iinala cursei de 200 
mg s-au calificat : V. Jurcă (25,2 
sec) ; V. Georgescu (25,5) ; C. Tont- 
sch (26,6) : M. Ursac (25,4) ; I. 
Marconi (25,5); Gh. Stănel (26,1).

Concursurile 
ora 9,00 și de

campionateloi 
pe anul 1960 
desfășurarea 

pentatlon și 
200 mg. Din păcate timpul complet 
nefavorabil (dimineață a fost o căl
dură înăbușitoare, iar după-arniază 
ploaie și vînt) a influențat în mod 
categoric desfășurarea întrecerilor.

în proba feminină de pentatlon, 
după primele trei probe (greutate, 
înălțime, 200 m) conduce recordmana 
țării Aurelia Sîrb’L Ea are cele mai 
mari șanse să reediteze victoria de 
anul trecut și să cîștige titlul de 
campioană. în plus, în cazul în care 
astăzi va alerga 11.6 sec pe 80 m 
garduri și va sări peste 5,30 m la 
lungime. Aurelia Sîrbu își va putea 
corecta și recordul republican.

După prima zi de concurs clasa
mentul probei de pentatlon are urmă
toarea înfățișare: 1. Aurelia Sîrbu
(Metalul Buc.) 2.387 p (10.85 m - 
1,49 m — 26,7 sec) ; 2. Maria Pân
dele (Constructorul Buc.) 2.251 p 

sec); 
2.145 
sec); 
Timi
n’ — 

Edda Knall (Știința 
(9,53 m — 1,49 m — 

Leontina Neța (Știința 
(7,68 m — 1,46 m —

întrecerile din cadrul 
republicane de atletism 
au continuat ieri cu 
probelor de decatlon.

fi,73

Academia 
Roșiori și 
Constanța.

4. Rudolf Li- 
Buc.) 3.196 p 
— 11,68 m — 

— 55,4 sec) ; 5. Alexandru
j (Bacău) : 

Bucureș i—C.F.R. 
Tirnavni—Marina

CLASAMENTUL •
1. Acad. Militară 1 1 0 0 6:0 2
2. Rapid reg. Ploești 1 1 0 0 6:2 2
3. C.F.R. Roșiori 0 0 0 0 0:'J 0
4. Marina 1 0 0 i 2:6 0
5. Chimia î 0 0 1 0:6 0

Grupa a IV-a (București terenulr c•Progresul) ’ Unirea Botoșani—C.S.M. 
Brăi.a (ora 16) și Penicilina iași— 
Steaua roșie Bacău (ora 17.45).

CLASAMENTUL :
1. Unirea

2-3. C.S.M. Brăila
Steaua roșie

4. Penicilina 
Rea «ni.i lini că 

rile se dispută î 
rești. cele două

fiecare oraș Jjcii- 
cuplaj La Bucu-

in 
în

. _Y„ __  ___  partide vor avea loc
pe Uremii Progresul din sir. 
Staicovici (la casele căruia se 
sesc biletele) Duminică însă, 
m?le locuri din București se vor 
pută pe Stadionul Republicii..

înaintea 4 ......
interesant 
nunte în 
duminică

ECHIPE DE VALOARE 
SENSIBIL

Antrenorul C. 
aratat destul de 
la care a asistat

— „Am văzut 
nivel calitativ bun. la care au contri
buit echipe de 
piață, capabile 
tehnic să facă 
riei B. lotuși. 
Sticla Arieșul 
Săbăs’ău) prin 
calitățile ei morale și de voință. In-

Dr. 
gă-, 

niti
dis?

meciurilor de astăzj găsim 
să redăm cîteva noi â'mâ- 
legătură cu întrecerile de

APROPIATĂ
Braun (U.TtA.) 
încîntat de jocurile 
la Arad
două partide de un

s-a

vaioare sensibil a-pro- 
din punct de vedere 

față cerințelor catego- 
mi-a plăcut mai mult 
Turda (antrenor N. 
omogenlia'ea ei, prin

Atac la poarta echipei Aurul Brad. Fază din partida Minerul Oravița—Aurul 
Brad (3—3), disputată la Ploești.

Foto : Mircea Popescu—Ploești 
stă privință a greșit și arbitrul V. 
Drug, care a tolerat duritățile, în loc 
să intervină energic. Ca valoare teh
nică, partida Chimia Govora—Elec
troputere a fost slabă. Chimia a ju
cat ceva mai organizat și a avut un 
jucător, halful A. Teodorescu, care a 
coordonat cu pricepere acțiunile echi
pei. Dintre cei 44 de jucători care au 
evoluat mi au plăcut: Schlep, Dulă, 
Murzactt și Pripas (Aurul), Rădu- 
lescu. Duma și Marcu Adam (Mine
rul), un portar cu calități deosebite. 

