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VALERIU BULARCA 9 PRIMIT TITLUL
UE MAESTRU EHI fii SPORTULUI

iar după 
chiar pe

Marți seara, la Oslo, acolo unde 
se desfășoară in aceste zile campio
natele mondiale de talere și skeet. 
maestrul emerit al sportului Ion Du
mitrescu a făcut cunoscut din nou în
tregii lumi valoarea ridicată a tiru- 
ui rominesc. El a ocupat locul III in 
clasamentul definitiv al probei de. ta
lere. Cele 295 p. obținute de el con
stituie g performanță deosebit de va- 
'oroasă, la numai un punct față de 
recordul mondial, fiind în același timp 
un nou record al țării, superior cu 
■rei puncte vechiului record.

...încă o medalie vine la noi in

venit „ținta" fotoreporterilor și a 
multor conciirenți care au apreciat în 
mod deosebit stilul lui de tragere. 
Mulți dintre spectatori și specialiști 
au regretat de aceea talerul scăpat de 
I Dumitrescu în ultimele minute, ta
ler care l-ar fi situat la egalitate de 
puncte cu primii doi clasați, 
terminarea barajului poate 
primul loc.

Iată clasamentul definitiv 
pionatului mondial de talere 
din șanț : 1. Matarelli (Italia) 296 t 
(în baraj 25 t) ; 2. Ețsenlauer (S.U.A.) 
296 f (în

al cam- 
aruncate

baraj 24 t) ; 3. ION DU
MITRESCU 295 t; 4. 
Rosini (Italia) 294 t; 5. 
Kalinin (U.R.S.S.) 2931; 
6. Masseider (R.D. Ger
mană) 293 t. Cel de al 
doilea concurent romîn, 
Gh. Enachc, a totalizat 
281 talere lovite.

Miercuri au . început 
concursurile pentru ob
ținerea insignei de maes
tru trăgător la proba 
de skeet. Trăgătorul nos
tru Ștefan Popovici a 
obținut insigna de bronz.

ION DUMITRESCU

'ară alăturindu-se celor poleite cu 
tur și argint cucerite in acest an de 
landbFRști, atleți, luptători, de Geta 
Pitică fl Maria Alexandru, de bo- 
ceri etc. Este o medalie de bronz. Noi 
se mândrim cu ea și cu cel care a 
rucerit-o.

ic
OSLO, 14 (prin telefon). După o 

întrecere epuizantă, un adevărat ma- 
-aton al tirului cu arma de vînătoare, 
reprezentantul nostru I. Dumitrescu 
cuceritorul medaliei de bronz, a de-

0 frumoasă victorie la Iași

C.S.M.S__ Lourdes
8-6 (5-0)!

Rugbiștii ieșeni, întrecîndu-se pe 
ii înșiși, au înscris în palmaresul 
.or, cea mai frumoasă victorie, do- 
iindită- in confruntările cu diferite 
brmații de peste hotare. Ei au obți- 
lut un succes pe deplin meritat, de 
irestigiu, dar la un scor (8—6) care 
iu marchează suficient superiorita- 
ea ior, in fața redutabililor rugbiști 
lin Lourdes. O victorie a voinței — 
ișa a caracterizat-o după meci căpi- 
anul echipei franceze, celebrul Jean 
3rat. Noi ne-am îngădui să compie- 
ăm: a fost și o victorie a celor mai 
<uni, pentru că realmente C.S.M.S. 
ași a fost, timp de 60 de minute, 
•chipa care „s-a văzut" mai mult 
>e teren, care a avut inițiativa.

Aproape 6.000 de spectatori, întrun
ind ploaia, au avut marea satisfac- 
ie de a urmări o partidă dramatică 
i de o bună calitate. De la ieșeni 
i excelat înaintarea și îndeosebi Dro- 
>otă, un jucător inepuizabil. Impreu- 
lă cu el s-au remarcat Graur și Zlă- 
»ianu, ambii foarte buni, Rosenberg, 
m inspirat coordonator și Sebe, pre- 
:ent pe fiecare fază a inaintării. Din 
inia de treisferturi o bună impre- 
ie au produs Vizitiu, rugbist cu in- 
inite posibilități (ne surprinde de ce 
elecționerii nu l-au reținut pentru 
ot !), Constantinescu și Balcan, pre- 
um: și fundașul Alexandrescu, care 
■deseori a amintit de un Penciu 
n zilele lui bune.

Lourdes a pierdut, deși a jucat 
nai' clar și a acționat cu mai multă 
antezie decît la București. Secretul 
ictoriei ieșenilor constă în ritmul

T., STAMA

(Continuare in pag. a 3-a)

Mărfi după-amiază, in sala de festivități a Consiliului General 
al U.C.F.S. a avut loc o ședință festivă la care au participat acti
viști ai mișcării de cultură fizică și sport, lotul republican de lupte 
clasice recent reîntors de la campionatele mondiale de la Yokohama, 
lotul de box care a participat la campionatele europene de la 
Belgrad, antrenori și numeroși sportivi.

Tov. Emil Ghibu, vicepreședinte al U.C.F.S., a făcut o prezen
tare succintă a întrecerilor de la Yokohama. Printre alle’e el a 
arătat că luptătorii noștri s-au pregătit cu deosebită rivnă și au 
concurat la un nivel superior in întreceri, că prin comportarea lor 
au atras atenția tuturor delegațiilor de sportivi și a specialiștilor 
străini.

în continuare, tov. Miron Olteanu, vicepreședinte al U.C.F.S.. 
a felicitat pe luptători, care au dovedit patriotism și dirzenie în 
lupta pentru obținerea unor locuri fruntașe in ierarhia mondială 

a acestui sport. Tov. Miron Ol
teanu a arătat că pregătirea lor

Tovarășul Miron Olteanu, vicepreședinte al Consiliului General al U.C.FS., 
îl felicită pe Valeriu Bularca, maestru emerit al sportului.

La „Steagul roșu“ • ••

superioară se datore ște minuna
telor condiții create de partidul 
și guvernul nostru mișcării de 
cultură fizică și sport. în numele 
Biroului Consiliului General al
Uniunii de Cultură Fizică și Sport, 
tov. Miron Olteanu a inminat 
distincția de „Maestru emerit al 
sportului" luptătorului Valeriu Bu
larca pentru comportarea sa ex
cepțională din ultima vreme, în
cununată 
campion 
tov. M. 
serie de 
viitor — 
tivilor noștri.

vreme,
cu cucerirea titlului de 
mondial. De asemenea. 
Olteanu a subliniat o 

importante sarcini — de 
care stau in fața spor-

aur și argint!
Primirea călduroasă făcută luptătorilor Valeriu Bularca 

și Dumitru Pîrvulescu la Brașov
BRAȘOV 14 (prin telefon). Spor

tivii din localitate au făcut o fru
moasă primire campionului mondial — — —• j vicecam-VALERIU, BULARCA. și 
pionului lumii, DUMITRU PIRVU- 
LESCU, care la campionatele mon
diale de lupte de la Yokohama au 
cucerit o medalie de aur și una de 
argint-

k șasea ediție a „Cupei U.C.E.C.O.M."

PITEȘTI, 14 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — I 
miilui din Capitală au 
la ora prînzului în 
U.C.E.C.O.M. pentru a 
carea festivă in a Vl-a 
pei U C.E.C.O.M.“. Cei 
străini și romini s-au ___ ,.....
aici spre kilometrul 9,5 al șoselei Chi
tită, de unde s-a dat startul oficial 
în prima etapă București-Pitești.

Se pornește „tare". Pină la Titu 
sîntem martori a numeroase tenta
tive de evadare întreprinse de P. Ga- 
ne, P. Stoianov, I. Constantinescu, V. 
Cohanciuc, K. Gazda, Z. Glowaty, A. 
Devai ș. a., tentative anihilate însă 
de pluton. Primul trece prin Titu tâ
nărul reprezentant al clubului Dinamo, 
P. Ghiță, iar în regiunea Argeș intră 
cel dinții alergătorul maghiar Devai. 
De aici, plutonul „cade" în acalmie. 
I. Constantinescu ia însă cursa pe 
cont propriu, iar după el pornește po
lonezul Glowaty. Plutonul nu acor
dă atenție acestei evadări, fapt de 
care profită cei doi fugari ; ei creea
ză un avans de 1:08,0. Totuși ei sînt 
ajunși și se formează două plutoane. 
Cu numai 5 km înaintea sosirii apa
re o barieră care regrupează cicliș
tii, astfel că la sprintul final se pre
zintă toți alergătorii. învingător: 
Gh. RADULESCU (C.C.A.) cronome
trat cu 2 h 50:01,0 (105 km), ur
mat în același timp de Gh. Moiceauu 
(Dinamo București), S. Bariton (Voin
ța I), A. Șelarii (Dinamo), V. Cohan- 
ciuc (Voința I), V. Dobrescu (Voin-

Iubitorii ciclis- 
venit miercuri 
fața sediului 
asista la ple- 
ediție a ,,Cu- 
55 de cicliști 
îndreptat de

A CUCERIT PRIMA ETAPA
ța I), A. Devai (Spartakus) și un 
grup de peste 30 de alergători, în a- 
celași timp. In clasamentul pe echi
pe primul loc îl ocupă VOINȚA I cu 
8 h 30:03,0 urmată în același timp 
de Dinamo, C.C.A., Voința II, Spar
takus (R. P Ungară), Victoria, Olim
pia Brașov, Septembri (R. P. Bulga
ria), lotul de tineret.

Joi se desfășoară etapa a 11-a pe 
ruta Pitești — Rm. Vîlcea (74 km), 
iar vineri etapa a III-a, Govora — 
Sibiu (1Î8 km).

