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ACTIVIȘTI
SPORII VI!
Se apropie încheierea S- 
tapei pe asociație a marii 

competiții

SPARTACHIĂDA

REPUBLICANĂ
Organizați cit mai multe 
întreceri la toate ramurile 

sportive!

smiiinim mim

■ i • p D" ■*” 'ECHIPA R. P. ROMÎNE, pe local 3, 
special in „larsa răcit , ? «- ■ /

- L±""----- 1GABRIEL MOICEANU la 18 secunde de lider

Spre noi
Asociațiile sportive Sirena

Nu știam a cui era inițiativa, 
însă un lucru era clar: la ora 
fixată pentru întîlnire toată lu
mea era prezentă la sediul co
mitetului sindical al Uzinei de 
pompe din București. Aici ur
mau să se stabilească obiecti
vele întrecerii pornite în întîm- 
pinarea aniversării a 20 de ani 
de la Eliberare, între consiliile 
asociațiilor sportive Sirena și 
Victoria de pe lingă uzina de 
pompe și respectiv fabrica de

s uccese
și Victoria in întrecere

mase plastice. In jurul mesei 
au luat loc Aurel Matei, pre
ședintele asociației Sirena, ing. 
Antonie Mugur, președintele 
asociației Victoria, și reprezen
tanți ai organizațiilor de mase 
din cele două întreprinderi 
bucureștene aflate în vecină
tate.

— Tovarăși, se ridică Aurel 
Matei, obiectivele noastre in ve
derea întrecerii în cinstea zilei 
de 23 August sînt următoarele :

B 1000 de participanți la Spartăchiada republicană.
POZNAN 12 (prin telefon), 

îlarți, de-a lungul a 174 km cît 
i măsurat etapa a 4-a Wroclaw 
— Poznan, echipa noastră a ro- 
»urtat un nou suooe-s. Ea a reu 
it să depășească formația Uui- 
mii Sovietice și să mai urce, 
lătfel, o treaptă în clasamentul 
țeneral. Deținem acum locul 3 
a 3 minute 23 scaunele de lider, 
iohipa R.D.G., și la 1:03 de re- 
trezentativa R.S.C. Tot în a 
■castă etapă Gabriel Moiceanu 
■<3 depășit pe Mickein ,’R.D.G.) 
p ocupă acum locul 2 la numai 
18 secunde de purtătorul „tri 
■oului galben", Jan Smolik 
(R.S.C.).

Cum s-au petrecut lucrurile ? 
Tin start s-a plecat foarte rapid 
\,re regretiul nostru asistăm la

prima defecțiune mecanică a lui 
Dumitrescu. El pierde astfel con
tactul cu plutonul. După 15 ku> 
s-au format două mari plutoane, 
în primul — care numără 40 da 
cicliști — sînt 4 alergători ro- 
mîni (G. Moiceanu, L Stoica 
W. Ziegler și L. Zanoni), 5 di»

R.D.G., 5 polonezi, 4 cehoslovaci, 
2 sovietici (Kapitonov, Kulibin) 
ș.a. în gnupul 2 se află Constau 
tin Dumitrescu, care suferă o 
nouă defecțiune mecanică, dar 
reintră în pluton, I. Ardeleanu» 
5 belgieni, 4 sovietici, 3 finlan 
dezi, 3 maghiari etc. Din acest

In c.h.i. de la novisad

Călăreții romîni 
au cîștigat î 

din cclc 9 proDc
NOVISAD 13 (prin telefon). — 

Concursul hipic internațional la 
care participă sportivi din Iugo
slavia, R.P. Ungară și R.P. Romî- 
nă a continuat luni seara cu 
proba de forță, în care victoria a 
revenit călărețului maghiar Laszlo 
(cu Darito). Pe locurile 2—3 (ta 
egalitate) s-au clasat A. Costea 
cu Diavolo și Laszlo cu Fantazia, 
care au trecut înălțimea de 1,90 
m, dar au fost penalizați cu 4 p. 
Îți ultima zi a concursului, pro
gramul a fost inaugurat de proba 
d*e ștafetă rezervată juniorilor. 
Echipa noastră compusă din Va- 
siie Ionescu și Eugen Ionescu a 
ocupat locul 2 cu 4 p., după echi
pa iugoslavă. Cu un interes deo
sebit a fost așteptată proba de 
categoria grea (1,50 m) rezervată 
seniorilor și dotată cu „Marele 
premiu al expoziției de la Novi- 
sad“. Proba s-a desfășurat după 
regulamentul cupelor de națiun’ 
(două manșe) și a fost cîștigată 
de Constantin Vlad (cu Vifor), 
care a terminat ambele manșe 
fără nici o penalizare. A. Costea 
(cu Diavolo) a ocupat locul 3 
fiind penalizat cu 4 p. în înche
ierea C.H.I. de la Novisad s-a 
desfășurat o probă rezervată cai
lor care nu s-au clasat pe locurile 
1—3 în probele anterioare. Proba 
a fost cîștigată de călărețul nostru 
Eugen Ionescu care a ocupat 
primul loc terminînd parcursul 
fără nici o greșeală.

PARTICIPlND LA C.H.I. DE LA 
NOVISAD. CĂLĂREȚII ROMlNI AU 
REUȘIT FRUMOASA PERFORMANȚA 
DE A CUCERI VICTORIA IN 7 DIN 
CELE 9 PROBE DIN PROGRAMUL ÎN
TRECERILOR. CĂLĂREȚII ROMlNI 
VOR PARTICIPA — IN CONTINUARE 
— LA UN CONCURS CARE SE VA 
DESFĂȘURĂ LA SFlRȘITUL SAPTA- 
MlNII LA BELGRAD.

GABRIEL MOICEANU pe podiumul învingătorilor în etapa a 
treia : Lodz — Wroclaw. în dreapta J. Smolik (R.S.C.), actualul 

lider al „Cursei Păcii*

Telefoto : Agerpres

RUGBISTII ROMÎNI VOR JUCA
ÎN FINALA „CUPEI CAMPIONILOR EUROPENI"
Grivița Roșie —Viktoria Hanovra 17-6 (3-3)
HANOVRA, 13 (prin telefon). 

Miercuri după-amiază, pe sta
dionul din localitate, echipa 
GRIVIȚA ROȘIE a întîlnit, în 
semifinala „Cupei campionilor 
europeni" la rugbi, formația 
VIKTORIA HANOVRA, cam
pioana R. F. Germane. Practi
ced un joc superior tehnic și 
tactic, foarte mult apreciat de 
spectatori și de specialiștii pre- 
zenți la meci, rugbiștii romîni 
au cucerit victoria calificîndu-se 
astfel în finala competiției, în 
care urmează să întîlnească — 
la 7 iunie — echipa AGEN, 
campioana Franței.

Meciul de la Hanovra a fost 
destul de echilibrat, rugbiștii

germani arătînd o bună pregă
tire și luptînd cu toate forțele 
pentru a realiza un rezultat cît 
mai valoros în fața jucătorilor 
noștri. Echilibrul primei reprize 
este reliefat și de evoluția sco
rului, egal la pauză. In min 13 
Viktoria Hanovra ia conducerea 
printr-o lovitură de picior că
zută realizată de Miiller, dar în 
min. 33 Vusec înscrie spectacu
los o încercare : 3—3. La relu
are, jucătorii romîni domină cu 
mai multă autoritate, își impun 
jocul pe înaintare și reușesc să 
ia conducerea prin Irimescu:

(Continuare în pag. a 4-a)
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S-au tras la sorti optimile 
„Cupei R.P.R."

La F. R. Fotbal s-au tras la sorți aseară 
jocurile din cadrul optimilor „Cupei R. P. 
Romîne". lată programul meciurilor : 
Carpați Sinaia — Știința Timișoara, Side- 
rurgistul Hunedoara — C.S.M.S. lași, C.I.L. 
Blaj cu învingătoarea din jocul Dinamo 
Bacău — Steaua (restanță în șaisprezecimi), 
Metalul T. Severin — Crișul Oradea, Fla
căra roșie București — Rapid București, 
A. S. Aiud — Farul Constanța, Minerul Baia 
Mare — Dinamo București, C.S.M. Sibiu— 

Textila Sf. Gheorghe.

In principiu s-a stabilit ca aceste partide 
să se desfășoare joi 4 iunie.

pluton cade Cerepovici care va 
sosi la Poznan cu o întîrziere 
de aproape 40 minute. Cicliștii 
romîni, cehoslovaci și polonezi 
— stimulați de faptul că sînt 
doar doi sovietici în primul plu
ton — trag puternic. întreaga 
etapă se transformă într-o cursă 
de nirmărire între cele două plu
toane. Pînă la stadionul di» i 
Poznan grupul fruntaș reușește } 
să ia un avans de aproape 8 ( 
minute celui de al doilea. în 
apropiere de stadion, în fața iui - 
Moiceanu au căzut Mickein și J 
Kulibin. Deși a reușit .să evita ț 
busculada, el n-a mai putut par
ticipa la sprintul final. Cu toate 
acestea, G. Moiceanu remontează 
ceva și vine pe locul 14.

lată acum clasamentul : 1. Zie
linski (R.P.P.) 3h 29:18; 2. 
Gazda (R.P.P.) 3. Schur
(R.D.G.)... 14. G. Moiceanu... 19. 
I. Stoica... 24. W. Ziegler... 34. 
L. Zanoni același timp cu în
vingătorul ; ...54. 1. Ardeleana ‘
4h 07:10... 66. C. Dumitrescu. > 
aceiași timp.