„Dintre echipe. Minerul și Aurul 
au mai multe șanse, dar rămîne de 
văzut dacă pot face față jocului dur“

rile 
din 
fost 
vedeș'.e că s-a jucat pînă în ultimul 
minut și că echipele s-au prezentat 
bine pregătite. Bune arbitrajele. Spec
tatorii (peste 3000) foarte obiectivi, 
iar organizarea fără cusur. Dintre ju
cători am reținut cîteva elemente ti
nere de valoare: Siho, Tamaszi 
(Voința Tg. M.), Mureșan și Hadi 
(Voința Oradea), Zahan, Ivan. Cucii 
și Pîrvu (Turda). Erdely, Szakacs și 
Toma (Dinamo)".

MECIURI DIFERITE CA ASPECT 
I A PLOEȘTI

La Ploești, delegatul federației a 
fost ing. St. Socaciu, din comisia de

au fost bine „lucrate", marcate 
faze clare. Punctele victoriei au 
înscrise spre sfîrșit, ceea ce do-

ȘTIRI
S1NAIA- — Intr-un meci amical, 

Carpați Sinaia a dispus cu 4—1 (1—0) 
de Selecționata de surdo-muți din 
R.P.R. (N. Sbuchea, coresp.).

BUHUȘI. — Textila Buhuși a sus
ținut recent un joc de Cupa R.P.R. — 
ediția 1960—61, faza inferrâională. 
Adversar i-a fost Progresul SPR, 
pe care l-a întrecut cu 3-—0 (1-0). 
(C. Bălăiță. coresp.)-

ODORHEI. — In finala regională 
a competiției organizate de UCECGM 
Voin(a Odorhei a învins Voința Tg. 
Mureș cu 2—1 (1—0) după prelun
giri. Jocul a avut loc săptămîna tre,- 
cutâ. (Balazs și loan Bartha, coresp.)

TULCEA — Recent. Farul Con
stanța a susținut o partidă amicală 
în compania formației locale Flamura 
roșie, din campionatul regional. La 
meci au asistat peste 2000 de specta
tori. Farul a cîștigat cu 4—0 (4—0). 
(Păun Stan, coresp.).

C. LUNG MOLDOVENESC. — 
Campionatul raional, în care au fost

angrenate numeroase echipe orășe
nești și din mediul sătesc și care a- 
nul acesta s-a bucurat de un frumos 
succes, a luat sfîrșit cu victoria e- 
chipei Feroviarul C. Lung, urmată 
în clasament de Bradul Vama — re
velația acestui campionat —, Foresta 
Pojorîta și Minerul Fundul Moldovei. 
(I. Ruxandar, coresp.).

COMPORTĂRI SPORTIVE
ȘI. LA BACĂU

lată acum cîteva relatări supli
mentare de la Bacău unde delegatul 
federației a fost M. Glieorghiti:

— ..Trebuie să subliniez în primul 
rînd sportivitatea cu care s-a jucat 
în cele două partide. Arbitrii n-au a- 
vut de sancționat mai mult de 4—5 
infracțiuni. Foarte mult a fost apre
ciat jocul Rapid reg. Ploești—Marina 
Constanța. Dintre echipe, o bună im
presie a lăsat tînăra și valoroasa for
mație Rapid; jucătorii săi știu fotbal. 
De aceea sîret așteptate cu multă ne
răbdare partidele loc cu Academia 
Militară și G- F. R. Roșiori".

Duminică, pe stadionul Dinamo

x Concurs de îndeminare 
pentru începători și concurs 
de obstacole pentru nwtociclișt i 

fruntași
Duminică la ora 10 se va desfă

șura pe stadionul Dinamo din Ca
pitală un interesant concurs de înde- 
mînare rezervat alergătorilor înce
pători. La întreceri pot participa po
sesorii de motociclete din Capitală. 
Cei care vor să ia parte la concurs 
se vor prezenta vineri 15 iulie ora 17 
pe stadionul Dinamo.

în continuare va avea loc un con
curs de obstacole la care participă 
sportivi fruntași de la Dinamo, C.C.A., 
Metalul, Voința și Rapid,

(10,31 m — 1,46 m — 27.5
3. Olga Borangic (Știința Buc.) 
p (8,71 m — 1,46 m — 27,3
4. Adhelaide Eisiendler (CFR 
șoara) 2.097 p (9.57 m — 1,43
28.4 sec); 5. T..........................
Buc.) 2.093 p
29.4 see) ; 6.
Cluj) 2.091 p
26,9 sec).

După prima zi a concursului de. ora vL>o ae 
decatlon pe primul loc se află record- nul Republicii, 
mânui țării Victor Cincă. El dovedeș- tul aeroportului 
te o formă bună și este păcat că din carea în cursa

10,20 m 1,68 m

unui concurs la săritura

continua astăzi de la 
la ora 17,00 pe stadio 
La ora 6,30, din drep- 
Băneasa, se va da ple- 
de 50 km marș.

„Cupa Eliberării
Competiția de box dotata cu „Cupa 

Eliberării- programează «stă-seară o 
nonă și interesantă întilnire, care se 
va desfășura pe terenul Progresul din 
str. Dr. Staicovici incept nd de la orele 
19. Iubitorii sportului cu mânuși vor 
putea urmări 14 meciuri deosebit de 
echilibrate dintre care spicuim: D.