TR. IOANIJESCU

Numeroși tovarăși de muncă, co
legi de echipă și asociație, iubitori 
ai sportului, rude și prieteni au ținut 
să-i întîmpiiie în gară. In numele 
sportivilor din Brașov, tov. Mihai 
Dolhan, președinție Consiliului oră
șenesc U.C.F.S., ];. adresează un căl
duros salut și sincere felicitări pen
tru succesul obținut.

Puțin mai tîrziu, cei doi sportivi 
au fost primiți cu dragoste la uzina 
.Steagul roșu" din localitate, locul 
lor de muncă. In numele muncitori
lor de, aici, ei au fost salutați de 
tov. inginer Vasile Trifu, secretarul 
comitetului de partid al uzinelor 
de autocamioane, de Ion Marin, pre
ședintele comitetului, sindicatului, de 
Traian Bobean, director comercial și 
alții. Valeriu Bularca și Dumitrii 
Pîrvulescu s-au îndreptat apoi spre 
secția de sculărie, locul lor de muncă. 
Aici, ei au fost salutați cu căldură 
de tov. Ion Nicolaescu, secretarul 
organizației de bază P-M.R., precum 
și de muncitorii din secție.

Valeriu Bularca și Dumitru Pîrvti- 
lescu sînt ridicați și purtați pe brațe 
în marile hale ale secției.

In cuvinte deosebit de impresio-

nante, bâtrînul maistru D. Stoica 
se adresează muncitorului Bularca : 
„Dragă iValerică am trăit împreună 
cu tine clipele succeselor tale tind 
■am auzit că ești cel nwi bun din 
lume mi-a scăpat o lacrimă de bucu
rie. Ești mrndria uzinei noastre, a 
patriei noastre scumpe".

Cîieva clipe mai tîrziu Valeriu 
Bularca spunea : „Am retrăit azi 
momentul înălțător pe care 1-asn 
simțit acum cîteva zîie la Yokohama 
cînd am cucerit titlul mond'al. Atunci 
eram însă departe de patrie, de cei 
dragi. Azi, am fost însă în mijlocul 
ior, al tovarășilor mei de muncă. 
In plus, am simțit mai mult decît ori- 
cînd cit de mare este răspunderea 
noastră, a sportivilor, față de acei 
care ne iubesc". Apoi Dumitru Pîrvu. 
lescu a adăugat: „Azi, la 14 iunie 
1961, em trăit evenimente deosebite. 
E vorba. în primul rînd, de entu
ziasmul cu care am fost primiți de 
tovarășii noștri de muncă. Tot azi 
am împlinit vi r sta de 28 de ani și 
am aniversat și 12 ani de cînd 
am pășit pentru prima dată în sala 
de lupte".

ION OCHSENFELD
C. GRLIlA-corespondent regional

Astăzi la ora 17.3Q, pe stnlioaul „?3 August"

Intilmrea interiia|ițmală de fotbal 
dhitre €. €. A. și ISossved Budapesta

au 
a- 
o 

a-

Amatorii de fotbal din București 
prilejul să urmărească astăzi după 
miază pe stadionul „23 August11 
întâlnire internațională deosebit de 
tractivă: C.C.A. — Honved Budapesta.
Liderul campionatului nostru pri
mește replica unei formații bine co
tate în fotbalul european.

Fotbaliștii budapestani au sosit in 
Capitală ieri la prînz cu trenul. Din
tre cei 13 jucători pe care i-am în
tâmpinat la sosire, i-am remarcat de
sigur, în, primul rînd, pe renumiții 
internaționali Bozsik (cu cele mai

Echipa de șah a R. P. Romine 
învingătoare în meciul cu R. 0. Germană

Fl. Gheorghiu l-a învins pe marele maestru W. Ohlmann
BERLIN, 14 (prin telefon). — în 

orașul Karl Marx-Stadt, s-a disputat 
timp de trei zile întîlnirea internațio
nală amicală de șah dintre reprezen
tativele R.. D. Germane și R. P. Ro
mine. La capătul unor partide dîrz 
disputate, șahiștii romini au obținut 
o frumoasă victorie, terininînd învin
gători cu scorul general de lOVe-O’/e.

In cel de al doilea tur, încheiat 
miercuri, rin succes deosebit a fost 
repurtat de titiăriil campion al R. P.

Romîne, Florin Gheorghiu care l.a în
vins pe marele maestru internațional 
W. Uhlmann. In primul tur, victoria 
fusese obținută de șahistul german. 
La masa a doua, Ciocîltea a făcut 
remiză cu Zinn.

Victoria echipei romîne a fost asigu
rată în primul tur, cîștigat de oas
peți cu 7-3. Tn turul doi, gazdele 
s-au arătat superioare cu 6V2-3V2, ne- 
putînd totuși să refacă handicapul.

multe 
nală), 
ei au 
Szbcs,
Rozmics, 
lozsa,

selecționări în echipa națio- 
Tichy, Farago. împreună cu 
mai coborît din tren: Takacs, 

Marosi,
Geryes,
Nagy,B.

Dudas, Galambos, 
Gilicz, Nogradi, 

G. Nagy, Katona,

fost accidentat duminică in partida 
R. P. Ungară — Austria, desfășurată 
Ia Budapesta.

întrebat cum apreciază jocul de 
azi, antrenorul Babolcsay ne-a spus: 
„Ii cunosc bine Pe jucătorii echipei

tAtaru (C.C.A.)
Komora și Balogh. Lotul este condus 
de It. col. Iosif Kardos, Antrenor 
este fostul internațional și jucător la 
Honved pină in 1958, Babolcsay.

Remarcind absența valorosului mij
locaș internațional Kotasz, conducă
torul lotului ne-a informat că el a

MAROSI (HONVED)

C.C.A., ca și rezultatele valoroase ob
ținute pe plan internațional. In mo
mentul de față, C.C.A. are — după 
mine — mai multe șanse in partida 
de azi. Aceasta nu înseamnă insă, că

(Continuare in pag.- a 4-a)-



Juniorii și junioarele în întrecere pentru cucerirea 
titlurilor de campioni republicani

Cei mai tineri baschetbaliști ai 
țării își dispută incepînd de mîine 
titlurile de campioni republicani la 
juniori și junioare. Un eveniment de 
mare importanță pentru tinerii jucă
tori, care timp de trei zile se vor 
întrece într-o competiție deosebit de 
interesantă. După aproape un an de 
luptă pasionantă dusă în fazele ante
rioare ale campionatelor, după emo
țiile produse de atîtea și atîtea meciuri 
decisive, cei mai buni juniori ai țării 
trec ultimul „examen" pe terenurile 
Știința. Protagoniste sint echipele de 
juniori Clubul sportiv școlar Cluj, 
Clubul sportiv școlar Luceafărul Bra
șov, Clubul sportiv școlar București, 
S.P.C. București și echipele de ju
nioare Clubul sportiv școlar Harghita 
Tg. Mureș, Luceafărul Brașov, Clu
bul sportiv școlar București și Școa
la sportivă de elevi nr. 2 București.

Jocurile se vor desfășura vineri și 
sîmbătă de la ora 17 și duminică de 
la ora 8, în organizarea comisiei de 
baschet a orașului București.

înaintea finalelor publicăm și cîști- 
gătoarele edițiilor precedente ale cam-

pionatelor : JUNIORI ; 1956 : Tinărul 
Dinamovist Satu Mare, 1957 și 1958 : 
Tinărul Dinamovist București, 1959: 
Clubul sportiv școlar Banatul Timi
șoara ; JUNIOARE : 1956 : Dinamo
Timișoara, 1957 șl 1958 : Voința 
GheOrghieni, 1959: Clubul sportiv șco
lar Luceafărul Brașov. în 
pionatele 
au avut

republicane de 
fază finală.

1960 cam- 
juniori nu

meciul 6.G.A.—T.S.K.A. 
DUMINICĂ

SE JOACA

meciului C.G.A.—T.S.K.A. 
din cadrul semifinalelor

Returul
Moscova
„Gupei Campionilor Europeni" se va 
desfășura duminică dimineață pe sta
dionul Republicii. întrecerea va în
cepe la ora 9,30.

Biletele se pun 
de joi 15 iunie

AZI ÎNCEPE 
ANUALA A

★

în vînzare începind 
la casele obișnuite.

CONSFĂTUIREA 
ANTRENORILOR

rrm
țară și din Capitală

Activitatea la zi
• PATRU ZILE DE ÎNTRECERI 
LA ȘTRANDUL TINERETULUI
• 15 JUCĂTORI PARTICIPA LA 
PREGĂTIRILE LOTULUI

TINERET
DE

• In această perioada cluburile și 
asociațiile sportive cu secții de natație 
organizează prima etapă din cadrul 
«ampioiniatelor republicane de înot și 
sărituri, rezervate juniorilor. In Ca
pitala, întrecerile primei faze sint pro
gramate incepînd de astăzi și pînă 
duminică la ștrandul Tineretului, după 
următorul program : 
sîmbătă de ta ora 
de la ora 10.