CLASAMENTELE GENERALE 
DUPĂ 4 ETAPE : individual :
1. Smolik (R.S.C.) 10h 48:37 ;
2. G. MOICEANU lOh 48:55 ;
3. Zielinski (R.P.P.) 10b 49:15 ;
4. Hoffman (R.D.G.) 10b 49:13;
5. Mickein (R.D.G.) 10b 49:51 ;
6. Dolezal (R.S.C.) 10b 49:55; 7
Jmszko (R.P.U.) ; 8. Palka î
(R.P.P.), 9. Boltezar (R.S.F.I.)

(Continuare in pag. a 4-a) )

B 300 purtători ai Insignei de polisportiv.
• înființarea și afilierea secțiilor de volei, atletism șî tenis) 

de masă.
• Reamenajarea terenurilor de handbal si volei si construirea!

unui portic de gimnastică.
• Deschiderea unui centru 

saiariaților uzinei.

După ce a terminat de vorbit 
președintele asociației Sirena, 
ing. Antonie Mugur și-a deschis 
carnetul de însemnări, spu- 
nînd :

— Asociația noastră e mai

de inițiere de înot pentru copiit

mică. Dar o să ne străduim) 
să fim la înălțimea „vecinilor*** 
noștri care ne-au chemat la în
trecere. Doar sintem o fabrică, 
cu multe posibilități. Iată anga-<. 
jamentele noastre :

• 800 de participanți la Spartachiada republicană.
• 60 de purtători ai Insignei de polisportiv.
® Mărirea numărului de membri ai UCFS cu încă 200 tfj 

tineri și vîrstnici.
• Organizarea campionatului asociației la fotbal și șah.

Am aflat din discuțiile pur
tate că membrii consiliilor celor 
două asociații au obținut și pînă 
acum o serie de frumoase re
zultate în acțiunea de atragere 
a muncitorilor pe terenurile de 
sport. Peste 800 de tineri și 
vîrstnici de la Uzina de pompe 
și-au disputat întiietatea în di
feritele concursuri ale Sparta- 
chiadei republicane, iar alți 160 
de muncitori și-au trecut cu 
succes mai mulie probe ale In
signei de polisportiv. La fabri
ca de mase plastice s-au între
cut pînă în prezent în cadrul 
Spartachiadei 216 concurenți 
iar 45 de salariați mai au de 
îndeplinit două norme pentru

a deveni purtători ai Insignei) 
de polisportiv

— Am o idee, spunea uruit 
dintre participant la ședință. 
Să organizăm citeva întihikî 
între asociațiile nostre cu echipe 
formate din sportivi nelegiti- 
mați.

Propunerea s-a transformat 
într-un obiectiv al întrecerii din
tre cele două asociații. Repre
zentanții acestora au stabilit 
întîlniri prietenești la handbal, 
volei, șah și fotbal, dotate cu 
„Cupa 23 August". Cind am 
plecat, ei definitivau datele des
fășurării acestor meciuri...

I. DR1MBĂ—LOCUL I
ÎN TURNEUL CU FLORETiȘTlf ITALIENI

Concursul dintre floretiștii ro- 
mîui și italieni a fost inaugurat 
miercuri după-amiază, cu un 
turneu individual. Inițial au avut 
loc două turnee semifinale: unul 
de 6 trăgători, altul de 7. Din 
primul s-au detașat italianul 
Granieri și reprezentantul nos
tru Haukier, fiecare cu cîte 4 
victorii. S-au mai clasat pentru 
finală Zilahi (3 v) și Mure- 
șanu (2 v). Au „căzut" Tiu și 
italianul Santi care n-au obținut 
decît cîte o victorie.

Semifinala a doua a fost mai 
echilibrată, ea încheindu-se cu 
o situație unică în istoria scri
mei noastre : toți trăgătorii au 
totalizat cîte 3 victorii! In acest 
fel, a fost necesară repetarea 
turneului semifinal... De data a- 
ceasta, doi dintre reprezentanții 
noștri, Drîmbă și Falb s-au im
pus de la început. Ei au reușit

La Craiova, actul final al campiona
tului republican de lupte libere 

juniori
Cei mai tineri luptători de „libere’ din țară, 

juniorii, se alia în iața unui important eveniment. 
Incepînd de vineri și pînă duminică, în orașul 
Craiova se desfășoară finalele campionatului re
publican individual. Aproape 150 de sportivi, din 
15 regiuni își vor disputa întiietatea pentru cuce
rirea titlurilor de campioni ai țării.

Cuplajul de fotbal din 
Capitală se desfășoară 
pe stadionul Republicii

Cele două partide, progra
mate sîmbătă în Capitală, 
se vor disputa pe stadionul 
Republicii după cum ur
mează : ora 15,15 : Dinamo 
București — Crișul Oradea ; 
ora 17 : Steaua — Petrolul

turneul cu

a-
vic-

un
Nu,

să încheie 
cîte 4 victorii, la fel ca 
și italianul La Ragione. 
Pentru al patrulea loc 
în finală, în discuție 
s-au aflat trăgătorii 
Csipler și Pinelîi, 
mîndoi cu cîte 3 
torii. Va avea loc 
asalt de baraj ?
pentru că — conform 
prevederilor regula
mentare — avea să se 
calculeze tușaverajul 
fiecărui trăgător, prin 
adiționarea rezultate
lor obținute în ambele 
manșe ale semifinalei. 
Statisticile au fost fa
vorabile lui Pineili...

Repetarea turneului din semi
finala a 2-a se datorește, într-o 
bună măsură, și floretiștilor

IONEL DRÎMBĂ intr-un asalt foarte 
aplaudat cu italianul L.4 RAGIONE

noștri care au tras cu foarte 
puțină convingere, considerînd 
asalturile doar o simplă... for
malitate. Abia către jumătatea

Concursul internațional de dirt-track 
din Capitală

Azi la ora ÎS,30, pe pista stadionului Dinamo, 
▼a avea loc primul concurs internațional de dirt- 
track din actualul seton. După cum se știe, la 
această premiera motociclistă de viteză pe zgură 
participa alături de sportivii romîni și reprezen
tanți ai acestui sport din U.R.S.S. și R.P. Bulgaria.

în imaginea surprinsă de fotoreporterul nostru 
T. Chioreanu vă prezentăm un aspect din concursul 
internațional de dirt-track de anul trecut.
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turneului, cînd au văzut că lu
crurile se complică, ei au evo
luat cu mai mult nerv, reușind—■ 
cu destulă greutate — să-i 
„prindă" pe italienii La Ragione 
și Pineili. Ar fi de dorit ca 
astăzi, în meciul pe echipe, coin- 
ponenții reprezentativei noastre 
să dea dovada de mai multă 
seriozitate și, în consecință, să 
lupte cu toată hotărîrea în fie
care asalt.

Turneul final a găsit în fața 
planșei 5 floretiști romîni (Mu- 
reșanu, Falb, Drîmbă, Haukier 
și Zilahi) și 3 italieni (La Ra
gione, Granieri și Pineili).
Clasament final : 1. 1. Drîmbă 

— 6 v.; 2. La Ragione — 5 v.; 
3. St. Haukier — 4 v.; 4-5. T. 
Mureșanu și Granieri — 3 v.; 
6. Pineili — 3 v.; 7. L Falb — 
2 v.; 8. I. Zilahi — 2 v.

Azi, meciul pe echipe. Ora de 
începere : 17. Loc de desfășura-, 
re : sala Dinamo.

1. 5IAMA



După primele două zile de întreceri...

REZULTATE :

ROMINIA A — UNGARIA B 2—2 : 
Dron — Csliaki B—1, 6—3; Gadi — I- 
Nâstase 8—6, 2—S, 6—4: Gcrdl — Dron 
6—3, 4—6, 7—5; I. Nâstase — Csiraki 
B—1. fc—4; I. Nâstase. Dron — Varga, 
Gadi 6—2, 6—3, 2—6, 6—6 întrerunt.

ROMINIA B — UNGARIA A 2—3 : Boa
ghe — Kovacs 3—B. 7—5, 6—1: Varga 
— Popovici 6—3, 6—8, 10—8: Popovici — 
Kovacs 6—2, 6—3: Varga — Boaghe 
S—1, 6—2: Kovacs. Csiraki — Popovici, 
Boaghe 6—4, 6—0, 6—4.

înseninările cu sclipiri de soare cald, 
curmate, repede de răpăieli de ploaie, 
au însoțit parcă pas cu pas reflec
țiile noastre de spectator la primele 
întreceri între tenismeniî romîni și 
maghiari. Satisfacții împărțite cu pu
țină amărăciune... Sentimente care nu 
țin neapărat de scoruri, ci mai mult de 
cele văzute cu ochiul iubitorului de 
tenis pe terenurile din parcul Progre-

C. Popovici in timpul partidei cîștigate ieri in fața maghiarului L. Kovacs 
Foto: T. Roibu

„CUPA OLIMPIA ‘ o competiție tinerească

L-am aplaudat cu căldură pe Gheor- 
ghe Boaghe, acest „copil teribil*' (încă) 
al tenisului nostru, atunci cînd — 
condus cu 6—3 și 4—0 de L. Kovacs 
— a reușit să-și ia elan spre victorie! 
Resurse admirabile de luptător are

HANDBAL
Steaua-Dinamo Bacău, 

partida centrală 
a etapei de azi

Cea mai interesantă partidă a cupla
jului din Capitală, pe care îl progra
mează etapa intermediară de astăzi, 
este cea dintre Steaua și Dinamo Ba
cău. Meciul (stadion Dinamo, de la 
ora 16) prezintă o atracție în plus da
torită faptului că formația băcăoană 
este singura care a învins în acest 
campionat (5—3 la Bacău) echipa 
campioană. în continuare (ora 17,15) 
va avea loc partida dintre Dinamo 
București și Rafinăria Teleajen.