V. Czekeli—Gheor- 
lonescu, 

Ailenii —

Minea—C. Rusii, 
ghe Vasile, A. Gănescu—D. 
Al.. Podaru—A. Tănase, M.
1. Gropșan etc.

Întîlnirile care urmau să 
în gala de aseară (amînată

aibă loc 
din cau

za "ploii) vor avea loc tot in cadrul 
acestei reuniuni.

Activitatea in
GALAȚI. In localitate a avut loc 

întîlnirea de box între echipele Metalo
sport Galați și Minerul Câmpulung 
Muscel. Mai bine pregătiți din punct 
de vedere tehnic și fizic, boxerii gă- 
lățeni au reușit să termine învingă
tori. cu scorul de 12—6- Se știe că 
în primul meci disputat La Ciinpu- 
lung, victoria a revenit cîmpulunge- 
nilor la scorul de 13—X Iată rezul
tatele de la Galați: I. Marinică (Me
talosport) meci nul eu L Marin (Mi
nerul), V. Manoiache (Metalosport) 
b. p. Gh. Badru (Minerul), A. Pițigoi 
(Minerul) b. ab. S Con dur ache (Me
talosport), V. Filiuță (Metalosport)

ti

• DUMINICA LA PRONOSPORT: BILETE „EXPRES OLIMPIC", SUPLIMENTAR, FIECĂREI 
VARIANTE CIȘTIGATOARE

• ȘI LA CONCURSURILE PRONOEXPRES DIN 20 SI 27 IULIE CITE 100.000 LEI, FOND 
SUPLIMENTAR, PENTRU POSESORII DE BILE TE „EXPRES OLIMPIC".
Hotărît lucru, CONSTANȚA poate 
numit „orașul ciștigătorilor de au

toturisme''. După Constantin Butărăscu, 
care a obținut DOUA AUTOTURISME 
„MOSKVICI", după Elena Ivănescu, 
câștigătoare a unui autoturism „MOSK- 
VjCI", iată că tot un constănțean, 
DUMITRU PANAIȚ. își înscrie ' nu
mele pe lista marflor cîștigători. EL 
A OBȚINUT LA CONCURSUL SPE
CIAL PRONOSPORT DIN 3 IULIE 
UN AUTOTURISM «VOLGA". Auto
turismul 
Constanța 
în minare a 
VA REAMINTIM CA LA 
CURSUL SPECIAL PRONOSPORT 
DIN 3 IULIE AU FOST DISTRI
BUITE — SUPLIMENTAR — PRE
MII IN OBIECTE IN VALOARE DE 
300.000 LEI.

Dar și concursul PRONOSPORT 
DE DUMINICA 17 IULIE BENEFI
CIAZĂ DE UN FOND SUPLIMEN
TAR DE PREMII : 200.000 LEI, DIN
TRE CARE UN AUTOTURISM 
.MOSKVICI", FOND ATRIBUIT TU
TUROR CONCURSURILOR PRONO
SPORT DIN LUNA IULIE. PARTICI
PAȚI CU CIT MAI MULTE VA
RIANTE LA ACEST CONCURS CARE 
OFERĂ - IN PLUS - O PLĂCU
TĂ SURPRIZA Șl ANUME ; BILETE

.EXPRES OLIMPIC" distribuite su
plimentar fiecărei variante cîștigă- 
toare.

După cum se vede, 
nosport de duminică 
mari avantaje

★
Premiile concursului

nr. 28 din 10 iulie: ... __________
12 rezultate a'Cîtț 10.207 lei ; 421,20

concursul Pro- 
beneficiază de

PRONOSPORT
7 variante cu

țarâ
Gh. Ciurea (Minerul), 
(Metalosport) b. p. Gh.

A. Manea (Me-

„pornește 
unde’ 
importantului

mîineM spre 
va avea loc 

premiu. 
CON-

onosport

PREMII IN VALOARE DE PESTE 
2.000.000 LEI, CARE SE ATRIBUIE 
LA MAREA TRAGERE DIN 7 AU
GUST ȘI IN AFARA DE CELE 131 
PREMII CARE S-AU ACORDAT 
POSESORILOR DE BILETE EXPRES 
OLIMPIC DE LA 6. VII și 13. VII 
(2 motociclete, 6 scutere, 6 motorete. 
10 aragazuri ș.a.) SE VOR ACORDA 
PREMII IN OBIECTE,: IN VALOARE 
TOTALA DE 200.000 LEI ȘI LA 
CONCURSURILE PRONOEXPRES 
DIN 20 și 27 IULIE PARTICIPAN- 
ȚILOR LA PRONOEXPRES CARE 
CUMPĂRĂ Șl BILETE „EXPRES 
OLIMPIC". FIECARE DINTRE A-

meci nul cu 
D. Păduraru 
Maidan (Minerul), 
talosport) b. p Gh. Manea (Minerul), 
I. Marcu (Minerul) b. p. D. Bour- 
ceanu (Metalosport), M. loniță (Me- 
talosport) b. p. M. lordache (Mine
rul). Șt. Cojan (Metalosport) b- ab.

Mrăjdcanu (Minerul).
I. H4NCU și I. GHEORGHIU 

corespondenți

i.