• După cum am
pionatul republican 
trerupt după etapa 
rată duminică, în scopul de a face loc 
pregătirilor selecționatei noastre de 
tineret, care va participa între 24 și 
26 iunie la turneul internațional de 
la Leipzig, Echipa noastră se va în
trece cu selecționatele de tineret din 
R. D. Germană, Suedia și cu încă o 
reprezentativă nedesemnată pînă în 
momentul de față. La pregătirile e- 
chipei noastre participă un lot alcătuit 
din următorii jucători : Mureșan
Chețan, Csizer (portari), Firoiu, C. 
Marinescu. Culîneac, Chirvăsuță, Ale 
xandrescu. Țăranii, Marcul eseu, Popa 
Mihăilescu, f'leșeriu, Lengyel, Urcau 
Antrenorii lotului sînt : Ad. Balint s> 
C. Vasiliu. Iată și clasamentul cam-

astăzi, mîine și
18, iar duminică,

mai a nun fa t, ca Hi
de polo a fost în- 
a Vll-a, desfășu-

pionatului republican a:Șa c urn se pi e-
zintă la întrerupere:

1. Dinamo Buc. 6 6 0 0 42:10 12
2. Știința Cluj 6 5 1 0 27:15 II
3. C S. Oradea 6 4 0 2 38:21 S'
4. C C.A. 6 4 0 2 25:19 8-
5. C. S. Mureșul 6 4 0 2 22:24 8'
6 Rapid Buc. 6 o 0 4 17:25 V
7. Știința Buc. 6 î 1 4 13:32 3
8. 1. C. Arad 7 1 0 6 25:45 •/
9. Progresul Buc. 7 i0 0 ’7 23:41 c'

Antrenorii din
își desfășoară de azi pînă duminică 
lucrările conferinței anuale, care in 
acest an are o importanță deosebită. 
Faptul că vor fi prezentate și discu
tate referate tratind „Propuneri pen
tru o concepție unitară despre joc și 
pregătire*' constituie pentru antre
nori un bun prilej de schimb de 
experiență. Prin discuții principiale, 
prin analiza profundă a propunerilor, 
antrenorii vor putea aduce o serioasa 
contribuție la realizarea unei con-

FRUMUSEȚILE PATRIEI

cepții unitare despre joc și pregătire, 
atit de necesară baschetului romi- 
nesc. Firește, de mare utilitate vor 
fi și referatele „Analiza campionate
lor republicane", „Analiza campiona
tului european", „Prezentarea și apli
carea documentelor de planificare ale 
antrenorului" etc.
PRIMUL SPECTACOL AL ECHIPEI 

HARLEM GLOBETROTTERS
SEARA

ARE
LOC MÎINE

Mîine la ora 20,15 
diurnul amenajat în 
nului Republicii primul spectacol ai 
echipei profesioniste de baschet Har
lem Globetrotters. Următoarele spec
tacole vor avea loc sîmbătă și dumi
nică. Baschetbaliștii negri vor folosi 
în compania unei selecționate profesi
oniste din S.U.A. următorul lot (in 
paranteze sint trecute, în ordine, nu
mărul de pe tricou, înălțimea Și pos
tul în care joacă): W. L. Thomas (35 
—1,92 — pivot), Ch. Harrison (34— 
1,92 — atacant), M. Lemon (36—1,86
— apărător), J. C. Gipson (49—2,02
— pivot), M. Summons (30- 
atacant), H. 
tacant), F. 
atacant), M. 
tacant).

Antrenorii 
precum și numeroșii iubitori ai aces
tui sport așteaptă cu mult interes e- 
voluția oaspeților, despre care se știe 
că sînt adevărați virtuoși ai basche
tului. Și pentru a ,,prinde" cît mal 
mult din subtilitățile tehnice ale bas'- 
chetbaliștilor negri, mulți dintre . cei 
ce vor asista s-au îngrijit să-și procu
re... binoclu.

are loc 
incinta

pe po- 
stadio-

1,90
Bryant (31—2,00 — 
Sterling (44—1,98

Jackson (42—2,02 —

a-

a-

tehnicienii și jucătorii,

O inițiativă lăudabilă
cadrul pregătirilor pentru între-In

cerile Spartachiadei militare din acest 
an, Federația romînă de călărie și 
pentatlon modern a organizat recent 
un concurs de triatlon (tir, înot și 
cros). Tinerii sportivi participant) au 
arătat, în general frumoase posibili
tăți. -Iată rezultatele prinților clasați: 1. 
Gh. Mărcuță 2378 p (660+850+868); 
2. I. Costina 2297 
772) ; 3. I.
(820+395+ 817); 
(540+750+718) ; 
p; 6. I. Panciu 
mitrescu 1854 p; 8. P. Deak 1826 p 
(0+850+976); 9. M. Afloarei 1819 p; 
10. M. Coman 1679 p.

După cite știm, federația de specia
litate va mai organiza asemenea con
cursuri de triatlon, cel mai nimerit 
prilej pentru a descoperi noi

mente de valoare care să fie îndru 
mate și pregătite apoi pentrii pentat
lonul modern.

p (840-ț-685+ 
Ci goianu 2032 p

4. Șt. Chitit 2008 p
5. M. Covaci 1967 
1965 p; 7. V. Du-

Așezată în munții Ciucaș, lnlr-o regiune deosebit de frumoasă, cabana Mun
tele Roșu este un loc de întîlnire a zeci și sute de iubitori ai turismului. De 
aci pornesc drumurile spre Virfitl Ză panul, Vîrful Gropșourele, cabana Ciucaș 

și de aci spre Vîrful Ciucaș, Valea Berci etc.

Azi, la Giulești, restanța 
Flacăra roșie - Rapid

a echipelor 
„Cupa Cam- 

se apropie de fi- 
disputat un joc 
finala competiției, 
semifinală va a- 

la București: Ra- 
Campionii noștri 

cu 3-1,

Partida va avea loc duminică î 
cepînd de la ora 19, în sala Giuleș

Pînă atunci, Rapid va susține a 
unul din meciurile restante, cel i 
Flacăra roșie (fost Victoria). Jocul ai 
loc tot în sala Giulești, începînd < 
la ora 18.

Pasionanta întrecere 
masculine de volei în 
pionilor Europeni" 
nai. Mai sînt de 
în semifinală și

Ultimul joc din 
vea loc duminică 
pid—Dukla Kolin.
deși învinși în primul meci 
păstrează încă șanse apreciabile pen
tru cucerirea victoriei și calificarea 
în ultimul act al întrecerii echipe
lor campioane de volei ale Europei.

La
Dukla
și roșii în piele; verzi, de ziariști, < 
delegații; albastre dermatin și gri < 
ștampila „volei".

meciul international Rapid 
sint valabile carnetele albast

De ce n-au mai avut loc întrecerile de pe stadionul Republicii '
Rubrica noastră de astăzi ar fi 

trebuit, în mod normal, să cuprindă 
rezultatele fazei raionale a campio
natelor republicane de seniori — cea 
mai importantă competiție internă. 
Așteptam cu nerăbdare, în mod deo
sebit, evoluția multora dintre atleții 
noștri fruntași de la cluburile C.C.A., 
Progresul și Știința. Dar, deși lolanda 
Balaș, Sorin Ioan, Valeriu Jurcă, 

Kineses, Constantin Aioanei,

Ion Dăndărău. Adrian Samungi și 
alți atleți fruntași au fost prezenți pe 
stadionul Republicii, deși arbitrii de
semnați n-au întîrziat nici măcar un 
minut, ÎNTRECERILE N-AU AVUT 
LOC !

Pare un fapt de necrezut în această 
perioadă cînd, în toată țara, activiștii 
sportivi și cadrele tehnice desfășoară 
o susținută muncă pentru populariza
rea și dezvoltarea atletismului, ca 
tocmai în București, două raioane cu

tmari posibilități (consiliile U.C.F.S. 
ț ale raioanelor Lenin și Gheorghe 
ȚGhe’orghiu-Dej), să nu organizeze o 
X competiție de o asemenea amploare.

Cbnsiliile raionale U.C.F.S., ca și 
îcomisiile raionale de atletism n-au 
4-nici Un fel de scuză pentru totalul 
Țdezinteres cu care au privit respec-

tarea calendarului competițional cei 
trai. Așa se face că în timp ce „o 
ganizatorii" se ocupau de cine șt 
ce alte probleme secundare sau poate 
se răcoreau la vreun ștrand, atlei 
fruntași din aceste raioane și în 
preună cu el arbitrii și un grup < 
pasionați ai atletismului „fierbeai 
pe stadionul Republicii în așteptări 
concursului care nici măcar nu fuse: 
anunțat administrației stadionulu

Considerăm că această stare de li 
cruri trebuie serios analizată în c 
drul consiliului orășenesc U.C.F.! 
București și trebuie luate măsuri 
corespunzătoare.

La stadionul Mineral I.upeni nu se pot practica unele probe atletice tle- 
gropilc de sărituri, din neglijența consiliului asociației sportive-, 

sînt lipsite de nisip.
(I. Tudor, corespondent)

Drăgășani—Unirea Potcoava (seria a II-a 
scor 11—0 pentru Unirea Drăgășani), fun-4~.

(Truță Dumitru

meciul fotbal Unirea
a campionatului regional Argeș, 
dașul echipei din Potcoava a spart două mingi cu acul, sperînd ca astfel să 

corespondent).se oprească jocul.

jAcrrtz-ac

I1 1 /Zz

-A 1' ■

'< Z-Vz/7 //, / /

— Datorită ploii de azi noapte S-a re zolvat și problema asta. Acum poți face 
o probă combinată : săritură cu prăjina și săritura de la trambulină ! ! !

Dcșcne de 8. NOVAC

REP.
NOU RECORD DE JUNIOARE

r ‘ TRIATLON
unui concurs desfășur, 
atletă Doina Sasu (nă. 
realizat un nou recoi 
junioarele de eateg. 
triatlon : 2.117 p (100 

— 1,41 m ; greutate
record era de 2.115 p 

__  1958 Ancăi Gurău. Alte » 
BĂIEȚI : 100 m : H. Keul (194 

MO m : A. Vlădoianu (1945) 38/ 
: 60 m : D. Sasu 8,0 ; gr eu ta
: E. Konyska (1945) 10.98. (D. CO.