Această penultimă etapă mai progra
mează jocuri importante la Brașov 
(Dinamo—Știința Petroșeni și Tracto
rul—Știința Galați), la lași (CSMS— 
Rapid București) și 7g. Mureș (Știin
ța—Voința Sibiu).

Boaghe, o inimă de sportiv mare. 
Dar la tenis, piscurile se cuceresc mai 
adesea cu bagajul complicat al tehni
cii. Iar lui Boaghe îi lipsesc încă lo
vituri, de la smeciul lui necruțător la 
inofensivele mingi de pe stînga este o 
diferență de clasă.

A luptat frumos și a avut momente 
de tenis bun de asemenea Constantin 
Popovici. Cînd ai însă ca armă prin
cipală jocul de pe fund, iar atacul îl 
folosești doar ca element de surpriză, 
trebuie să te perfecționezi la toate 
capitolele defensivei. Mai ales în lo
vitura de „pasing", pe care Popovici 
n-a reușit-o totdeauna. Păcat, a fost 
foarte aproape de victorie în meciul 
cu prima rachetă a oaspeților, G. Var
ga.

Fluctuații de formă continuă să pre
zinte 
ta se 
cînd 
fața 
rior.

Mai multă încredere în posibilitățile 
proprii, mai mult curaj este de 
recomandai tuturor tinerilor jucători 
din care se vor alege echipierii noștri 
pentru „Cupa Galea“. Oaspeții maghiari 
sînt și ei bine pregătiți, au in rîndu- 
rile lor talente, dar pot fi intrecuti în 
luptă.

Nu vom încheia aceste note Iară 
a lăuda inițiativa Federației Romîsie 
de Tenis care, pentru zilele ce urmea
ză, a stabilit intrarea liberă pentru 
copiii și tinerii pînă la 15 ani. Azi și 
mîine (de la ora 15,30) se joacă me
ciurile între primele reprezentative și 
cele secunde.

O participare numeroasă, tinereas
că, a caracterizat „Cupa Olimpia44 cea 
de a treia competiție de sporturi nau
tice organizată în acest sezon pe lacul 
Herăstrău. Subliniem ca lăudabilă 
inițiativa organizatorilor de a dedica 
probele de schif, în cea mai mare mă
sură, juniorilor începători, ceea ce a 
făcut mai interesantă lupta pentru vic
torie.

Interesante au fost fi disputele de 
la caiac-canoe unde au concurat fi 
tineri mai rodați în concurs. Firește, 
aci. echilibrul de forțe a fost mai evi
dent, fapt ilustrat de timpii foarte 
apropiați ai fruntașilor, în cîteva curse. 
Cea mai pasionantă dispută s-« dat la 
caiac simplu 500 m unde, învingătorul 
Mihai Doară, a manifestat remarcabile 
calități de tehnică fi... voință, între- 
cînd la diferențe minime adversari mai 
bine creditați pînă acum. Dar întrece
rile „Cupei Olimpia* au cîștigat în 
spectaculozitate — așa cum o spuneam 
— și datorită marelui număr de am
barcațiuni prezente la fiecare start. 
Astfel, la probele de caiac simplu 
băieți și fete, caiac dublu băieți (toate 
pe 500 m) și-au măsurat forțele cîte 
zece echipaje. Trebuie spus că par
ticiparea putea fi și mai largă dacă 
toate echipajele înscrise în concurs 
s-ar fi prezentat la start. Antrenorii 
noștri trebuie să aibă grijă deci de 
acum încolo să evite cît mai mult în-

scrierile... pe foile de concurs 
neprezentărilor. Rezultate :

ale

m : 
D.

r
LL
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Sever Dron, în timp ce llie Năs- 
a decepționat pur și simplu, ju- 
în prima zi evident timorat în 
unui adversar care î! este infe-

Selecționabilii mai au de lucru...

HI AT ATI E
Primele jocuri ale campionatului republican de polo

Miercuri au început la Oradea și la 
Arad jocurile de polo din cadrul tur
neului preliminar al campionatului re
publican al cărui tur se va încheia 
duminică.

• La Oradea s-au disputat meciu
rile seriei I. Echipa C.S.M. Cluj a ju
cat mai decisă în atac si a dispus de 
I. C. Arad cu 6—4 (3—1, 1 — 1, 1—0, 
1—2). Au înscris Cari 2, Tot, Șuier,

,-,CUPA STEAUA** LA CICLISM
Cicliștii din Brașov. Ploiești și București 

vor participa la o nouă competiție pe e- 
tape. Este vorba de întrecerea organizată 
de clubul sportiv Steaua pe șoselele din 
împrejurimile Capitalei. Competiția, dotată 
Cu trofeul „Cupa Steaua”, măsoară 278 de 
km împărțiți in trei etape, după cum ur
mează : vineri 15 mai : București — Giur
giu și retur 108 km; sîmbâtă 16 mai : 50 
do km contracronometru pe echipe. pe 
șoseaua București — Urziceni; duminică 17 
mai : București — Ploiești și retur (va
rianta Buftea) 120 km.

Startul in prima etapă se va da vineri 
la ora 16, din dreptul bornei km. 11,500 de 
pe șoseaua București — Giurgiu.

DE LA I.E.B.S.
• Pentru turneul baschetbaliștilor 

profesioniști din S.U.A. din 16—17 
mai a.c., de la patinoarul artificial din 
parcul „23 August", biletele se găsesc 
de vînzare la casele de bilete din str. 
Ion Vidu, agenția Pronosport, calea 
Victoriei nr. 2 și la stadionul Dinamo

Sînt valabile următoarele legitimații 
eliberate de UCFS/C.G.

— Roșii și maro în piele. în oricare

Cociș și Covaci pentru învingători, 
Valingher 3 și Capotescu pentru În
vinși. Știința Cluj și Știința București 
au oferit o partidă viu disputată în
cheiată cu victoria clujenilor la scorul 
de 6—5 (1—1, 2—1, 1—1, 2—2). Au 
marcat: Daroți 2, Danciu 3, Zete pen
tru Știința Cluj, Ionescu 2. Călin. Var
laam și Mărculescu pentru 
București. Joi se desfășoară 
Știința Cluj—-C.S.M. Cluj, ______
București—l.C. Arad, iar vineri Știința 
Cluj—l.C. Arad și Dinamo—Știința
București. (P. LORINCZ-coresp.).

• Aradul a găzduit primele partide 
ale seriei a Ii-a. Crișul Oradea a do
minat mai mult și a cîștigat în fața 
Industriei Linii Timișoara cu 3—1 
(1—0, 0—0, 2—0. 0—1) prin punctele 
înscrise de Lenghel 2 și Rujinschi. 
Pentru timișoreni a înscris Chelemen. 
Mureșul Tg. Mureș a învins pe Voința 
Cluj cu 3—0 (C—0, 0—0, 2—0, 1—0). 
Au înscris Ciser 1, Ciutac și loja. Tur
neul continuă joi cu jocurile Steaua— 
Industria Linii și Crișul—Voința Cluj. 
Vineri au loc partidele Steaua—Voința 
Cluj și Crișul—Mureșul. (ST. 1ACOB- 
coresp.).

Știința 
jocurile 
Dinamo

Turneul final al campionatului mas
culin, recent încheiat în Capitală, a 
prilejuit și o utilă verificare a jucă
torilor noștri fruntași susceptibili de 
a fi selecționați în lotul reprezentativ. 
Cele șase meciuri, susținute în decurs 
de șapte zile, au supus pe jucători la 
un efort intens, asemănător celui so
licitat de competițiile internaționale. 
După cum se știe, în acest an echipa 
tării noastre va fi angajată într-o se
rie de întreceri internaționale printre 
care și Jocurile balcanice de la Bucu
rești și de aceea considerăm utile o 
serie de aprecieri asupra posibilităților, 
dar și a lipsurilor, prezentate de selec- 
(ionabili în acest turneu.

Îmbucurătoare este revenirea în 
formă a pivotului Novacek. Acesta a 
fost, de altfel, și unul din cei mai buni 
jucători ai turneului, datorită în spe
cial aportului adus în acțiunile ofensi
ve ale echipei campioane. El trebuie 
să insiste însă asupra jocului în apă
rare. O formă bună a manifestat și 
Albu. Preciziei sale deosebite în arun
cările de la semidistantă, el a adăugat 
de data aceasta un plus de combativi
tate. Și el mai este însă deficitar în 
apărare.

Nedef a arătat și în acest turneu că 
— pe linia ultimelor comportări — 
continuă să fie un bun apărător, spo- 
rindu-și în același timp eficacitatea în 
acțiunile de atac. Puterea sa de mobi
lizare și intuiția în organizarea jocu
lui ne fac să-l apreciem ca pe cel mai 
util conducător din teren. Din nou tre
buie să-i amintim însă că lipsa de stă- 
pînire a nervilor duce adesea la iri
tarea partenerilor de joc. Deși nu a 
evoluat la valoarea sa maximă (în atac 
i-au lipsit cunoscutele sale pătrunderi, 
ca și precizia în aruncările de la se- 
midistanță), Spiridon a dovedit și de 
data aceasta multă putere de luptă, 
hotărîre și promptitudine în apărare, 
dovedindu-se un jucător util repre
zentativei noastre.