BIRLAD. Terenul sportiv Voința a 
găzduit înțilnirea de box intre echi
pele asociațiilor Voința lași șt Voința 
Bîrlad. Birlădenii au cucerit victoria 
cu scorul de 10—6. 
TEHNICE- FI. Vrabie 
Teodorescu (V.L), Gh. 
b. ab. 2 I. Harabagiu 
Maftei (V.B.) b. p.
(V.L), I. Floricică (V.B ) b. p. Va
sile Țibuleac (V.L), P: Botez (V.B.) 
b. p. C- Paznicu (V.I.), D. Butnaru 
(V.L) b. p. V ChiroȘcă (V.B.), Gr. 
Verepceanu (V.L) b. p. V. Dulccscu 
(V^B.), C. Gilea (V.B.) b. ab. 2 I. 
Popovici (V.L).

REZULTATE 
(V.B.) b p. /. 
Cărunt u (V.L) 
(V-B.), Vasile 
Burăh Natan

variante cu 11 rezultate a cîte 203 
lei; 5.257,40 variante cu 10 rezul
tate a cîte 24 lei. Fond de premii: 
285.803 lei.

Ieri a avut loc la București tragerea 
premiilor suplimentare acordate pose
sorilor de bilete „Expres olimpic" care 
au participat la concursul Pronoexpres 
din 13 iulie a.c. Au ieșit: 1 motocicle
tă (în reg. Timișoara), 3 scutere 
(Baia Mare, București, Ploești), 3 

motorete (București — 2). Baia Mare 
ș.a.

3 scutere

★
VA ANUNȚAM O VESTE IMPOR

TANTA :
IN AFARA DE CELE PESTE 10.000

OLIMPIC".
CESTE CONCURSURI BENEFICIA
ZĂ DE UN FOND SUPLIMENTAR 
DE PREMII IN OBIECTE IN VA
LOARE DE 100.000 LEI.

NU UITAȚI! V1NZAREA PE ÎN
TREAGA ȚARA A BILETELOR «EX
PRES OLIMPIC" SE ÎNCHEIE LA 
26 IULIE,

PRONOEXPRES
La tragerea concurstihtj Pronoex- 

pres din 13 iulie, au lost extrase din 
urnă următoarele numere:

30 11 31 40 28 24
Numere de rezervă: 3 34.
Rubrică redactată de i.S. 

Pronosport
Loto-

E. SOLOMON 
corespondent

TULCEA. Boxerii asociației Mtmca 
din Tulcea au reușit să obțină o nouă 
victorie prețioasă în fața- puternicei 
echipe Dunărea Brăila. Se știe că 
tulcenii reușiseră anterior ,șă realizeze 
victorii și în întîlnirile pețeare le-au 
susținut cu echipele S.N.M.fConstanța 
și C.S.M. Galați. In mețiuf cu echipa 
Dunărea Brăila, boxerii din Tulcea 
au terminat învingători cu scorul de 
9—5- Iată rezultatele tehnice: 
Nencu (T) b. p. A. Bunea (B), Gh. 
Tîrpan (T) b. ab- 1 GH. Meri'« tB), 
D. Constantin (T) b. ab.. 2 C. Se- 
grade (B), D- Pescăruș (T*) b. ab. 1 
P. Ganea (B), R. Nadler (B) b. ab. 
2 T. Mihalache (T), V. Anțohi (B) 
b. dese. T. Niculescu (T), T. Panait 
(T) meci nul cu M. Mușat (B)-

P. STAN 
corespondent

PLOEȘTI. Nu de mult a avui loc 
în localitate o întilnire de box tntre 
echipele asociațiilor sportive Rapid 
reg. Ploești și Locomotiva Grivița 
Roșie București. Luptînd cu mai multă 
voință, boxerii echipei Rapid au 
obținut victoria cu scorul de 13—7. 
GH. M01SE și GH ALEXANDRESCU 

corespondenți

M.



Turneul de vo’el de la Constanța

Azi sosesc sportivii din R. S. Cehoslovacă 
P.Și

Finale spectaculoase au încheiat turneul 
international de tenis pentru tineret

Turneul internațional de la Con
stanța se află în atenția amatorilor 
de volei din țara noastră și — bine
înțeles — a jucătorilor și antrenori
lor celor trei echipe care vor repre
zenta țara noastră în această intere- 
;anlă competiție.

Echipele noastre au susținut luni 
seara pe terenul de volei din incinta 
velodromului Dinamo o serie de jocuri 
de verificare. Atît jucătoarele cît și 
jucătorii s-au arătat bine pregătiți.

Reprezentativele Republicii Socia
liste Cehoslovacă și-au anunțat sosi
rea pentru azi, cu avionul. Din echi- 
Îa masculină nu vor lipsi Humhal, 

oman, Sinovec, Handlij, Paulus, cu
noștințe mai vechi. Si echipa femini
nă este alcătuită din jucătoare cu ex
periență, printre care: Matalikova, 
Svozilova, Uhrinova, Spelinova, Lan- 
gova. Echipa masculină a R.P. Un
gare, alcătuită pe scheletul formației 
Dozsa Budapesta, cîștîgătoarea Dina- 
moviadei de la Sopot (R.P. Polonă), 
se anunță ca pretendentă la unul din 
tocurile fruntașe, avînd în vedere fru
moasele rezultate înregistrate anul a- 
cesta. Din rîndul jucătorilor se dis
ting: Galoș, Janosi, Kover, Mayer, 
Molnar, Papp.