. coresp.)
Faza orășenească a cam pi 

’ bun rezult
de 80 mg < 

persons 
100 m : (

____r. , ___ ... __  Barbu 15:58, 
20 km marș : I. Catrina 2.04:04,0 : 400 mg 
A. Sandru 61,5 ; lungime : W. Keller 6,6 
M. Schmitz 6,50 •. triplu : Gh. Potocear 
(1943)__ 13,28 ; prăjină : Gh. Boală 3,3
greutate : 1. llcgedus 13,07 ; ciocan : Er 

J, Kiss 47,93 ; FEAÎEI ; 100 m : Grama 12,8 
1.200 m: D. Tundrea 27,8; lungime: Granc 
<•531 ; disc: V. Gavril 29.39-

BACAU. Faza regională a campioni 
i > tclor de seniori. Au participat atleji di

Neamț, Roman și Bacău. BAI 
m: V. Tronciu (O) și Gh. l ui 
11,6 ; 200 m : Luncanu 2
V. Serdenciuc (R) 16:38,3

C. Paghidas (R) 58,0 : 5 000 i 
obst. : Paghidas 9:56,1 ; 20 km marș
A. ilurjiii (R) 1.47:05,0 ; înălțime : R Căi 
ța» (R) 1,85; prăjina: I. Dumitrașru (( 
5.40 : lungime . I. Cîrlan (B) 6,62 ; suliță 
(\ Datcu (B) 48.28 ; ciocan: Gh. Mazil 

^(B) 40,70: FEMEI: 100 m: C. Pavclii 
<>.(B) 13:0 ; 200 m : V. Furdui — 1945 (I 
..27,5: 400 m: L. Păuleț (R) 61,0 : 800 m 
■i-Păulet 2:27.0 ; 80 mg : V, Biifanu '19* 
<>(B) 12,5; greutate: A. Macovei (B) 11,10 
-’disc: Macovei. 56,55; suliță: E. Leah 
-k(R) 32,01 ; pentatlon : A. Lascti (B) 3.246 | 
- - t A. A R OM ÎN E S EI — corespj

* BRAȘOV. Concurs între SiS’.E. iii 
"'Constanta (106 p) și Brașov (86 p 
"■’BĂIEȚI : 100 in: R. Zaharia (C) 11,4 
""lungime : 1. Ciocan (C) 6,25 ; FETE : lui 
"'gime: P. Murgăritescu — 1945 (C) 4,87 
'înălțime : N. Balea — 1947 (B) 1.41 : grei 
late (5 ĂȚU . L. Orosz - 1946 (B) -12.10 

, Li Dumitru (C) 34,26. (C. GR UI
-- coresp. regional)

LA
# Cu prilejul 

,la SIBIU, tin ara 
cută în 1946) a 
republican pentru 
11-a în proba de 
— 15,1 ; înălțime

.9,34). Vechiul 
aparținea din

. zultate :
11,0; T

. .■ FETE :

«.TACIJESCU
- • REȘIȚA. ,
•* * natelor de seniori. Cel mai 
" “ a fost înregistrat în proba 
-■■/•e/iria G'rama (1943) 11,8 — re
"’'Alic rezultate : BARBAȚI : 
TSchimpf 11,4 ; 5.000 m : Gh.

I>.

(B)
m :

— Fă ceva și de sum f l-o și pasta, altminteri ne umflă ăștia
— Imposibil, nu mai sini în plenitudinea tuturor mijloacelor tehnice... am pier-■

</<? goluri.

ciut acut l
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Tineretul a dominat etapa de campionat

_____  ‘ ..................... . ".'.'TTZZ--------

NOTE, COMENTARII
de la Tg. Mureș

Un număr de peste 4000 spectatori 
au urmărit timp de trei zile pe Hipo
dromul din Tîrgu-Mureș întrecerile 
din cadrul primei etape (zona a. IT-a) 
a campionatelor republicane de că
lărie la dresaj, probă completă și 
obstacole. La Tîrgu Mureș au luat 
startul călăreți de la C.S.M: și A. S. 
Sibiu, C. S. Mureșul. C.SM.S. Iași, 
C.S.A. Cluj, Știința Cluj, A. S. Mon
dial Lugoj. întrecerile au foăt domi
nate de călăreții sibieni care s-au 
dovedit și în acest an într-un real 
progres. A fost un campionat a! ti-, 
neretului majoritatea concurenților

Astă - seară :
Metalul „23 August"—-C. C. A.

Astă-seară începînd de la ora 19,30 
va avea loc pe stadionul Dinamo o 
întîlnire amicală de box între echi
pele Metalul „23 August" și C.C.A. 
Iată citeva spicuiri din programul 
galei D. Mintia (M) — I. Turcu ! 
(C.C.A), D. Done (M) — O. Baciu : 
(CC.A.) D. Rizea (M) — N. Șerbu 
'(C.C.A.)'. 1

depășind cu puțin vîrsta junioratului.
Iată rezultatele înregistrate : Pro 

ba completă : 1. Eugen Bogdan (C.S. 
Mureșul) pe calul Diadema—105 p.; 
2. Wijhelm Fleischer (C-S.'M. Sibiu) 
pe 'ăgeata—154 p.; 3. Ștefan Boroș 
(C.S. Mureșul) pe Galena—167 p. 
Obstacole semiușoară : 1. W. Fleis
cher pe Nonius; 2. E. Bogdan pe 
Bucovina ; 3. Mircea Stancu (C.S.M. 
Sibiu) pe nșiduc. Obstacole—juniori:
1. Ovidiu lifciandi (Știința Cluj) pe 
Lasca 0 p. 41.7 S8C : 2. Edith Wer- 
mescher (C.S.M. Sibiu) 0 p. 43,4 
sec. : 3. Elena Mvaru (q.s.A. Cluj) 
pe Panciu 0 p. 47,3 seC Obstacole 
categ. ușoară: 1. M\rcea Stancu pe 
Haiduc 0 p. 36,6 sec. (după baraj) :
2. W. Fleischer pe Nonius 4 p. 37 
sec.; 3. Romică Rom^ (C S.M.S. 
Iași) pe Signal 4 p. 37.1 w.'obsta
cole fete : 1. Edith W erthoschcr pe 
Haiduc; 2. Erica Glatz (A. X. sibiu) 
pe Haiduc II. Dresaj categorie 
ușoară : 1. E. Bogdan pe Persia 464 
p.;2. Edith iWermescher pe Mangalia 
432 p. ; «. E. Bogdan pe Diadema 
411 p. Obstacole pe echipe: I. C.S.M. 
Sibiu (Stancu, Fleischer, Gogheș) 
0 p. ; 2. A. S. Sibiu 15 p.; 3. C.S.A. 
Cluj 16 p.

ION PAUȘ
ooresp. reg.

Intervenția lui Apoizan

Duminică, liderul clasamentului, 
echipa C.C.A., a fost cît pe ce să 
piardă meciul cu Știința Cluj. Con
duși cu 2—0 Ia pauză de către un 
adversar care jucase pînă atunci foar
te bine, bucureștenii au trecut sus
ținut la atac după pauză, dar... fără 
rezultat.

In minutul 68 la un nou atac al 
echipei C.C.A., Constantin a fost faul
tat -clar în careu de Cîmpeanu. Ar
bitrul. Octavian Comșa (Craiova), a 
„închis ochii" cum se spune, și n-a 
acordat cuvenita lovitură de pedeap
să. Cîțiva jucători de la C.C.A., ne- 
stăpînindu-și nervii, s-au repezit la 
arbitru, cerîndu-i socoteală pentru 
faptul că nu sancționase faza cu 
pricina. In acele clipe de tensiune, 
a apărut în fugă, venind de la poar
ta sa, și Apoizan. Mulți au avut im
presia că numărul protestatarilor va 
crește cu unul. Dar n-a fost așa. 
Apoizan s-a comportat ca un adevă
rat căpitan de echipă. Afectat și el, 
desigur, de greșeala arbitrului, care 
cîntărea foarte greu în acele momente, 
Apoizan n-a ezitat totuși să-și che
me la ordine coechipierii, cerîndu-le 
să revină la o atitudine disciplinată, 
să se calmeze...

Intervenția căpitanului de echipă a 
fost jin toate punctele de vedere bi
nevenită. Jucînd mai puțin crispat,

La capătul a 7 zile de terns internațional

echipa C.C.A. a realizat, în conti
nuare, acțiuni mai clare, reușind pînă 
la urmă să egaleze. (J.B.).

Și acum, să împărtășim 
și altora !

Intre 4 și 10 iunie a avut loc la Maco
lin, în Elveția, primul curs international 
de antrenori organizat de U.E.F.A. La 
acest curs au participat 41 de antrenori, 
din 20 de țări europene, printre care și 
C. Teașcă și A. Niculescu. Lecțiile teore
tice și practice au lost susținute de Stan
ley Rous și Winterbottoni (Anglia). Gustav 
Sebeș (R. P. Ungară), Duchenne (Franța) 
etc.

Cursul a fost — după cum ne-au de
clarat antrenorii noștri, reîntorși marii in 
{ară — foarte instructiv.

«La acest' curs — ne-a spus A. Nicu
lescu — au fost discutate probleme de 
melodică a antrenamentului in vederea 
unei mai bune organizări a jocului. Va
loarea cursului a constat în ședințele prac
tice și filmele demonstrative, care au ur
mat lecțiilor teoretice, precum și in abun
dența de exerciții de pregătire prezentate 
de lectori. Trebuie să subliniez că din ma
terialele prezentate a rezultat- clar că în 
antrenament se pune accent pe o pre
gătire în condiții apropiate de meci și in 
condiții de meci pentru realizarea unei 
bune desfășurări a jocului din punct de 
vedere tehnic-taclic.