Cristian Popescu și Radu Popovici, 
bine pregătiți din punct de vedere 
tehnic, au fost inegali de-a lungul tur
neului din cauza scăderilor în pregă-

tirea fizică (rezistentă). Coechipierul 
lor Tursugian a marcat un ascendent 
de formă, impunindu-se tot mai mult 
în fata selecționerilor. Deosebit de util 
în apărare, el trebuie să-și facă sim
țită mai serios prezenta în acțiunile 
ofensive. In sfîrșit, putem aprecia ca 
pozitivă (doar în atac) evoluția lui 
Giurgiu. El a început să acționeze mai 
relaxat, să-și elimine din emotivitatea 
care-1 caracterizează. Mai are 
destul de 
rare.

Aceste 
făcute de 
vor trebui să stea în atenția antreno
rului Vasile Popescu în activitatea sa 
de pregătire a lotului republican.

insă 
mult de lucrat pentru apă-

aprecieri, ca și observațiile 
către colegiul de antrenori,

BĂIEȚI. Caiac simplu — 500
1. M. Doară (Olimpia) 2:26,3; 2. 
Popescu (Dinamo) 2:26,5 ; 3. V. Dan- 
ean (C.S.S.) 2:31,0; Caiac simplu — 
800 m : 1. C. Butnaru (Olimpia) 4:26,0;
2. E. Preda (C.Ș.S.) 4:46,6; 3. M. Se
bastian (C.S.S.) 5:04,8 ; Caiac dublu — 
500 m : 1. Dinamo (Gh. Matei, Gh. 
Butnaru) 2:05,0; 2. Olimpia (M. Mu
tat, D. Mitrea) 2:08,6; 3. Voința (I. 
Albu, I. Pălăngeanu) 2:09,8; Caiac 
dublu — 800 m : 1. Olimpia (Neleap- 
eă, Gh. Galan) 4:02,0; 2. S.S.E. II (C. 
Tănăsesaa, Gh. Ivan) 4:09,2 ; Caiac 4 : 
1. Steaua (M. Popovici, I. Irimia, D. 
Ilea, C. Coșniță) ; 2. Olimpia (V. Co- 
c-oresou, D. Galan, R. Ioachim. G. 
Giialianu) ; 3. Voința ; Canoe simplu 
— 800 m : 1. P. Gearabașu (Olimpia) 
4:21,6 ; 2. Cr. Dinei (S.S.E. II) 4:23,0 ;
3. M. Dincă (C.S.S.) 4:27,3 ; Canoe 
dublu — 800 m : 1. Dinamo (E. Ne- 
goiță. T. Climov) 4:19,0; 2. Steaua 
(P. Moisiu, M. Gavrilov) 4:21,5 ; 3. 
Dinamo (N. Cercelaru, Gh. Nițu) 
4:25,4; Schi/ simplu: 1. P. Martinof 
(Olimpia) 4:07,0 ; 2. V. Misvalt (S.S.E. 
1) 4:23,0; 3. D. Selam (C.S.S.) 4:39,0; 
Schif simplu (II) : 1. M. Raseev (S.S.E. 
1) ; 2. R. Popa (C.S.S.) ; 3. FI. Bre- 
r.eanu (C.S.S.) ; Schif dublu .- 1. Olim
pia (P. Statenca, P. Dumitru) 3:55,5 ; 
Schif 4+1 : 1. S.S.E. I (V. Giurgiu, I. 
Panaitesou, Gh. Fusariu, I. Buzică -țF 
C. Vinuleseu) 3:27,0; 2. Voința (V. 
Dumitru, P. Apostol, D. Cristea, Năs- 
tăsescu -ț- V. Rasu) 3:30,5 ; Schif 4+1 
(II): 1. C.S.S. (C. Pîrvan, C. Ionescu, 
Gasprovski, Mateescu |-f- Roger) 3:38,0; 
Schif 8+1 : 1. S.S.E. I (R. Ogrezeanu, 
I). Panaitescu, Gh. Fusaria, St. Gomîa, 
Ed. Dumitrescu, I. Rațius V. Giurgiu, 
I. Buzică + C. Vinuleseu) 3:10,0; 2. 
Olimpia (P. Statenca, FI. Busuioc, P. 
Martinof, R. Pătrașcu, A. Bratu, V. 
Constantincscu, G. Lineara, Gh. Du
mitru + R. Frankl) 3:15,0. FETE. 
Caiac simplu — 500 m : 1. Hilde Lauer 
(Steana) 2:38,6; 2. Cresa Spiță (Vo
ința) 2:45,4; 3. Petrica Popa (Olim
pia) 2:49,1 ; Caiac dublu 500 m : 1. 
Dinamo (Sanda Iorgulescu, Maria Ser- 
sea) 2:27,7 Schif simplu : 1. Viorica 
Dumitru (C.S.S.) 4:22,0 ; Schif dublu : 
1. S.S.E. I (Mariana Sanda, Maria Con
stantin) 4:54,2.

TURIȘTI!
Noul restaurant „PIATRA CRAIULUI

CRAI pe șoseaua internațională
Vă oferă :

un sortiment bogat de mîncâruri

construit în punctul DEALUL
Oradea—Cluj

calde și reci

minuturi

L

■ 3
Puiuți RESTAURANTUL "

PMTM CRAIULUI
tu DEALUL CRAI

șoseaua.
W ORADEA-CLUJ j

prăjituri 
produse zaharoase 
răcoritoare
și băuturi alese

Cazarea în corturi, în ii-Deservirea promptă și la prețuri convenabile.
mita locurilor. In zilele de simbătă și duminică se pot organiza excursii 
colective pe întreprinderi, plata cazării și consumației putindu-se efectua 
și prin virament. în limita plafonului alocat
Informații, la restaurant, telefon 13 Borod, raionul Aleșd.

ÎH CURIND

Reuniuni interesante in seria B ANOTIMPURI
zi.

— Vezi în dermartin ale ziariști
lor, la masa presei în limita locurilor 
rezervate fiecărui ziar, iar restul car
netelor verzi în tribune, în oricare zi.

— Albastre în dermatin, gri în der- 
matin cu ștampila „BASCHET", ale 
maeștrilor emeriți ai sportului și maeș
trilor sportului la baschet, ale arbitrilor 
și antrenorilor de baschet sînt valabile 
NUMAI în ziua de 17 mai, ora 10 dim.

• Pentru cuplajul de fotbal DI
NAMO — CRIȘUL și STEAUA — PE
TROLUL din 16 mai, biletele se gă
sesc la casele obișnuite. I

Duminică s-a desfășurat cea de. a 
treia etapă a campionatului republican 
de lupte libere pe echipe seria B. Cu 
excepția întîlnirii de la Oradea, unde 
au fost descalificați patru sportivi în 
restul partidelor luptătorii care au evo
luat în această etapă au oferit meciuri 
de calitate. In mod deosebit remarcăm 
evoluția echipelor Chimistul Baia Mare, 
Electroputere Craiova și C.S.M- Cluj.

Rezultate: C.S.M. CÎuj — Metalul 
Bocșa 12—4; Crișul Oradea — Unio 
Satu Mare 6—8; Chimistul Baia Mare 
— Autosport Sf. Gheorghe 10—6; Elec- 
iroputere Craiova — Progresul Brăila 
12—4. Tot duminică s-a desfășurat me
ciul restantă din seria B de lupte cla-

sice, Constructorul Marghita — Vago
nul Arad, care s-a încheiat cu victoria 
gazdelor la scorul de 10—4.

★
După trei etape, clasamentul general 

al campionatului republican de „cla
sice" seria A se prezintă în felul ur
mător:

1. Dinamo 7 7 0 0 101î 9 = 21
2. Steaua 7 7 0 0 87:17=21
3. Steagul roșu Brașov 7 6 0 1 70:38=19
4. Unio Satu Mare 7 5 0 2 56:44 = 17
5. Metalul Buc. 7 3 1 3 41:49 = 14
G.Siderurgistul Galați 7 3 0 4 46:52 = 13
7. Chimistul Baia Mare 7 3 0 4 44:58=13
8. Bapid 7 2 1 4 45:63 = 12
9. C.S.M. Reșița 7 2 1 4 45:57=12

10. Progresul Buc. 7 1 1 5 40:66 = 10
11. C.F.R. Timișoara 7 1 0 6 29:77= 9
12. A.S.M. Lugoj 7 0 0 7 20:84 = 7

O producție a studioului cinematografic București

Scenariul și regia; SAVEL STIOPUL
Imaginea : ION ANTON
Decoruri: ION OROVEANU

Cu: LUMINIȚA ZAHAR1A, MIRCEA ATHANAS1U, MAGDA PO
POVICI. CORNEL DUMITRA?, DANA COMNEA, CR1STEA AVRAM,

TANȚI CUTAVA-BAROZZ1, ȘTEFAN BRABORESCU, 
EUGENIA POPOVICI.



ATLETI5M
Cu 3 etape înainte de sfirșit în categoria C Concursul republican de primăvară al seniorilor

'u etapa consumată duminică (a 
a) echipele de categorie C s-au apro- 
t de epilogul acestei competiții in
fante. Iubitorii fotbalului urmăresc 
și mai mult interes lupta care se 
in plutonul fruntaș și la periferia 

samentelor. Cine promovează, cine 
rogradează ? — acestea sînt înire- 
ile...
N SERIA EST, Laminc.ttf Brăila
pare că a... scăpat în câștigătoare, 

'insă la Brăila, Petrolul Moineșii 
a micșorat și mai mult șansele de 
se salva de la retrogradare. Nu a- 
ași lucru se poate spune despre Rul- 
ntul Birlad care, cîșiigînd în de- 
>sare meciul cu Unirea Botoșani, a 
ns curaj și mai poate spera să ra
nă în C. Va trebui însă să repete 
rava duminică, cînd va primi la 
‘Iad replica actualului lider. Altfel... 
Unirea Botoșani a pierdut două 
nete mari în fata Rulmentului. în 
ipa viitoare jucătorii de la Unirea 
deplasează la Onești, unde, după 

rerea noastră, au sanse reduse.
• JOC RESTANȚA IERI LA SU- 
îAVA : Dinamo — Textila Buhuși 
) (2-0). Punctele au fost înscrise de 
ivric în min. 30 și 37. (C. Alexa-
resp. reg.).