F- R. Volei a al- 
iurneului. Iată-1 : 
la ora 17,30: R.P.

Marți dimineață, 
cătuit programul 
vineri 15 iulie, de 
Romînă—R.S. Cehoslovacă (f), R.P. 
Romînă—R.P. Romînă (tineret, mas
culin), R.S. Cehoslovacă—R.P.
gară (m); sîmbătă 16 iulie, de la ora 
17-30: R.P. Romînă (tineret)—R.S. 
Cehoslovacă (tineret , feminin), R.P. 
Romînă (tineret) — R.S. Cehoslovacă 
(m), R.P. Romînă—R.P. Ungară (m); 
duminică 17 iulie, de la ora 17,30: 
R.P. Romînă—R.S. Cehoslovacă (f), 
R.P. Romînă (tineret)—R.P. Ungară 
(m), R.P. Romînă—R.S. Cehoslovacă 
(m). După cum se vede, va mai a- 
vea loc un al treilea meci feminin, 
între reprezentativele de tineret ale 
R.P. Romîne și R.S. Cehoslovacă.

Un-

Terenurile din parcul sportiv Pro
gresul au atras marți, ultima zi a în
trecerilor turneului internațional de 
tenis pentru tineret, un număr mai 
mare de spectatori ca în zilele pre
cedente. Dimineața au luat sfîrșit 
— cu același scor — întîlnirile inter- 
tări: R.P. Romină I — R.P. Romînă 
II 7—0 și R.P. Ungară — R.D. Ger
mană 7—0. Ultimele 3 meciuri ale pri
mei confruntări nu au pus probleme 
învingătorilor. Jiriac a dispus ușor de 
Burciu (6—3, 6—3), Serester a în- 
tîmpinat o rezistență mai serioasă din 
partea lui Dumitru Viziru doar în se
tul II (6—4, 8—6), iar meciul de du
blu mixt Horvath, Mina Ilina — Bur
ciu, Mariana Ciogolea nu a constituit 
decît o simplă formalitate, prima pe
reche pierzînd numai un joc: 6—0, 
6—1. In urma acestei victorii (a treia 
la număr), prima reprezentativă de

12 canotori cehoslovaci
vor lua startul

la concursul de la București
Ultimul criteriu de selecție al ca- 

noiștilor cehoslovaci în vederea JO. 
de la Roma îl va constitui concursul 
internațional preolimpic care va avea 
loc în zilele de 23 și 24 Iulie pe lacul 
Snagov din apropiere de București. 
La acest concurs vor mai participa 
Vîslași din U.R.S.S., R.P. Ungară și 
R.P. Romînă. Federația cehoslovacă 
a selecționat pentru acest concurs un 
număr de 12 capotori printre care: 
Polakovic, ” ,,
și Kodes, Vokal (canoe-dublu). La 
caiac-dublu vor participa Pjha și 
Vrsovski. Din lot mai fac parte Ku- 
tova, Kolinska, Cepcianski, Holy, 
Spacek și Pavelek.

Hradil (cancc-sunplu).

P.iha și

Călăreții romîni au încheiat cu succes 
concursul hipic internațional de la Aachen 

Echipa R.P. Romîne pe locul IV în „Cupa Națiunilor"
In cadrul concursului hipic interna

țional de la Aachen s-a desfășurat 
„OUPA NAȚIUNILOR". Disputată în 
două manșe pe timp de ploaie, în fața 
a 40.000 spectatori, proba pe echipe 
a reunit la start reprezentanții a nouă 
țări: R. F. Germană, Spania, Belgia, 
Elveția, Olanda, Norvegia, S. U. A„ 
R. P. Romînă și R. P. Polonă. Din 
cauza condițiilor grele de concurs trei 
țări s-au retras: Elveția, Norvegia și 
Olanda.

In această probă deosebit de difi
cilă, călăreții romîni au reușit și în 
acest an un rezultat remarcabil, ocu
pând din nou locul IV pe echipe. De 
reținut că în prima manșă, Virgil 
Bărbuceanu cu calul Robot a terminat 
parcursul fără nici o penalizare (al 
doilea din toți participant^), iar

tineret a țării noastre a ocupat pe 
merit locul I.

Și a doua întîlnire interțări a avut 
în continuare o desfășurare asemănă
toare, jucătorii maghiari manifestînd 
o netă superioritate în fața tinerilor 
tenismani din R.D.G. Astfel, Mâdai — 
după ce a depășit momentul dificil din 
primul set, în care dîrzenia lui Trettin 
și-a spuscuvîntul — a obținut victoria 
cu 5—7, 6—4, 6—4, Kali a cedat 
doar 3 jocuri în fața lui Schmidt, iar 
perechea Kali, ludith Monori a cîșli- 
gat clar la Schmidt, Hella Vahley: 
6—2, 6—3. Echipa maghiară s-a si
tuat pe locul II în clasament, ea fiind 
urmată — în ordine — de echipa se
cundă a țării noastre și formația R.D. 
Germane.