„Cursul a fost folositor pentru noi ca și 
pentru ceilalți antrenori. Am cules un 
material bogat, legal de metodica antre
namentului, pe care îl vom împărtăși co
legilor noștri cu prilejul, cursului de per
fecționare care va avea loc vara aceasta. 
Sint lucruri care pot contribui la îmbună
tățirea muncii de instruire" .

Participarea antrenorilor noștri la cursul 
de ia Macolin a fost utilă. Este necesar 
însă, ca — folosind toate mijloacele —- ei 
să împărtășească învățămintele trase la 
Macolin tuturor antrenorilor din (ară, în 
scopul de a contribui la îmbogățirea ba
gajului lor de cunoștințe metodice și de 
exerciții de antrenament.

Neglijențe...

IN MECIUL cu Minerul, echipa 
Corvinul nu l-a putut folosi pe jucă
torul Tata.ru decît o repriză, a doua.

De ce ? Din cauza unei neglijențe: 
jucătorul a uitat acasă buletinul de 
identitate cu care trebuia să se le
gitimeze în lipsa carnetului tip F.R.F. 
Pînă să-l aducă de acasă a trecut 
prima repriză și Tătaru a apucat să 
joace doar după pauză.

O NEGLIJENȚA asemănătoare s-a 
constatat și cu prilejul meciului de 
juniori Dinamo București — Olimpia 
Giurgiu. Cînd conducătorul echipei 
giurgiuvene a vrut să-l înlocuiască pe 
portar, a constatat că jucătorul de 
rezervă nu are buletinul de identi
tate, a cărei prezentare este obliga
torie. Și Olimpia a fost nevoită să 
joace mai departe cu portarul din 
prima repriză, care a mai primit 
citeva goluri parabile... De ce oare 
nu se îngrijesc conducătorii unei 
echipe să aibă la dispoziție toate for
mele cerute de regulament?

TABELA DE MARCAJ de pe sta
dionul din Hunedoara a indicat tot 
timpul duminică ca adversar" al Cor- 
vinului pe... Farul Constanța, cînd 
juca Minerul! Neglijență ? Sau lipsa 
unei table cu numele echipei din 
Lupeni ? In fond, și aceasta este tot 
o neglijență !

Colțul statistic
SPRE 600 DE GOLURI ȘI MAI

MULT...

Campionatele internaționale de te
nis ale R. P. Romine, încheiate la 
începutul acestei săptămîni, au adus 
culorilor noastre un succes remarca
bil. Două din cele cinci titluri puse 
în joc au revenit jucătorilor romîni 
— Julieta Namian și Mina Ilina la 
dublu femei și G. Bosch la simplu 
bărbați — iar Ia una din probe (du
blu mixt) a cărei finală a rămas ne
disputată din cauza ploii, trei dintre 
competitori făceau parte din lotul 
nostru : Julieta Namian, Ion Tiriac 
și Livia Avram (care a jucat alături 
de W. Rautenberg — R.D.G.).

Iată deci un bilanț pozitiv pentru 
tenisul nostru și sîntem convinși că 
de aci încolo printr-o muncă și mai 
șUfținută, prin atenta pregătire a 
cadrelor tinere, pot fi obținute re
zultate și mai bune.

In rîndurile ce urmează, vom face 
o scurtă trecere în revistă a cîtorva 
aspecte legate de desfășurarea între
cerilor.

• Un amănunt care poate părea 
fără prea mare importanță... In zilele 
de joc au fost în permanență ocu
pate nu numai terenurile de zgură 
roșie. S-a jucat cu ardoare și la 
zidul de antrenament. Cel mai des a 
fost văzută acolo — trimițînd min
ge după minge în peretele alb — 
Irina Riazanova, cea care avea să 
cîștige titlul de campioană la simplu 
femei. Perseverența sportivei sovie
tice a fost desigur una din premisele 
victoriei sale. Și ea ne-a demonstrat 
încă o dată valoarea antrenamentului 
asiduu. Riazanova, învingătoarea în
trecerii, nu se sfiește să joace la 
perete ca orice școlăriță care face 
primii pași in tenis !•...

• După o serie de rezultate mai 
curind nesatisfăcătoare, tenismanii 
noștri s-au făcut remarcați acum prin
tr-o comportare meritorie. De pildă, 
campionul la simplu, G. Bosch, a 
lăsat în urmă mai mulți jucători re-

JULIETA NAMIAN și MINA ILINA
• Tenisul este un sport atletic 

prin excelență. El solicită adesea 
sportivul la mai multe ore neîntre
rupte de efort susținut. Iată de ce 
pregătirea fizică a tenismanului tre
buie să fie desăvîrșită. Ceea ce, tre
buie să recunoaștem cu părere de 
rău, nu este cazul multora dintre 
jucătorii noștri fruntași. In primul 
rind, al campionului republican Ion 
Tiriac... Abandonul său din semifi
nala cu G. Bosch a fost cauzată de
sigur de lipsa sa de rezistență, pe 
care am semnalat-o și în trecut. Ți- 
riac și împreună cu el ceilalți jucă
tori trebuie să acorde toată atenția 
unei pregătiri fizice multilaterale, fără 
de care nu poate fi conceput astăzi

mosferă sănătoasă, necesară progre
sului în orice disciplină sportivă.

• Și pentru încheiere, o recoman
dare pentru organizatorii viitoarelor 
ediții ale „internaționalelor“ noastre 
de tenis. Este absolut necesar să se 
aleagă din timp și în mod mai ju
dicios datele de disputare ale com
petiției. Ele trebuie puse de acord 
cu calendarul internațional al ce
lorlalte federații din străinătate, pen
tru a se putea asigura o participare 
mai numeroasă și reprezentativă la 
aceste frumoase întreceri.

C. COMARNISCHI 
RADU VOIA

ȘTIRI
• Al doilea joc al echipei Honved 

va avea loc duminică la Bacău, cu 
formația locală Dinamo. Din această 
cauză, meciul de campionat Dinamo 
Bacău — C.C.A. a fost amînat pentru 
o dată Care urmează să fie stabilită.

• Sîmbătă la ora 17,30 va avea loc 
pe stadionul Giulești prima finală a 
campionatului orașului București, în
tre Rapid II și Flacăra Roșie.

H U G B I

C.S.M.S. — Lourdes 
8-6 (5-0)!

(Urmare din -pag. 1)

debordant pe care ei l-au impus încă 
de la începutul partidei. Au înscris 
Vizitiu (o încercare min. 33 - trans
formată de Leonte) șl Constantinescu 
(o încercare min. 45). Pentru fran
cezi a realizat două încercări Calvo 
(min. 48 și min. 72), ambele tranfor- 
mări fiind nereușite.

Arbitrul Em. Valeriu a asigurat jo
cului cursivitate, conducînd corect for
mațiile: C.S.M.S.: ALEXANDRESCU - 
Matievschi (Balcan), VIZITIU, Hu- 
țanu, CONSTANTINESCU - Rițiu, 
Leonte—ZLATOIANU, GRAUR, RO
SENBERG—StOian, Dăscălescii—SEBE, 
Herghelegiu, DROBOTA. R C. LOUR
DES: Prat-CALVO, Marquesuzaa, Faur, 

Tarricq-MARTINE, VALLfiE-Grenier, 
Crancee. DOMEC—Laffont, Pueyot — 
MANTEROLA, Deslus, TRUCO.

dutabili, cum au fost campionul so
vietic M. Mozer, polonezul B. Ma- 
ncvski și cei doi titulari ai repre
zentativei noastre Tiriac și Viziru. 
Succesul lui Bosch este rodul serio
zității pe care o arată acest sportiv 
în pregătire și pe teren. In progres 
s-au arătat și primele noastre repre
zentante feminine Julieta Namian și 
Mina Dina, care au alcătuit o bună 
echipă de dublu. Un randament mai 
scăzut au arătat cele două jucătoare 
la simplu. Mai mult așteptam de la 
Mina Ilina, pe care învingătoarea sa 
in semifinală, Irina Riazanova, a 
caracterizat-o astfel, într-o declarație 
făcută imediat după meci : „După 
două seturi foarte disputate, mă aș
teptam ca în cel de al treilea Mina 
llina să fie la fel de combativă. To
tuși, după ce am luat conducerea 
cu 2—0 adversara mea a depus ar
mele și m-a lăsat să ciștig fără di
ficultate. Pe viitor o sfătuiesc să 
aibă mai mult cura) și mai multă 
ineredere in forțele proprii l‘<

tenisul de performanță. In această 
privință, un cuvînt de spus au, fi
rește, antrenorul și medicul.