-4-
IN SERIA VEST, lupta pentru su- 
em-iție continuă să se dea între cele

Noi unde jucăm?
Scrisoarea ne-a fost trimisă de un 

gnap de elevi de la școala medie 
din orașul Roman , iubitori ai fot
balului. Autorii scrisorii arată, prin
tre altele :

„In școala noastră, baschetul, vo
leiul, handbalul și atletismul se 
bucură de multă prețuire. Sute de 
elevi practică aceste ramuri spor- 
'live, participînd la numeroase con
cursuri și competiții. De altfel, în 
aceste ramuri sportive, școala noas
tră s-a situat deseori pe locuri 
fruntașe pe regiune și chiar în cam-

La redacție a sosit 
o scrisoare...

pionatul republican de juniori. Vă 
veți întreba, poate : de ce nu și în 
fotbal ?u...

Și autorii scrisorii relatează, în 
continuare, că deși în școală se află 
foarte mulți elevi care îndrăgesc 
fotbalul, totuși această ramură spor
tivă atît de răspîndită, nu este spri
jinită. Pentnu fotbaliști, nimeni nu 
s-a gîndit să organizeze măcar o 
competiție. Fotbaliștii din școala 
sînt, cum s-ar spune, „copiii nimă
nui", ei nu au acces pe nici unul 
din terenurile de sport ale școlii. 
Subliniază autorii scrisorii :

„La amenajarea terenului de 
handbal — pe care s-ar putea juca 
foarte bine și fotbal redus — au 
contribuit, prin muncă patriotică, 
toți elevii școlii. Atunci, de ce nu 
ni se dă și nouă posibilitatea să-l 
folosim, respectîndu-se o planificare 
strictă ?“...

Așa slînd lucrurile, necazul" ele
vilor fotbaliști din Roman pare în
dreptățit. Nu încape îndoială că se 
poate găsi o soluție pentru ca și ei 
să practice, în bune condiții, spor
tul preferat. Pentru aceasta nu este 
necesară decît o condiție : să existe 
puțină înțelegere... Cunoscînd pa- 

( său nea pentru sport a conducerii 
* școlii, ne exprimăm convingerea că, 
' foarte curînd, micii fotbaliști de la 
i școala medie din Roman vor în- 
’ ceta să mai fie „copiii nimănui"...

NOTE,
IERI, PE STADIONUL REPUBLICII

Un Iot de jucători intrați în vede
rile selecționării pentru meciul de la 
31 mai au susținut ieri după-amiază 
pe stadionul Republicii iun joc-școală 
dc antrenament în compania echipei 
Rapid București. După 90 de minute 
de joc rezultatul a fost favorabil ju
cătorilor din lot care au înscris două 
goluri prin I. lonescu și Jenei. Pen
tru Rapid a marcat Oblemenco.

Iată jucătorii care au fost încercați 
ieri: Suciu și Adamache — portari, 
Popa, Nunweiller III, C. Dan, D. Nicu- 
•ae, Ivan — fundași, Al. Vasile, Koszka, 
Lenei — mijlocași, Ivansuc. Năsturescu, 
Constantin, I. lonescu, FI. Voinea, 
Stoicescu — înaintași.

• După cum am mai anunțat, echi
pele de fotbal Munchen 1860 (R.F.G.) 
și Neftianik Baku (U.R.S.S.) vor in- 

3 fruntașe. Vagonul Arad. Metalul 
Tr. Severin și Pandurii Tg. Jiu. Cele 
mai multe șanse de cîștig le are Va
gonul Arad, care, jucînd în deplasare, 
a smuls un punct prețios de la Me
talul Tr. Severin, principala urmări
toare. In plus,\programul următoarei 
etape îi avantajează pe arădeni, pen
tru că în timp ce ei joacă acasă cu 
Teba (iremediabil retrogradată), Me
talul Tr. Severin și Pandurii Tg. Jiu 
susțin meciuri în deplasare t severine
nii vor evolua în compania echipei E- 
lectroputere Craiova, iar „pandurii" 

vor efectua deplasarea la Deva, unde 
Minerul nu pierde ușor.

învinsă duminică la Tg. Jiu, Steaua 
roșie Salonta va fi după toate proba
bilitățile cea de a doua echipă care 
retrogradează. Puncte dintre cele mai 
prețioase pentru a putea rămîne în 
categoria C a realizat Minerul Deva, 
învingătoare la scor (4—1) Jn dauna 
formației Electroputere Craiova

★
Cum se prezintă lucrurile în SERIA 

SUD ? Tnvingînd la Cîmpulung pe 
Muscelul, Dinamo Victoria București 
a ajuns-o la număr de puncte (26) 
pe C.F.R. Roșiori, care la rîndul ei a 
cîștigat și ea un punct prețios in de

Gol în poarta Progresului Alexandria, în meciul de duminică cu Flacăra roșie 
București. Fotografia scoate în evidență și un ai doilea.. . gol : cel din disciplina 
jucătorilor de la Progresul, care s-au prezentat pe teren fără a avea numere pe 
tricouri. Mat mult încă, portarul echipei din Alexandria, Bădescu, a jucat ÎN 
ACELAȘI TRICOU (PORTOCALIU), ca și ceilalți coechipieri ai săi, singurul 
semn distinctiv fiind. . . banderola de pe mînecă. Este surprinzător faptul că 
arbitrul Manole Gheorghe (Constanța) a acceptat să conducă meciul în asemenea 
condițiuni NEREGULAMENTARE.

Cit privește scuza celor de la Progresul-Alexandria că echipamentul obișnuit 
era „la spălat* (71) ea nu-i. . . spală de acest act de indisciplină

Campionatul republican de juniori
Iată rezultatele înregistrate duminică 

în etapa a IV-a a returului din cadrul 
campionatului republican de juniori :

Seria I : C.S.M.S. Iași—C.F.R. Pașcani 
8—1 (3—1) ; Unirea Botoșani—Dinamo Su
ceava 3—1 (2—1).

Seria a Il-a : Dinamo Bacău—Chimia 
Onești 4—0 (1—0).

Seria a IlI-a : S.S.E. Ploiești—Flacăra 
Moreni 4—1 (2—1) ; C.S.Ș. Brașov—S.S.E.2 
Buc. 1—6 (0—3) ; Petrolul Ploiești—Poia
na Cîmpina 4—0 (3—0) ; Rapid Mizil— 
Metalul Tîrgoviște 1—4 (0—1).

Seria a IV-a : Tehnometal București— 
Portul Constanța 3—1 (2—0) ; Dinamo 
Victoria Buc.—Rapid București 0—9 
(0—4) ; Flacăra roșie Buc.—Farul Con
stanța 0—1 (0—0) î Electrica Constanța— 
Dinamo București 4—2 (2—2).

Seria a V-a : Steaua Buc.—C.S.Ș. Buc. 
3—0 (1—0); Viitorul Electronica—Progre
sul Buc. 0—0 ; Victoria Giurgiu—Meta
lul Buc. 4—1 (2—0) ; Știința Buc.—Uni
rea Răcari 9—0 (2—0).

Seria a Vl-a : Electrica Fieni—C.F.R. 
Roșiori 3—1 (1—0) ; Dinamo Pitești—
Progresul Alexandria 14—0 (6—0).

Seria a Vil-a : Siderurgistul Hune
doara—Victoria Călan 8—0 (0—0) ; Mi
nerul Deva—Electroputere Craiova 0—2 
(0—1) ; Știința Craiova—Jiul Petrila 
0—1 (0—0) : Pandurii Tg. Jiu—Minerul 
Lupeni 1—1 (0—0).

Seria a VllI-a : C.F.R. Timișoara— 
Știința Timișoara 0—0 ; S.S.E. Timișoara 
—C.S.M. Reșița 3—0 (neprezentare).

ȘTIRI
treprinde la sfîrșitul acestei luni turnee 
în țara noastră. Federația romînă de 
fotbal ne-a comunicat ieri dimineața 
datele și localitățile unde vor evolua 
cele două formații oaspete.

Fotbaliștii vesft-germani vor juca 
în ziua de 24 mai la Ploiești cu Pe
trolul și la 28 mai la București cu 
fotbaliștii din lotul reprezentativei B. 
Echipa sovietică va avea ca parteneri 
pe C.S.M.S. Iași (28 mai). Știința 
Cluj (31 mai) și Petrolul Ploiești (3 
iunie).

• Azi, pe stadionul Dinamo din șos. 
Ștefan cel A'Iare, are loc un concurs 
internațional motociclist (dirt-track). 
In deschiderea acestui concurs va avea 
loc un meci de fotbal între echipele 
Dinamo Victoria și Dinamo Bacău (ora 
14,15).

plasare. (1—1 cu Electrica Constanta).
In cursa pentru locul I, în această 

serie, se află și Victoria Giurgiu (locul 
III cu 24 de puncte), care în ultimele 
două etape are și avantajul unui pro
gram mai ușor : joacă acasă cu Elec
trica Fieni și Flacăra roșie București.