Finalele concursului individual 
fost în general mult mai disputate 
torită importanței lor și, în unele 
zuri, a echilibrului de valoare. 
simplu băieți Ion Țiriac și Vasile Se
rester au dat loc la o întrecere de 
bună valoare tehnică, spectaculoasă. 
A învins Țiriac cu 6—3, 9—7, 6—4. 
De altfel, Țiriac — Serester au dove
dit. forța lor de joc imediat, cînd au 
îritîlnit în finala de dublu băieți pe

", victoria revenindu-le 
de 6—3. 6—1,

au 
da- 
ca- 
La

Gheorghe Langa cu Rubin a avut 
numai 4 puncte penalizare. Iată și 
clasamentul pe națiuni alcătuit Ia sfîr
șitul probei: 1. R. F. Germană 16 
puncte; 2 S. U. A. 32 puncte; 
Spania 43 puncte; - — - •
puncte; 5. Belgia 94 
lonia 127 puncte.

Concursul hipic internațional de la 
Aachen a constituit un minunat pri
lej de afirmare a călăreților romîni 
care s-au dovedit într-un evident pro
gres față de anul trecut. La această 
mare întrecere ei au obținut un pre
miu III, două premii IV, un premiu 
V, două premii VI și două premii IX, 
iar calul Rubin a fost clasat cu 32 
puncte printre cei mai buni cai din 
Europa.

Mâdai — Kali, 
categoric cu scorul
6—3. In același timp. Mina Ilina în-

trecea pentru a doua oară în acest 
turneu, de data aceasta în finala de 
simplu jete, pe ludith Monori cu 6—3, 
7—5, Ia capătul unei partide dinamice, 
atrăgătoare. De remarcat că Mina 
Ilina a fost condusă în setul II cu 
4—1, dar dînd dovadă de multă pu
tere de luptă, s-a impus categoric în 
final.

Un premiu de frumusețe ar fi me
ritat finala de dublu mixt. Cu atît mai 
mult cu cît cei 4 jucători erau aproa
pe la capătul puterilor după o zi care 
t-a solicitat mult. Țiriac, de pildă, 
susținea a patra întîlnire 1 Partida s-a 
soldat de altfel și cu o surpriză : pe
rechea Madai, ludith Monori a reușit 
să cîștige cn 4—6, 6—3, 6—3 în fața 
dublului nostru Ion Țiriac, Mina Ilina, 
deși începutul meciului nu lăsa să 
se întrevadă acest rezultat. Dacă Ti
riac n-ar fi fost handicapat de obo
seală, sîntem convinși că altul era 
deznodămîntul partidei. Așa, greul du
blului nostru a căzut pe umerii Minei 
Ilina, care merită sincere felicit" 
pentru eforturile depuse. Adresăm ac< 
leași felicitări și tinerilor jucători ma
ghiari ce au ținut să încheie printr-un 
joc de calitate turneul international 
găzduit în Capitală.

N. MAR DAN

3.
4. Romînia 65 
puncte; 6. Po-

Turneul zonal de șah de la Sinaia
SINAIA 13 (prin telefon, de la 

trimisul nostru). După cum era și dc 
așteptat, o dată cu apropierea finișu
lui lupta a luat un aspect și mai 
dîrz. La încheierea rundei a X-a aveam 
o nouă fruntașă în clasament (Edith 
Keller-Hermann, 7 p.), dar după runda 
următoare locul i-a fost luat de Eva

Doua noi recorduri mondiale
— 86,46 ni la aruncarea suliței — 2:15,8 pe 280 ■ fluture

Intr-im concurs de atletism desfi- Alley a stabilit uh nou record mon- 
șurat la sfîrșitul săptămînii trecute în 
Statele Unite, atletul american W.

0 frumoasă victorie a luptătorilor noștri: 
reprezentativa

dial la aruncarea suliței: 96,46 m.
Luind startul luni într-un concurs 

de natație, înotătorul american Mc. 
Troy a stabilit un nou record mon
dial în proba de 200 m fluture cu 
performanța de 2:15,0. Vechiul record 
mondial era deținut de către același 
înotător și era de 2:16,4.

(Urmare din pag. 1)

egalitate. Arbitrii însă, după părerea 
noastră, au punctat greșit „turul de 
cap“ executat de Leiî Samuelsson, a- 
cordîndu-i două puncte în loc de until. 
Conform regulamentului, se acordă 
două puncte numai atunci cînd pro
cedeul executat se finalizează prin 
„pod". în cazul de față însă, M. Suîț 
s-a răsucit în aer și nu a fost trecut 
prin pod. Intîlnirea a plăcut publicului 
prin dinamisrtiul ei. La sfîrșitul celor 
12 minute, arbitrii au acordat victo
ria la puncte luptătorului suedez.