• Abandonul lui Tiriac pune în 
discuție și un alt factor al pregătirii. 
Cel legat de calitățile moral-volitive. 
La 4-2 pentru adversarul său în 
ultimul set, Tiriac a preferat să ce
deze fără luptă o partidă, în care 
practic nu mai rămăseseră de efec
tuat decît citeva schimburi de mingi. 
Atitudinea este evident reprobabilă 
și n-am dori s-o mai vedem repetată 
pe terenurile noastre de sport. Așa 
cum nu am . vrea să mai asistăm la 
unele manifestări de indisciplină 
in competițiile de tenis : proteste la 
deciziile arbitrilor, dese vociferări, 
intirzieri la meci, gesturi nelalocul 
lor și alte asemenea „mostre" de ne- 
sportivitate. S-au făcut din nou „re
marcați" în această direcție C. Năs- 
tase, Gh. Viziru, I. Tiriac, E. Cristea 
și alții. Forul nostru de specialitate 
este dator să - ia ‘ măsurile necesare 
și să instaureze în tenis acea sit-

24.540 lei pentru o variantă cu 11 rezultate
in urma trierii și omologării bule

tinelor depuse la concursul Prono
sport nr. 24 din 11 iunie au fost sta
bilite următoarele premii:

3 variante cu 11 rezultate 24.540 le;
65 variante cu 10 rezultate 1.359 lei 

526,60 variante cu 9 rezultate 251 lei
In programul concursului Prono

sport nr. 25 din 18 iunie este cu
prinsă ultima etapă a campionatului 
de fotbal, categoria A. Ca și etapa 
anterioară, cea din II iunie, și a- 
coastă ultimă etapă poate rezerva 
surprize și, deci, premii importante.

Participați la concursul Pronosport 
nr. 25 din 18 iunie cu cît mai multe 
variante.

PREMIILE CONCURSULUI 
SPECIAL PRONOEXPRES 

DIN 7 IUNIE

Categoria I 2 premii a 97.096 lei
Categoria a Il-a 36 premii a 4939 

lei.
'Categoria a Tll-a 191 premii a 

1.002 lei.

Categoria a IV-a 1.405 premii a 
175 lei.

Categoria a V-a 4.288 premii a 
57 lei.

Categoria a VLa 18.976 premii a 
18 lei.

Premii în obiecte: categoria 1 
3 premii, categoria a II-a 31 premii, 
categoria a IlI-a 158 premii, catego
ria a IV-a 1.062 premii, categoria a ■ 
V-a 3 449 premii.

Ciștigătorii premiilor în bani Ia ca- : 
tegoria I : Ion Puican din Petrila. i 
reg Hunedoara (a obținut cu 6 din 
6) și ionel Năstase, corn. Prunduri 
raionul Dragășani, reg. Argeș (a ob
ținut cu 6 din 8).

PRONOEXPRES
La tragerea concursului Prono- 

expres din 14 iunie au lost extrase 
din urnă următoarele numere :

42 8 39 6 22 9
Rezervă 45 29
Fond de premii 649.618 lei. 4
Rubrica redactată de I. S. Loto- 

Pronosport.

Gradul de eficacitate al înaintărilor 
se menține constant peste trei goluri
— în medie — de joc. Duminică, în 
cele 6 întîlniri au fost înscrise 19 go
luri, ceea ce ridică numărul realizat 
în retur la 259, iar totalul întregului 
campionat la 582 de goluri. Este cel 
mai mare număr reușit din 1950 în
coace. Și sint perspective ca totalul 
golurilor marcate să depășească cifra 
de 600. Au rămas de disputat 10 me
ciuri: cele șapte ale ultimei etape, 
plus trei jocuri restante.

CONSTANTIN IȘI APĂRA „TITLUL”

Și pentru că veni vorba de goluri, 
să amintim că în clasamentul golge- 
terilor pe primele locuri nu a inter
venit nici o modificare. Continuă să 
conducă internaționalul Constantin 
(C.C.A.) cu 21 de goluri marcate, ur
mat — pe locul al doilea — de Dri- 
dea (Petrolul), colegul său de com
partiment în ultimul meci al echipei 
reprezentative. Dridea a marcat li 
goluri.

Constantin ține foarte mult să-și 
păstreze locul ocupat în acest clasa
ment pentru a cuceri a doua oară 
consecutiv titlul de cel mai eficace 
înaintaș.

UN SINGUR PENALTI...

...și acela ratat. El a fost acordat 
în partida St. roșu — U.T.A. și a fost 
ratat de mijlocașul arădean Capaș 
(l-a tras în brațele lui Ghiță).

In schimb, în categoria B au fost 
acordate 10 lovituri de la 11 m și au 
fost transformate 5 (una în seria I și 
patru în a IlI-a; în seria a II-a trei 
11 m au fost ratate). Deci, 50% din 
loviturile de pedeapsă au fost pier
dute. Ceea ce înseamnă lipsă de pre
gătire în această direcție.

TUR DE FORȚA

Este ceea ce au reușit Rapid și, mai 
ales, Știința Timișoara in acest se
zon. Echipa bucureșteană a realizat 
18 din totalul de 30 de puncte, fiind
— cum se spune - campioana de pri
măvară. Iar timișorenii au acumulat 
16 puncte din totalul de 25. Rapid 
are la activ 8 victorii, 2 meciuri nule 
și 2 înfringeri, Știința Timișoara 5 
victorii 6 meciuri nule și o SINGU
RA infringere.

MAI SINT DE DISPUTAT!...

In afara partidelor programate în 
ultima etapă (18 iunie), patru res
tanțe: Dinamo București - C.C.A.j 
St. roșu - Știința Cluj. Petrolul - 
Dinamo București și Dinamo Bucu
rești - St. roșu, ale căror date ur
mează să fie stabilite; cele ale lui 
Dinamo după înapoierea sa de la 
New York (sosirea este fixată pen
tru 20 iunie; ultimul joc va avea loc 
la 18 iunie).

ECHIPELE ETAPEI

A: voinescu-Hălmăgeanu, Motroc, 
Macri-Crișan, Popescu-Oaidă, Ozon, 
Manolache, Seredai, Tătaru.

B: Curcan-Buzea, Băcuț II. Nagy- 
loniță, Koszka-Hașoti. Fusulan, I. Ia~ 
nescu, Lereter, David.

Tata.ru
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Vizita delegației tineretului finlandez 
în țara noastră I-

ALTE PERSONALITĂȚI ALE VIEȚII SPORTIVE INTERNATIONALE ÎȘI SPUN CUVÎNTUL 
ÎN LEGĂTURĂ CU PROBLEMELE MIȘCĂM OLIMPICE CONTEMPORANE

Uniunii TineretuluiLa invitația
Muncitor și Uniunii Asociațiilor Stu
denților din R.P. Romînă, țara noas
tră este 
delegație 
dusă de 
cinat cu 
sport ttfai 
țămintului 
cunoștință 
neretului 
ma* mu’te regiuni din țară, luînd con
tact cit oameni ai muncii și tineretul 
sportiv.

In Capitală, membrii delegației

vizitată în prezent de o 
a tineretului finlandez con- 
dl. Oiva Valtonen, însăr- 
problemeîe tineretului și 
pe lingă Ministerul Invă- 
din Finlanda, spre a lua 
de viața și activitatea ti- 

romîn. Oaspeții au vizitat

ihvlandeze au vizitat în cursud zUei 
de ieri principalele 
sportive din București: 
„23 August14, parcul sportiv 
mo°, stadionul Republicii ș.a.

La sediul U.C.F.S. a avut loc apoi 
o întlnire prietenească între membrii 
delegației tineretului finlandez 
conducători ai mișcării de cultură 
zică și sport din țara noastră, 
tîînire la care a luat parte

construcții 
Complexul 

„Dina-

Rudyard Russell Holt,
președintele A.LB.A.

C. C. A. Hoitoed
(Urmare din pag. 1)

recoman- 
In oricehirtiei".

jucăm frumos la

să alinieze urmă-

totdeauna ciștigă o echipă 
dată de „calculul 
caz, noi dorim să 
București^.

Honved urmează
toa^ea formație : Farago (Takacs) — 
Szocs. Marosi, Dudas — Galambos, 
Ro-mics - Geryes, Bozsik. Tichy, 
Gilicz, Nogradi.

C.C.A. așteaptă cu nerăbdare acest 
meci, dornică să-și ia revanșa pentru 
partida pierdută anul trecut cu 1—0. 
Poema jucătorilor ca și dorința de a 
reedita bunele comportări pe plan 
internațional pledează pentru un re
zultat favorabil lor. Formația proba
bilă : Voinescu — Zavoda II, Apoi- 
zan. Ivănescu -- Jenei, Bone — Ca- 
covcanu. Constantin, Ale.randrescu, 
Rdksi, Tătaru.

Meciul va începe la ora 17.30. In 
deschidere, la ora 16, C.C.A. — Aca
demia Militară (pitici).

Și 
fi- 
în-

Și 
maestra emerită a sportului lolanda 
Balaș, recordmană mondială și cam
pioană olimpică la săritura în înăl
țime, care cu cîtva timp în urmă 
a vizitat Finlanda. Oaspeții s-au in
teresat de dezvoltarea mișcării spor
tive în Rotnînia, de munca antreno
rilor inoștri, de eforturile care se 
depun în țara noastră pentru recru
tarea și creșterea elementelor talen
tate, de posibilitățile pe care le au 
sportivii de performanță de a-și per
fecționa continuu măiestria. Dl. Oiva 
Valtonen, conducătorul delegației, s-a 
interesat de activitatea sportivă în 
școlile din țara noastră, in legătură 
cu amenajarea și construirea de săli 
și baz.e sportive.

Oaspeții finlandezi au vorbit des
pre unele aspecte ale activității tine
retului finlandez, îndeosebi în dome
niul sportului. Discuțiile au fost 
purtate intr-o atmosferă prietenească.

cu unele dintre 
fi dezbătute la 
C.I.O., — ne-a 

Deși nu cunosc 
zi, cred Că pro- 
viitoarei ediții a

— Sînt la curent 
problemele care vor 
apropiata sesiune a 
declarat d. Russell, 
precis ordinea de 
b’ema programului 
J.O. va fi pusă în discuție. Personal, 
nu văd rațiunea ca unele dintre spor
turi să fie eliminate din programul 
J.O. Cred că toate sporturile sînt 
egale ca importanță, fiecare dintre 
ele are calitățile sale.