In seria Sud o singură echipă este 
candidată de pe acum la retrogradare! 
Muscelul Cîmpulung. Cealaltă va fi 
recrutată, se pare, dintre Unirea Ră- 
cari și Portul Constanța.

★
Nici IN SERIA NORD „apele" nu 

sînt limpezite. Liderul, Recolta Cărei, 
a pierdut la Bihor, cu 3—2. dînd pri
lej echipei Unirea Dej (învingătoare 
cu 2—0 asupra formației Alinerul Baia 
Sprie) să mai... spere.

La periferia clasamentului, Metalur
gistul Baia Mare a făcut joc egal 
(3—3) cu Faianța la Sighișoara, așa 
incit, practic vorbind, ea nu se mai 
poate salva.

In lupta pentru evitarea locului 11 
sînt angajate în momentul de fată mai 
multe echipe : Rapid Tg. Mureș. Chi
mica Tîrnăveni, Textila Sf. Gheorghe, 
Minerul Bihor, și Faianța Sighișoara.

Să așteptăm însă...

Seria a IX-a : Minerul Bihor—Recolta 
Cărei 0—1 (0—1) î A.S.M.D. Satu Mare— 
Steaua roșie Salonta 4—0 (0—0) : Flamura 
roșie Gradea—U.T.A. 1—3 (0—2) ; Crișul 
Oradea—Teba Arad 3—1 (1—0).

Seria a X-a : Unirea Dej—Minerul Baia 
Sprie 4—0 (3—0) ; Minerul Baia Mare— 
Știința Cluj 1—2 (1—0).

Seria a Xl-a: Arieșul Turda—Rapid 
Tg. Mureș 4—0 (1—0) ; Mureșul Tg. Mu
reș—Soda Ocna Mureș 3—0. C.S.Ș. Tg. 
Mureș—Ind. sîrmei C. Turzii 0—3 (ne
prezentare).

Seria a Xll-a: Tractorul Brașov— 
Gaz metan Mediaș 0—1 (0—0) ; Textila 
Sf. Gheorghe—Steagul roșu Brașov 2—7 
(1—5) ; Chimia Făgăraș—A.S. Cugir 3—1 
(1—0) ; Metrom Brașov—C.S.M. Sibiu 
0—1 (0—1).

Miine, tragere specială
• A treia tragere specială la LOTO 

CENTRAL din acest an, are loc mîine, vi
neri 15 mai. In afara premiilor obișnuite 
în bani la această tragere se acordă nu
meroase premii suplimentare în obiecte.

Capul de afiș îl constituie AUTOTURIS
MELE. Se vor acorda minimum 3 autotu
risme, indiferent de fondul de premii în
registrat. In situația că se depășește fon
dul stabilit pentru cele 3 autoturisme 
(1.500.000 lei), pentru fiecare 333.333 lei care 
îl depășesc se atribuie cîte UN AUTOTU
RISM.

In plus, se va mai efectua o extragere 
de DOUA NUMERE pentru acordarea unui 
autoturism. Deci, rețineți: și cu DOUA NU
MERE puteți obține un autoturism.

Un alt capitol important al premiilor îl 
constituie EXCURSIILE. Acestea se acordă 
în număr nelimitit și S6 vor efectua cu 
autocarul în Ungaria și Cehoslovacia.

La această tragere specială se vor ex
trage în total 58 de numere: 13 numere 
pentru cîștigurile obișnuite în bani și 45 
de numere pentru atribuirea cîștiguriloi 
suplimentare în obiecte și bani.

Nu uitați 1 Astăzi este ultima 21 cînd 
mai puteți să vă cumpărați bilete la tra
gerea specială Loto Central.
• Programul concursului Pronosport de 

duminică 17 mai cuprinde următoarele în- 
tîlniri:

I. Steaua—Petrolul (cat. A)
II. Dinamo Pitești—Rapid (cat. A)

III. C.S.M.S. —Progresul (cat. A)
IV. Știința Timișoara — U.T.A. (cat. A)
V. Siderurgistul—St. roșu (cat. A)

VI. Știința Cluj — Farul (cat. A)
VII. Metalul Tîrg. — Dinamo Bacău (cat. B)

VIII. Portugalia—Anglia
IX. Juventus—Bologna (camp, italian A)
X. Lazio—Internazionale (camp, italian A)

XI. Milan—Fiorentina (camp, italian A) 
XII Modena—Torino (camp, italian A)
In atenția participanților 1 Intrucît unele 

din meciurile cuprinse în programul con-

A venit momentul primului examen 
oficial pentru atleții noștri fruntași 1 
Concursul republican de primăvară al 
seniorilor va fi oglinda activității des
fășurate pînă acum, ne va arăta în mod 
clar tot ceea ce s-a făcut bine pînă în 
prezent și ceea ce a mai rămas de fă
cut în săptămînile și lunile viitoare.

Planul general de pregătire elaborat 
de F.R.A. nu recomandă, pentru această 
perioadă, obținerea unei forme sportive 
superioare. Totuși, ținind seama de 
volumul și mai ales de calitatea mun
cii de antrenament din perioada pregă
titoare, chiar fără să se fi atins o for
mă maximă, se așteaptă de la cei mai 
multi dintre atleții noștri fruntași rezul
tate bune și noi recorduri ale țării. 
Cînd facem această apreciere ne gin- 
dim la faptul că unele din recordurile 
țării nu au o valoare — autentic inter
națională— care să reclame din par
tea sportivilor o formă maximă.

Concursurile de verificare desfășu
rate săptămînile trecute au evidențiat 
din plin acest lucru. Chiar și fără să 
se fi lucrat specific, o bună parte 
dintre atleții noștri au realizat perfor
manțe superioare sau în imediata ve
cinătate a recordurilor republicane. De 
aceea ne gindim că, sîmbătă și du
minică. arbitrii concursului de primă
vară vor fi puși in situația să înregi
streze noile recorduri pe care le aș
teptăm.

Fără intenția de a face pronosticuri, 
dar ținînd seama de evoluțiile din acest 
an ale respectivilor Stleți, Șerban Cio
chină își poate corecta recordul de 
16,15 m la triplu. De asemenea, Mihail 
Calnicoo după ce, în primul concurs, 
și-a egalat recordul de 7,61 m la lungime, 
poate spera acum în îmbunătățirea 
lui. Tot așa și Viorica Viscopoleanu la 
lungime, Alexandru Spiridon — și de ce 
nu — și Cornel Porumb la înălțime pot 
sări mai mult decît 2,11 m, Gheorghe 
Zamjirescu este apt să atace, de data

IN DRUM SPUE finalele de la bucurești

Boxerii își dispută întîietatea în „zone"
Marți seara au începui în orașele 

Oradea. Galați, Craiova și Timișoara 
întrecerile din cadrul etapei de zonă a 
campionatului republican individual de 
box. Iată cîteva aspecte de la aceste 
întîlniri.

ORADEA. Sala Armatei a găzduit 
partide viu disputate, uneori de bună 
factură tehnică. Ne referim Îndeosebi 
la meciul dintre C. Nicuiescu (Buc) și 
M. Tache (Galați), care a oferit spec
tatorilor multe momente plăcute. Pri
mul a cîștigat la puncte. Alte rezultate 
tehnice. Muscă: I. Grăjdeanu (Buc.) 
b. p. V. Nițoi (Buc) ; Șt. Constantin 
(Bue.) b. p. I. Marinică (Galați) ; Al. 
Constantin (Buc.) b.p. I. Alexandru 
(Ploiești). Meciul a fost foarte echili
brat. Cocoș: N. Mîndreanu (Buc) a 
cîștigat foarte greu la puncte în fața 
lui A. Zamfiroiu (Brașov); C. Griu- 
escu (Bocșa) b.p. A. Andrei (Tg. Mu
reș). Pană: A. Iliescu (C-ța) b.p. A. 
Gane (Brăila). Semiușoară: M. Cir- 
ciumaru (Onești) b.p. Gh. Stăncuț

cuisulu! Pronosport nr. 20 (etapa din 17 mai 
a.c.) se dispută în după-amiaza zilei de 
eîmbătă 16 mal a.c., închiderea vînzătii 
pentru acest concurs se va iace în ziua 
de vineri 15 mai a.c. la orele îirrale de 
direcțiile regionale Loto Pronosport pentru 
unitățile din fiecare localitate.

PRONOEXPRES

La tragerea Pronoexpres nr. 20 din 
seara zilei de 13 mai 1964, au fost ex
trase din urnă următoarele numere :

43 17 14 29 21 30
Numere de rezervă : 37 8
Fond de premii : 522.841 lei
Tragerea următoare va avea loc 

miercuri 20 mai 1964, la Iași.

PREMIILE ÎNTREGI ȘI SFERTURI 
de la tragerea LOTO-CENTRAL din 

8 mai 1964

Premiul suplimentar II : 3 variante 
a 3.724 lei și 3 variante a 931 lei; Cate
goria I : 2 variante a 34.143 lei și 1 va
riantă a 8.535 lei ; Categoria a Il-a : 9 
variante a 7.146 lei și 7 variante a 1.786 
lei ; Categoria a III-a : 22 variante a 
2.768 lei și 23 variante a 692 lei ; Cate
goria a IV-a ; 36 variante a 1.608 lei și 
47 variante a 402 lei ; Categoria a V-a : 
36 variante a 1.521 lei și 58 variante a 
380 iei ; Categoria a Vl-a : 104 variante 
a 579 lei și 114 variante a 144 lei ; Ca
tegoria a Vil-a : 107 variante a 541 lei 
și 140 variante a 135 lei ; Categoria a 
VIII-a : 116 variante a 505 lei și 144 
variante a 126 lei.