Gh. Dumitru și Oke Anderson (la 
cat. 67 kg) au primit din primele 
minute cîte un avertisment pentru pa
sivitate. Acest lucru n-a avut însă da
rul să schimbe aspectul luptei în pri
ma repriză. La parter, luptătorul ro- 
rnin s-a- dovedit superior, treeîndu-și 
adversarul printr-o „centură laterală", 
procedeu care — de altfel — a fost 
Îiotărîtor pentru victoria "a la puncte. 
In ultimele două minute, Anderson a 
mai primit încă un avertisment pentru 
pasivitate.

Așteptată cu un viu interes, întîlni- 
rea de la cat. seminti/locie, care opunea 
lui V. BuL.rca pe Bertil Nystrom, nu 
a corespuns în totalitate. Și cînd spu
nem acest lucru np referim îndeosebi 
la sportivul nostru, de la care aștep
tam mai mult. Pr/na repriză a fost 
fără istoric. Ea a fost presărată cu 
acțiuni obstrucționiste de ambele părți, 
datorită cărora cei doi luptători au 
primit, normal, cîte un avertisment. 
La repriza de parter, V. Bularca în
cearcă de multe ori să execute proce
deul său favorit, „suplecil", dar fără

ezultat. Luptătorul suedez s-a apărat 
foarte bine împotriva acestui procedeu 
cu care a fost (învins la tuș în urmă 
cu doi ani. în mihnttil 9, V. Bularca 
a mai primit un avertisment pentru 
fugă repetată de pe saltea. Intîlnirea 
s-a încheiat cu un rezultat de ega
litate.

La cat. 79 kg am urmărit și de 
data aceasta ascendența lui I. Țăranu, 
care în ultima vreme a început să 
justifice prezența lui în lotul olimpic. 
Desigur că din punct de vedere tehnic 
mai are nevoie de pregătire; dar ne-a 
plăcut combativitatea lui, dorința de 
a învinge. Decizia de egalitate cu care 
s-a sfîrșit partida este justă. Hans 
Antonson este un luptător înzestrat cu 
multe calități și un bun executant al 
„rebururilor", acțiuni cărora I. Ță
ranu Ic-a făcut lață cu succes.

Intîlnirea din cadrul categoriei semi
grea dintre G. Popovici și Rone San
son nu a plăcut publicului. A fost 
un meci anost, lipsit de acțiuni di
namice. Rezultatul de egalitate este 
just.

La categoria grea, Lazăr Bujor a 
pierdut meciul numai datorită aver
tismentului pe care l-a primit în mi
nutul cinci pentru luptă pasivă. Rag- 
ner Swensson a fost uh adversar di
ficil și mult mai greu dccît sportivul 
nostru. Față de perioada de pregătire 
pe care 
zile) L. 
mitor.

Turneul
handbaliștilor noștri
Continuîndu-și lungul turneu pe 

care-1 întreprind în Japonia și R. P. 
Chineză, handbaliștii romîni au susți
nut marți, la Canton, un meci cu e- 
chipa Armatei din localitate. Acest 
joc, al 15-lea din cadrul turneului, 
s-a terminat cu scorul de 9-8 în fa
voarea gazdelor.

FOTBAL PE
Torpedo, la a 12-a

a avut-o (numai o lună de 
Bujor s-a prezentat mulțu-

Astăzi, 
cea de a 
reprezentative.

★
la Craiova, va avea loc 

doua întîlnire între cele două

GLOB
victorie !
de sfîrșitul 
este cunos-

Cu trei etape înainte 
campionatului U.R.S.S., 
cută doar una din cele trei finaliste 
ale grupei I care vor participa la 
turneul pentru desemnarea echipei 
campioane. Aceasta este Torpedo 
Moscova, care în ultima etapă a 
întrecut cu 1—0 pe campioana unio
nală — Dinamo Moscova. Alte re
zultate înregistrate marți : Zenit Le
ningrad— S.K.A. Rostov 1—2, Kalev 
Tallin—Moldova Chișinău 0—2, Dau- 

Tbilisi 2—1, 
. . ..j- Tașkent

gava Riga—Dinamo Tbilis 
Avangard Harkov—Pahtaktor
0-1. 
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Torpedo 16 12 3 1 33:10 27
S.K.A. Rostov 15 7 6 2 21:13 20
Daugava 15 6 6 3 20:11 18
Dinamo Tbilisi 15 6 5 4 31:19 17
Spartak Erevan 14 5 6 3 19:16 16
Dinamo Moscova 15 5 5 5 21:11 15

următoare locul i-a 
Karakas (7’/2 p.).

Spre deosebire de runda precedentă, 
în cea de a 10-a — desfășurată marți
— toate partidele s-au terminat în
primele cinci ore de jac. Iată rezul
tatele tehnice : Schameitat—Eretova 
0—1, Sillye—Spakowska 0—1, Poli- 
hroniade — Keller-Hermann >/2—'/2, 
Konarkowska — Karakas Pra
silova—Nicolau */2—*/2, Haahr—Kattin- 
ger 1—0, Teodorescu—Vuorenpââ 0—1.