— Cum apreciați propunerea 
ca acei sportivi care au cucerit 
medalii de aur în cadrul uriU 
ediții a J.O. să nu mai pârtiei/ 
la următoarele întreceri olimpi/'

— După părerea mea, aceasta/^" 
punere este lipsită de sens. Aii/1 "
cît campionii olimpici respect C<M1' 
dițitle amatorismului ei au 
tul să participe în contini»'/e ,a ’ * 
trecerile olimpice. In nici <*. j
daliile ciștigate de camijr**' 
nu trebuie să-i împiediC,Pe ‘a
să concureze în cadr/ ■Acesta, firește, estetul de
vedere. ..... ..T„ normalizam acti-

vi*ătii Cow'Wtului Internațional 
oiimpic.yăU propunerea e.

La Praga au început întreceri „Dinamoviadei4
PRAGA 14 (prin telefon). Luni au 

început în localitate întrecerile tra
diționalei competiții de volei „Dina- 
naoviada", la care participă și două 
formații din țara noastră.

La băieți, în primul meci susținut

renre^tanții noștri au întîlnit luni 
Ionica formație Dozsa Budapesta, 

jU care au lost întrecuți — după o 
partidă foarte disputată — cu scorul 
de 3-1 (-4, 
Insă, .
namo București a repurtat o preți
oasă 
namo
scorul de 3-2 (-15, 10, 10, -17, 9).

Echipa feminină Dinamo București 
a intrat in turneu marți, cînd a și 
înregistrat un frumos succes: 3—0 

3) cu Dozsa Budapesta.

7, 12, 16). A doua zi 
comportîndu-se mai bine, Di-

victorie in fața formației Di- 
Moscova, de care a dispus cu

fie xfiși și repre-
[ededțiilor interna- 
părre aveti în a-

__ ' . _ ___.Janții federațiilor 
kiternationale'”_t*^uie ^ca P«rte
din C.LO nu *um,ai pentru a apăra
și reprezenta ‘’teresele unei categorii 
de sportivi ♦' Pentru a fi de fo
los Comit‘,*1,ui Internațional Olim- 
pjc cu .xperiența, cu cunoașterea 
perfectă'3 Pr°W’eme'or din domeniul 
lor drac|ivitate-

în C-I.O. să 
zentanți ai 
ționale. Ce 
ceasta direcție" 

■ Da, repreze4® 
otîonaL t-OUii

R. C.

Christ ten Picard, 
secretarul general 

al Federației franceze 
de handbal

Discuțiile pe teme Olimpice, șiDtscuțiile pe teme olimpice, și în 
special în problemele restrângerii pro
gramului olimpic sau ale amatorismu
lui, nu po4 lăsa indiferent pe nici un 
om care are tangență cu sportul. 
In ce mă privește, trebuie să arăt, 
vorbind în primul rând despre spor-

tul nostru dnag — handbalul, că 
în ediția de la Berlin (1936) a Jocu
rilor Olimpice s-a disputat un tur- 
**u de handbal. Nu există nici un 
motiv penlru care handbalul nu ar 
putea să-și reocupe locul printre spor
turile olimpice. Mă refer la handba
lul în 7, sport care cunoaște o largă 
dezvoltare mondială și care respectă 
întrutotu! spiritul amatorismului olim
pic.

Personal sînt împotriva reducerii 
programului Jocurilor și împotriva 
restricțiilor de participare. Însăși am
ploarea pe care a luat-o sportul în 
ultimii ani constituie un argument 
puternic în sprijinul menținerii unui 
program larg. După părerea mee, a- 
ceșt program ar putea fi chiar lărgit 
prin cooptarea sporturilor dezvolta
te, practicate într-un mare număr de 
țări și de către un mare număr de 
sportivi, cum ar fi, de exemp.'u, vo
leiul. încă o dată îmi exprim părerea 
că programul olimpic nu trebuie re
dus. Dimpotrivă ! Nutrim totodată 
speranța că judecata fonului olimpic 
suprem va ști să adopte o hotărîre 
corespunzătoare".

FOTBAL PE GLOB
PRIMA ETAPA A RETURULUI 

CAMPIONATULUI U.R.S.S.

La începutul acestei săptămîni s-a 
desfășurat prima etapă a returului 
campionatului de fotbal al Uniunii 
Sovietice. La Moscova, Lokomotiv a 
întrecut cu 2—1 pe Avangard Har
kov. fruntașă în clasamentul 
I. Dinamo Tbilisi, 
3—0 în meciul cu 
putat la Leningrad, revine pe primul 
plan al întrecerii. >*-*-
Spartak Vilnius - 
1—2, Daugava Riga 
lino 1—2, Trud Voronej - 
Baku 1—0. In clasament 
să conducă Torpedo Moscova cu 17

seriei
învingătoare cu 
Admiralteeț, dis-

Alte rezultate : 
S.K-A. Rostov 

— Șahtior Sta- 
Neftianik 
continuă

CONSTANȚA 14 (prin telefon). — 
Vellștii fruntași ai țării noastre, ală. 
turi de cei polonezi, s-au aliniat marți 
la startul fazei internaționale a „Cu. 
pei Victoriei", ale cărei regate se 
dispută pe mare în fața Cazinoului. 
In această competiție se întrec 36 de 
ambarcații la 4 clase, sportivii polo
nezi participînd doar la clasa finn. 
Iată care sînt primii clasați după cele 
două regate desfășurate marți și 
miercuri dimineața. STAR (8 ambar
cații) : 1. I. Naum—P. Romoșan (lot 
R.P.R.), 2. N. Calcan—N. Navasart 
(Marina Constanța), 3 Gh. Lungii— 
.1. Zamfir (lot R.P.R.)'. FINN (13 
ambarcații) : 1. M. Dumitriu (lot

R.P.R.), 2. P. Svoboda (Metalul 23 
August), 3. E. Enop,afI (lot RJ .R.)- 
Vellștii polonezi n11 a.u re,1?.*t sa 
claseze în primele l^ei locuri. In re
gata a ILa Aodr^s Gajew.cz (R.P.P.) 
a ocupat locul 3- SNAIP (12 am- 
harcatii)- 1 P Popovici—M. Bucu- 
rescu (lot «>•«•)* 2* Ciocoiu _C. 
Ivascu AAletalLil 23 August), 3. G. 
Țjco_ /. Dinescu ' P n
(3 atnharcații) : 
Carapa’K:ea <lot 
drti—N. Zama 
Nafialxrdîan—N. _ ,
stanța). Concursul ia sfîrșit dumi
nică.

C. GOLDENBERG, coresp.

. G. 
(Știința Buc.). F. D.

1 V. Costescu—V. 
R.P.R.), 2. I. Alexan- 
(lot R.P.R.), 3. A. 
Ratea (Dinamo Con-

(12, 8,
Miercuri insă dinamovistele bucureș- 
tene au pierdut meciul cu Gwardia 
Varșovia: 1—3 (—12, 1, —5, —13). Iată 
celelalte rezultate înregistrate: Mas
culin: Ruda Hvezda Praga — Spartak 
Sofia 3—0 (10, 12, 11); 
cova — Dinamo Berlin 
Ruda Hvezda Praga — 
lin 3-0 (4, 4, 3), Dozsa 
Spartak Sofia 3—2 (12,
10); Spartak Sofia — Dinamo Berlin 
3—0 (12, 12, 3). Feminin: Gwardia
Varșovia — Spartak Sofia 3—1 (—10, 
9, 2, 8). La ora cind a avut loc con
vorbirea se desfășura meciul mascu
lin Dinamo București 
Hvezda.

Dinamo Mos- 
3-0 (3, 7, 14); 
Dinamo Ber-
Budapesta — 
-12, -2, 13,

Ruda

• ÎN SCOPUL stimulării înotătorilor 
sovietici pentru obținerea unor rezul
tate mereu mai ridicate, federația de 
specialitate din U.S.S.S. a stabilit unele 
norme, care vor servi drept cri.erii de 
se'ecțlonare In Iotul reprezentativ, iată 
eiteva dintre normele fix-*-- 
BAȚI. 10» m liber 56,5 sec. 
zonul actual si 96,8 sec. p 
40» m 
2:40,0 : 
10» m 
1:12,S ;
tualui s<

normele fixate : BĂR- 
pentru se- 

pentru 1962 ; 
2<)o m bras 

_ ; FEMEI. 
100 m fluture 

ac-

liber 4:29,0 ; 200
100 m spate 1:03,5 ; 
liber 1:04,3 :

10'1 m spate 1:11,5 pentru 
______ îzon și 1:11,2 pentru 1962.

0 ,.CEf TREI Nikolai** - așa i-a nu
mit presa italiană pe arbitrii de fotbal 
sovietici care au condus partida inter
națională dintre reprezentativele Italiei 
și Angliei desfășurată pe stadionul o- 
limpic din Roma. Intr-adevăr, la cen
tru a funcționat cunoscutul arbitru so
vietic Nikolai Latîșev, ajutat la tușe 
de Nikolai Balakin și Nikolai Hlopotin. 
Presa italiană a remarcat maniera ex
celentă în care au condus meciul cei 
trei arbitri din U.R.S.S.

« RALIUL AUTOMOBILISTIC 
tru pace si prietenie" ia startul 
iunie din orașul Praga. Această 
cere devenită tradițională reunește 
fiecare an automobilist! din 
R.P. Ungară. R.S. Cehos’ovacă. RD. 
Germană si R.P. Polonă. Traseul mă
soară G.000 km. La cursă participă 72 
automobiiiști ne diferite categorii de 
mașini.