Report la premiul suplimentar I : 
69.839 lei pentru tragerea specială din 
15 maj 1964.

Rubrică redactată de Loto Prono
sport.

VIORICA VISCOPOLEANU

aceasta cu mai mult succes, performan
ța de 21,3 sec. a lui Moina. Valeria 
Jurcă după ce a oscilat atîta timp i» 
alegerea unei probe de specialitate s-a 
convins, în sfirșit, pentru 400 m gar
duri căreia să-i dedice toate eforturile 
și preocupările. Cu rezultatul de 36,9 
sec. pe 300 mg, realizat la ultimul an
trenament, el aspiră la recordul de 
51,6 sec. al lui llie Savel. Am ales 
numai cîteva din probele în care sînt 
posibile recorduri chiar în concursul 
de sîmbătă și duminică.

După cum am anunțat, întrecerile de 
primăvară ale seniorilor se vor des
fășura pe stadionul „23 August", sîm
bătă de la ora 11,30 și duminică de 
la ora 16,00.

(Buc). Ușoară: Gh. Marcel (C-ța) 
b.p. S. Slarcu (Onești). Semimijlocie: 
P. Baltă (Brăila) b.p. D. Enuț (Buc.); 
Gh. Palangă (Buc.) b.p. b. Mocanii 
(Buc.). Mijlocie mică: 1. Grosu (Buc.) 
b. k.o. 2 D. Șunică (Brașov): H. Leov 
(Buc.) b. ab. 1 P. Șerban (Brașov); 
Gh. Constantin (Buc.) b. p. V. Bogoi 
(Galați) ; N. Picior (Timișoara) b. p. 
I. Mărgean (Brăila). Semigrea: V. 
Mamir (Galați) b. k. e. 1 H. Webct 
(Tg. Mureș).

1L1E GH1ȘA- coresp. reg.

CRAIOVA. Spectatorii prezenți la 
primele partide disputate in localitate 
au fost, in general, satisfăcuți de com
portarea unora dintre boxeri. In mod 
deosebit a plăcut partida dintre „pe
nele" Petre Vanea și Gh. Badiu, am-, 
bii din București. A Învins Vanea, da
torită superiorității care a avut-® ini 
ultima repriză. ALTE REZULTATE. 
Gh. Angliei (Buc.) b.p. G. Rădulescu 
(Buc.); N. Paraschiv (Buc.) b. ab. 
Al. Tarpai (Bacău) ; G. Șoșoiu (C-ța) 
b. p. D. Roșianu (Brașov); V. Ioano- 
vici (Bacău) b. p. Gh, Vincze (Cluj):1 
C. Pop (Timișoara) b, ab. 2 P. Toth 
(Oradea) ; O. Ciucă (Buc.) b.p. G. 
Dincă (Buc.); I. Negru (Buc.) b.p, 
Gh. Gologan (Bacău) ; I. Marin (C-ța)' 
b. p. D. Enache (Buc.); M. Telefani 
(Buc.) b. p. Gh. Eremia (Galați) — 
decizie eronată. I. Olteanu (Buc.) b.p. 
Gh. Enache (Brăila) ; P Mircescu (Bu- 
huși ) b.p. N. luga (Brașov).

Ml H AI TRANGĂ

GALAȚI. Marți a avui loo in sala 
Constructorul prima reuniune. Amato
rii de box au fost martorii unor par
tide extrem de dîrze. A ieșit în evi
dență și buna pregătire tehnică a mul
tora dintre pugiliști. Cel mai... gusta* 
meci l-au furnizat — de departe — 
„penele' C. Crudu (Buc.) și M. Goan- 
ță (Craiova). Crudu a folosit cu pre
cădere lovituri de stînga, care au reu
șit. deseori, să străpungă garda adver
sarului. La rîndul său, craioveanul a 
răspuns prin contre surprinzătoare, pu
ternice, mai cu seamă în ultimul rund. 
Aceasta i-a și determinat, de altfel, 
pe arbitri să-i acorde victoria la 
puncte. ALTE REZULTATE. St. Sipoș 
(Brăila) b.p. L. Chiriță (Buc); N. Mol
dovan (Buc.) b. p. A. Seiber (Brăi
la); V. Antoniu (Buc.) b.p. S. Bîrsu 
(Buc.); C. Frătescu (Călărași) b.p. 
I. lofciu (Hunedoara): 1. Covaci (Brăi
la) b.p. Gh. Vlad (Buc.); E. loano- 
vici (Cluj) b. ab. 1 Gh. Orian (Hune
doara).

PETRE HL.NȚ
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același limp ; 10. Gazda (R.P.P.) lOh 
50:01... 12. I. Stoica lOh 50:31 ; 13. 
W. Ziegler același timp... 40. L. Zanoni 
10h 58:21 ; 41. C. Dumitrescu 100 
58:23... 55. I. Ardeleana llh 08:05. 
ECHIPE : 1. R.D. Germană 34h 29:46 ; 
.2. R.S. Cehoslovacă 34h 32:06 ; 3. R.P. 
ROMÎNĂ 34h 33:09; 4. R.P. Polonă 
34h 33:38 ; 5. R. P. Ungară 34b
34:24 ; 6. R.P. Bulgaria 34h 38:07 ; 7 
U.R.S.S. 34h 41:21 ; 8. Franța 34b
45:54; 9. R.S.F. Iugoslavia 34h 48:30; 
10. Danemarca 34h 56:53 ; 11. Finlan
da 34h 56:58 ; 12. Marea Britanie 35h 
10:25 ; 13. Belgia 35h 25:32 ; 14. Echi
pa celor 3 continente 36h 12:46 ; 15. 
Cuba 38h 00:42.

Clasamentul sprinterilor ; 1. Smolik 
(K.S.C.) 20 p ; 2. Schur (R.D.G.) 14 p;
3. Hoffmann (R.D.G.) 13 p ; 4. G 
MOICEANU 12 p.

SCURTĂ RETROSPECTIVĂ
„Cursa Păcii"* 4 din acest an se carac

terizează prin asaltul echipelor R.P. 
Romine, R.S. Cehoslovace și R.P. Po
lone. Aceste trei reprezentative țintesc 
răs«urui.Tea vechii ierarhii, în care for
mațiile R.D.G. și U.R.S.S. își împăr- 
țeau an de an victoriile. Pînă acum.

port. A. lonescu a fost nevoit să 
abandoneze din motive de sănătate.

Rezultate: talere aruncate din șanț 
200 buc.: I. Smelcinschi (R.P. Polo 
nă) 964-97=193 p; 2. Asmus (R.D. 
Germană) 954-97 = 192 p; 3. March- 
seider (R.D. Germană) 954-96=191 p;
4. I. Dumitrescu (R.P. Romînă) 
92-(-98=190 p ; 5. Kisktimo (R.P. Polo
nă) 96-(-94 = 190 p; 6. Gh. Enacha 
(R.P. Romînă) 93+96=189 p.

Actualitatea internațională la volei
Bogata activitate internațională a 

voleibaliștilor noștri fruntași prevăzută 
pentru luna mai a fost inaugurată cu 
turneul reprezentativelor feminină 
și masculină ale ■ Cubei. Marți. în 
sala Armatei din Brașov, oaspeții 
au avut ca adversari selecționatele ora
șului Brașov. După cum ne trasmite 
corespondentul nostru Carol Gruia, am
bele partide au fost de un bun nivel 
tehnic, cu multe faze spectaculoase. 
Atît la feminin cit și la masculin vic
toria a revenit voleibaliștilor brașo
veni, cu același scor: 3 — 1. După 
cum am mai anunțat, echipele Cubei 
vor mai evolua la Sibiu și Tg. Mureș.

Orașul Craiova va găzdui — înce- 
pînd de mîine — turneul internațional 
dotat cu „Cupa UCECOM“, la care 
și-au anunțat participarea trei echipe 
străine — Start Praga, Start Varșovia 
și Spartakus Budapesta — precum și 
echipa Voința Craiova. Formațiile din 
Praga și Varșovia au sosit de a- 
cum la Craiova. în timp ce formația 
budapestană este în drum spre locul de 
concurs.

In sfîrșit, o altă întrecere care an
grenează echipe de volei reprezentind 
țara noastră. Este vorba de turneul in
ternațional de la Osijec (Iugoslavia), 
competiție în care va lua startul re- 
prezenlativa masculină a R.P. Romine 
precum și selecționata noastră femi-

Rugbiștii romini 
vor juca in finala 

„Cupei campionilor Europeni"
(U rmare din pag. 1)

6 — 3 (lovitură de picior căzută). 
Gazdele forțează egalarea și reu
șesc acest lucru în min. 51 prin Leutz 
(încercare). Urmează însă un excelent 
joc desfășurat de echipa noastră, care 
atacă continuu și reușește să finalizeze 
spectaculos cfteva din frumoasele ac
țiuni ofensive. Demian ridică scorul la 
9—6 după o încercare în min. 61, Vu- 
sec îl imită tn ruin. 65 și apoi In min. 
76 Viorel Moraru înscrie și el o încer
care transformată de Irimescu. Scor 
final: 17—6.

In partida condusă de arbitrul fran
cez Capelle, echipa GRIVIȚA ROȘIE 
a fost alcătuită din următorii jucători: 
Irimescu — Teodorescu, Vusec, Țibu- 
leac, Oblemenco — Stănescu, Balcan — 
Demian, Iliescu, Moraru — Stoenescu, 
Rusu — Dinu, Alanole, Grigoriu.