Miercuri .dimineață au fost reluate 
partidele întrerupte din runda a 9-a. 
Fără joc a fost consemnat rezultatul 
de remiză în întrerupta Spakowska
— Eretova. Tot cu remiză, dar după 
o luptă agitată, s-a încheiat partida 
Karakas—Polihroniade. Trei partide au 
fost decise de jucătoarele cu negrele: 
Kattinger — Prasilova 0—1, Teodo- 
rescu — Schameitat 0—1, Vuorenpââ
— Haabr 0—1. Keller Hermann a 
întrecut-o pe Sillye, fapt care a de
terminat trecerea ei în fruntea clasa
mentului.

Sub semnul surprizelor a sfat run
da a Xl-a, desfășurată miercuri seară. 
Sahista daneză Haahr a reușit să a- 
ducă Alexandrei Nicolau prima înfrîn- 
gere în concurs. De notat că jucătoa- 
rea noastră a avut avantaj, dar în 
complicațiile jocului de mijloc a co
mis o greșeală decisivă. Asemănător 
a decurs partida Keller Hermann— 
Konarkowska, încheiată surprinzător 
cu victoria ultimei. Karakas a cîști- 
gat în numai 17 mutări la Prasilova. 
Schameitat (la a 5-a victorie cu ne
grele) a învins-o pe Vuorenpââ. La 
întrerupere, Polihroniade deține avan
taj la Spakowska, Teodorescu are un 
pion în plus la Kattinger, iar în par-

desfășurată marți

tida Eretova—Sillye șansele sînf
egale.

înaintea ultimelor două runde, cla
samentul este următorul: 
7'A, Keller-Hermann 
colau, Konarkowska 
6‘/j, Polihroniade 
5*/, (I), Sillye 4'A 
4*/2, Teodorescu 4
Spakowska 2*/2 (1) și Kattinger 2(1).

RADU VOIA

Karakas 
și Haahr 7. Ni- 

și Schameilat 
6 (1), Eretova 
(1), Vuoceopâă 

(1), Prasilova 4,

înaintea ultimelor 4 runde
ale turneului de șah
de la Buenos Aires

Rundele 14 și 15 ale turneului iti 
ternaționaf de șah de la Buenos Aire: 
au adus pe lingă rezultate scontat: 
și unele surprize. Infrîngerea lui Szab< 
din partea lui Guimard și a lui Un 
zicker din partea lui Wexler micșo 
rează numărul concurenților angajaț 
acum spre sfîrșit în lupta pentru pri 
mull loc. Lider continuă să fie Res 
hewski, dar distanța dintre el și a 
doilea clasat, Viktor Korcinoi, s-i 
redus la numai o jumătate de punct

Iată rezultatele tehnice ale ultime 
lor două runde disputate : RUND/’ 
A 14-A : Packman—Unz.icker 1—0 
Fischer—Korcinoi */2—’/2; Szabo- 
Guimard 0—1: Uhlman—Taimano- 
0—1; Reshewski—Wexler 1—0: Ivko’ 
—Evans >/2—'/2 ; Eliskases—Olafssoi

—'/2 ; RUNDA A 15-A : Korciiioi- 
Ivkov 1—0; Reshewski — Uhlmai 
V2—'/-; Olafsson—Pachman ’/2—'/2 
Evans—Eliskases */2—'/•>. 1 Wade- 
Betiko 1—0; Szabo—Bazan 1—0; Tai 
manov—Rosetto ‘/2—'/2 ; Gligorici- 
Foguelman 1—0; Unzicker—Wexle 
0—1

Conduce ResJiewski cu 10'/2 p., ur 
mat de Korcinoi — 10 p. etc.

•:4+ -

.’2'

PE SCURT
• IN TURUL CICLIST al Franței 

s-au desfășurat alte două etape. Etapa 
a XVI-a Gap-Brianțon (178 km) a re
venit rutierului Graziano Battistini. Cea 
de a XVII-a etapă Brianțon-Aix Ies 
Bains (229 km) a fost câștigată de către 
francezul Jean Graczyk. In clasamentul 
general 
Nencini

continUH să conducă 
(Italia).

BERLINUL de est a

Gastone

fost inau- 
mai mare 
fost arne-

• IN
gurată o piscină modernă, cea 
din întreaga Germanie. Ea a 
najată lîngă parcul Pankow și a costat 
aproape 6 milioane de mărci.

• ECHIPA DE TENIS DE MASA 
(tineret) a S.U.A. a evoluat la Lenin-

grad, întîlnind selecționata de tinere 
a R.S.F.S. Ruae. Tinerii sportivi sovie 
tici au obținut victoria cu scorul d 
7—2.

• IN VEDEREA campionatelor incn 
diale de volei, care vor avea loe îi 
toamna acestui an la Rio de Janeirc 
federația cehoslovacă de specialitate 
alcătuit un lot de 12 jucători. Printr 
ei se află Ilumhal, Golian. Kernel. K< 
varik, Stolarik, Sorm și Handlik

• CEI MAI BUNI cicliști bulgari ai 
participat recent la o interesantă curs 
contra-cronometra pe muntele Vitoșs 
din apropierea Sofiei. Victoria a reve 
nit tânărului alergător Nicolai Traikot 
urmat de M. Iliev și A. Rîbarski, Boiai 
Koțev s-a clasat pe locul 13.
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