O TIRUL cu arcul este un sport foar
te dezvoltat în R. P. Chineză. La în
ceputul lunii iunie, cu prilejul desfă
șurării campionatelor de tir cu arcul 
ale orașului Șanhai. tînăra sportivă 
Ciao Su-sia, în vîrstă de 19 ani. a sta
bilit un nou record mondial în proba

„Pen- 
la 18 
între- 

in 
U.R.S.S.,

Scnifiștii romînî 
au plecat la Fraga

Astăzi a părăsit Capitala îndreptin- 
du-se spre R. S. Cehoslovacă, lotul 
reprezentativ de canotaj academic 
masculin al țării noastre care va par
ticipa la „Regata Praga" în zilele de 
17—18 iunie, 
de antrenorul 
pe următorii 
Radu Nicolae, 
M. Biltz, E. 
Seliekovitz, O.

Delegația este condusă 
Z. Benedek și cuprinde 
schifiști: St. Pongratz, 
C, Vereș, St. Kureșca, 
Jiva, Gh. Riefelt, I. 
Păunescu.

de 50 m cu 270 puncte. Vechiul record 
era de 261 p și aparținea din anul 
1958 sportivei suedeze Sigrid Johansson.

« RECORDUL. MONDIAL ai înotăto
rului sovietic Leonid Kolesnikov pe 100 
m bras, stabilit la începutul lunii mai, 
a fost egalat acum cîteva zile de un 
compatriot al său. In cadrul unui con
curs de natatie desfășurat la Tbilisi, 
tînărul brasist Iurii Funikbv a fost 
cronometrat pe aceasta distanță cu 
1:11,4. Record mondial egalat ! Do la 
performanța iui Kolesnikov trecuse e- 
xact o lună.

• ÎNTR-O lucrare de specialitate in
titulată „Noi jucăm handbal**, cei trei 
autori ai cărții, Mattson, Danlolsson și 
Joensson, membri ai reprezentativei de 
handbal a Suediei declară : „Un jucă
tor de handbal în 7 trebuie să posede : 
viteza unui sprinter, supleța unui sări
tor, forfa unui aruncător, condiția fizi
că a unui demifondist, precum și teh
nica unui jongler !**

p, urmată de Avangard- — 15, Nef- 
tianik, S.K.A. Rostov, Lokomotiv, 
Dinamo Tbilisi — toate cu cîte 12 p. 
In cadrul seriei a Il-a Dinamo 
Moscova și Pahtakor au terminat, ca 
și în tur, la egalitate: 2—2. Tot cu 
un rezultat de egalitate s-a încheiat 
partida Belarus — Moldova Chișinău 
(1—1), ca și meciul de la Leningrad 
care a opus echipei Zenit pe liderul 
clasamentului, Dinamo Kiev r 1—1. 
Spartak 
1—0 de 
a jucat 
trecut
4—0. Cu această victorie Ț.S.K7,. a 
egalat la puncte în fruntea clasa
mentului seriei pe Dinamo Kiev (16).

Dinamo Kiev :
Moscova a fost învinsă cu 
către Spartak Erevan. Deși 
în deplasare, Ț.S.K.A. a în- 
fără dificultăți pe Kalev :

TURNEUL DE LA NEW YORK...

în cadrul turneului internațional de 
fotbal de peste ocean, la Montreal s-a 
disputat întîlnirea dinire echipa lo
cală Concordia și formația vest-ger- 
mană Karlsruhe. Fotbaliștii canadieni 
au obținut victoria cu scorul de 2-1.

...ȘI CEL

e PÎNA de curînd campioana An
gliei pe 1960—1961, echipa Tottenham 
Hotspur, care — după cum se știe — 
a cucerit și Cupa, era în dificultate : 
la care dintre competițiile europene să 
participe ? Se anunță că Tottenham a 
optat pentru „Cupa Campionilor Euro
peni**, urmînd ca cealaltă finalistă în 
Cupă. Leicester City, să reprezinte An
glia în întrecerea europeană a echipe
lor cîștigătoare de cupe naționale.
• FEDERAȚIA de fotbal din Finlanda 

a comunicat numele arbitrilor care 
vor conduce duminica viitoare la Mos
cova întîlnirea din cadrul prelimina
riilor campionatului mondial de fotbal 
dintre reprezentativele Uniunii Sovieti
ce si Turciei : la centru - Martti Ilir- 
viniemi, iar la tușe Kurt Sederberg și 
Reino Koskinen.

B CLUBUL brazilian F. C. Santos a 
anunțat recent că Pele este restabilit 
d.upă operația suferită și că va sosi în 
curînd în Europa pentru a participa 
la jocurile pe care echipa sa le sus
ține pe continentul nostru.

• UN AMĂNUNT interesant. Victoria
pe care echipa de fotbal a Austriei a 
obținut-o duminica L. __
pesta este așteptată de... 29 de ani. în- 
tr-adevăr. în ultimii 29 de ani selecțio
nata Austriei n-a terminat învingătoare 
la Budapesta în fața echipei ungare.

• 1N PLINA vară, pe stadionul Wem
bley din Londra, s-a desfășurat la în
ceputul acestei luni un concurs inter
național de sărituri de Ia trambulină 
cu... schiurile. Și nu pe zăpadă arti
ficială ! Trambulina a fost amena
jată in numai 36 de ore din fevi de 
metal, iar zăpada a fost adusă cu va
porul din Norvegia. Originalul concurs 
a fost ciștigat de către finlandezul Veik- 
ko Kankkonen cu 597,4 p., urmat de 
norvegianul Torgeir Brantzaeg - 576,9 p, 
iar pe locul 3 — austriacul Walter Ha- 
bersatter cu 567,6 p.

trecută la Buda-

• ZIARUL vienez „Abendzeitun.g« a- 
nunță că conducătorii clubului de fotbal 
Wiener SjH>rt Klub au hotărit să in
vite pe proaspăta cîștigătoare a „Cupei 
campionilor europeni", Benfica Lisabo
na. să joace un „meci de conciliere" 
în capitala Austriei, pentru a șterge 
amintirile neplăcuta de la partida dis
putată - - _

europeni**. Se anunță câ meciul va a- 
vea loc înainte de luna august. „Vrem 
să demonstrăm — a declarat unul din
tre conducătorii clubului 
nu toate meciurile care 
la Viena se termină cu
• ANUNȚAM acum o 

atletul Frank Budd este cel de al 12-lea 
corecordman mondial în proba de 109 
yarzi. Sîntem nevoit: să facem o „rec
tificare** : între timn a apărut și cel 
de al 13-lea corecordman mondial în 
această probă !! Acesta este canadia
nul Harry Jerome, care a alergat re
cent 9,3 sec. pe 100 yarzi.

® JAMAICANUL Denis Johnson (1,80 
m înălțime șl 74 kg) pare să fie deo
camdată cel mai în formă sprinter din 
lume în acest sezon. In lunile martie 
și aprilie el a alergat 109 yarzi de trei 
ori in 9,3 sec. (performanță care ega
lează recordul mondial) și o dată în 
9,2 sec. însă cu vînt din spate.

• JOE RICHARDS, președintele Ligii 
engleze de fotbal, a anunțat că în 
sezonul 1980/1961 la meciurile campiona
telor celor patru ligi britanice au asis
tat cu 4 milioane mai puțini spectatori 
decit in sezonul trecut. Pentru a în
drepta această stare de lucruri, Ri
chards a făcut cunoscut că federația se 
gîndește la posibilitatea reducerii nu
mărului echipelor din prima divizie la 
12, la fel ca si a echipelor din. celelalte 
trei divizii.

O DELEGAȚIA sportivilor englezi la 
Universiada de la Sofia va număra 30 
de persoane. Printre cei 7 înotători care 
vor fi prezenți la start se vor afla și 
Ian Black și Christine Gosden, cei mai 

înotători din Anglia.

austriac — că 
se desfășoară 
scandal**.
săptămină că

Pe
s-au
lui internațional_ _____ . ... „____
meci echipa braziliană F. S. Santos 
a învins cu scorul de 5-4 (3-1) echi
pa Racing Club Paris, iar în cel de 
al doilea Benfica Lisabona a între
cut cu 3-2 (2-1) pe Anderlecht (Bel
gia).

stadionul 
desfășurat

Golombes din Paris 
semifinalele turneu- 

de fotbal. In primul

ECHIPA R. P BULGARIA JOACA 
LA HELSINKI

Mîine se dispută la Helsinki întîl
nirea Finlanda. — R. P. Bulgaria în 
cadrul preliminariilor campionatului 
mondial.

© Intr-un meci internațional ami
cal desfășurat pe stadionul „Vasil 
Levski" din Sofia echipa braziliană 
„Fulminense" a întrecut cu 1—0 se
lecționata A a R. P. Bulgaria.

• Un scor astronomic s-a înre
gistrat în rejucarea meciului din ca
drul campionatului italian dintre e- 
chipele
9—1 în favoarea echipei campioane, 
cel mai mare scor întîlnit în ultima 
ediție a campionatului Italiei !

Juventus și Internazionale:

PENAROL MONTEVIDEO ÎNVIN
GĂTOARE ÎN „CUPA CAMPIONI

LOR AMERICII DE SUD"

cadru! „Cupei campionilor

S-a încheiat competiția care a an
grenat campioanele țărilor Amerîcii 
de Sud. In cel de ăl doilea meci 
contînd pentru finală, disputat dumi
nică la Sao Paulo, Palmeiras a „ter
minat la egalitate (1 — 1) cu Pena- 
rol. Cum în primul meci victoria re
venise echipei din. Montevideo cu 1--0, 
Pena rol- cîștigă pentru an.doua oară 
„Cupa cămnînni.'or Ame-icii de Sud".
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