CONCURSUL DE TALERE DE LA VARȘOVIA A LUAT SFÎRSIT
Trăgătorii noștri de la taiere arunca

te din șan( au participat zilele trecute 
la un concurs triunghiular, în capitala 
R.P. Polone. Trăgătorii romîni au obți
nut rezultate sub posibilitățile lor, cu 
toate că in manșa a 11-a I. Dumitrescu 
a realizat 38 p, cifră care constituie 
un nou record al poligonului din Var
șovia. In general, ei au pierdut puncte 
prețioase în prima manșa, acomodin- 
du-se foarte greu cu mașinile La-

la 18 secunde de lider profesionist din S. U. A
ele au reușit să treacă de echipa Uni 
unii Sovietice și să amenințe serios 
poziția liderului, reprezentativa R.D.G

Să vedem acum care e situația după 
parcurgerea primei treimi a întrecerii 
Cicliștii au acoperit 552 km împărțiți 
în cele patru etape de pe teritoriul 
R.P. Polone. Dificultatea acestor etape 
a constat, mai ades, în diversitatea de 
obstacole pe care Ie-a cuprins. Repre
zentanții noștri am răspuns bine la 
toate examenele. Ei au luat califica
tivul satisfăcător la circuit, bine la con- 
tra-timp și foarte bine la cele două 
etape în bloc. G. Moiceanu a câștigat o 
etapă — cea mai lungă de pînă acum 
— iar echipa a parcurs un drum per
manent ascendent. Iată locurile ocu
pate în clasamentele generale pe echipe 
după fiecare etapă : 13 — 5 — 4 — 3.

Cicliștii romîni trebuie să lupte în 
etapele viitoare cu aceeași ardoare, să 
sesizeze Iu timp acțiunile inițiate de 
principalii noștri adversari. Ceea ce 
contează în primul rînd e coeziunea 
și acest lucru nu a lipsit echipei R.P., 
Romîne pînă acum.

★
Joi e programată etapa a 5-a Swie- 

bodzin — Berlin 164 km iar vineri ca
ravana va străbate drumul de la Berlin 
La Leipzig — 193 km.

nină de tineret. Echipele rornine avind 
în componența lor printre alții pe 
Nicola u, Drăgan, Grigorovici, Derzei, 
Chezan, Fieraru (masculin), Biji, Tu- 
dora, iancu, Dumitrescu (feminin), au 
părăsit ieri Capitala, îndreptîndu-se 
spre Belgrad. Primele meciuri ale tur
neului sînt programate vineri, 15 mai.

FOTBAL
TURNEUL PREOL1MP1C 

DE LA LIMA

în cadrul turneului preolimpic de 
fotbal care se desfășoară la Lima, cu 
participarea echipelor sud-americane. 
Brazilia a învins Chile cu 2—0 (1—0), 
iar Argentina a cîștigat întîlnirea eu 
Ecuador cu 1—0 (1—0).

ASEARĂ LA STOCKHOLM :
SUEDIA — U.R.S.S. 1 — 1 (0-0)

STOCKHOLM, 13—Aseară s-a dispu
tat pe stadionul Rasunda din Stockholm 
primul meci dintre reprezentativele de 
fotbal ale U.R.S.S. și Suediei din sfer
turile de finală ale „Cupei Europei", 
întîlnirea s-a încheiat cu un rezultat 
egal : 1—1. Fotbaliștii sovietici au des
chis scorul prin Valentin Ivanov. Re
prezentativa Suediei a înscris golul e- 
galizator prin Hamrin, cu trei minute 
înainte de sfîrșitul meciului.

întîlnirea revanșă se va disputa la 
27 mai la Moscova.

FINALA CUPEI CUPELOR 
SE VA REJUCA

Finala Cupei Cupelor, desfășurată a- 
seară la Bruxelles, între Sporting Li
sabona și M.T.K. Budapesta, s-a înche
iat cu rezultatul de 3—3 (1—1) după 
prelungiri.

Meciul se va rejuca vineri la An
vers.

SOFIA, 13 (prin telefon de la cores
pondentul nostru TOMA HR ISTOV). 
Etapa a 24-a a campionatului bulgar 
a consemnat schimbarea liderului. După 
ce a condus timp de 13 etape, iată că 
Levski (învinsă cu 3—2 de Cerno 
More), a fost nevoită să cedeze întî- 
ietatea în clasament unei alte formații 
sofibte, Lokomotiv, învingătoare cu 
2—0 în partida cu Lokomotiv Gorno 
Oreahovița. Alte rezultate: Lokomotiv 
Plovdiv — Spartak Sofia 2—1, Ț.S.K.A. 
Cerveno Zname — Spartak Varna 4—2, 
Beroe — Botev 1—2, Spartak Plovdiv- 
Spartak Pleven 3—1, Dunav — Marek 
2—0, Slavia — Mlada Gvardia 2—0. 
Clasament: Lokomotiv Sofia 33 p., 
I.evski 32 p., Dunav 29 p., Slavia 28 p. 
etc.

Puternica selecționată a 
baschetbaliștilor profesio
niști din S.U.A. sosește 
mîine în Capitală.

După cum se știe, jocu
rile demonstrative ale for
mației S.U.A. de la Var
șovia și Wroclaw au fost 
mult apreciate, ceea ce 
mărește evident intere

sul iubitorilor de sport 
din Capitală pentru evo
luțiile baschetbaliștilor a- 
mericani. Pentru a aprecia 
tnsă și mai bine valoarea 
lotului oaspe trebuie să 
precizăm că în S.U.A., 
unde acest sport cunoaște 
o dezvoltare foarte mare, 
există o mare deosebire 
între baschetul amator și 
cel profesionist.

In afara competițiilor 
organizate pentru sporti
vii amatori în Statele 
Unite ale Americii are loc 
in fiecare an și un cam
pionat, care reunește cele 
9 echipe profesioniste, îm
părțite în două serii: liga 
de est (cu Boston Cel
tics, Cincinnati Royals, 
New York Knickerbockers 
și Syracuse Nationals din Philadelphia) 
și liga de vest (cu Chicago Zephyrs, 
Detroit Pistons, Los Angeles Lakers, 
St. Louis Hawks și San Francisco War
riors).

Pentru a face parte dintr-o astfel de 
echipă, jucătorul trebuie să fie un ade
vărat virtuos al baschetului. Și Jerry Lu
cas și Oscar Robertson, doi dintre cei

PE GLOB
ȘTIRI, REZULTATE

• Cunoscuta echipă uruguayană 
„Nacional" Montevideo a plecat într-un 
lung turneu european. „Nacional" ur
mează să susțină o serie de meciuri 
în R.F. Germană, Elveția, R.S. Ceho
slovacă, Suedia. Austria, Belgia, 
U.R.S.S., Italia, Spania și Portugalia. 
In primul joc, „Nacional" va întîlni 
la 14 mai echipa vest-germană Nurem
berg. Din echipa uruguayană face parte 
acum și internaționalul Jose San Fî- 
lipo, care a lest transferat zilele acestea 
din Argentina.

9 Marți s-a desfășurat la Hanovra în
tîlnirea internațională de fotbal dintre 
reprezentativele R.F. Germane și Scoției. 
După ce la pauză echipa gazdă a con
dus cu 2—0 (prin punctele marcate de 
Uwe Seeler), întîlnirea s-a terminat la 
egalitate : 2—2. Pentru scoțieni a mar
cat Gilsean.
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GUVERNUL francez acordă, începînd de 

pe acum, o atenție deosebită organizării
J.O. de iarnă din 1968 de la Grenoble. A 
fost aprobată o subvenție de stat orașu
lui Grenoble pentru realizarea planului de 
reconstrucție a bazelor sportive și turistice 
și a fost numit un comisar de stat în
sărcinat cu supravegherea desfășurării 
pregătirilor.

CĂPITANUL reprezentativei R.D.G. la 
.Cursa Păcii", Gustav Schur, a sărbăto
rit marți un interesant jubileu, la 50 km 
de la startul în etapa Wroclaw-Poznan: el 
a parcurs 25.000 km în cadrul „Cursei 
Păcii". A debutat în această competiție la 
vîrsta de 21 ani, în 1952, șî cu excepția 
ediției din 1952 a participat la toate edi
țiile Cursei. In anii 1955 și 1959 a termi
nat învingător.

IN CEHOSLOVACIA se discută numirea 
unor noi antrenori ai reprezentativei de ho
chei. Deocamdată se vorbește despre 
Pittner și Horski, care urmează să preia 
pe timp de patru ani — deci pînă la viitoa
rele J.O. — antrenamentele reprezentati
vei. Tn același timp, unul din ei va fi 
cel care va răspunde de schimbarea echi
pei pe patinoar. Antrenorii numiți vor 
alege un număr de 40 de jucători cai» 
vor participa la pregătirea de vară.

DUPĂ cum am mal anunțat. Ia Buenos 
Aires se va construi un stadion acoperii 
pentru 110.000 persoane. Acoperișul sta
dionului va li din material sintetic, care 
va putea ti strîns sau întins, în funcție 
de vreme. înălțimea „tavanului” în cen
trul tererfului va fi de 150 ml

BEARA, cunoscutul portar iugoslav, de 
multe oii component al reprezentativei na
ționale, este în prezent antrenor al unei 
echipe de club din Australia.

LA 27 MAI, cu prilejul meciului U.R.S.S.— 
Suedia din „Cupa Europei" de la Mos
cova, portarul reprezentativei sovietice. 
Lev lașin, va primi „mingea de aur" c e- 
rită de revista franceză .France Football*' 
celui mai bun fotbalist al anului 1963.

RECORDMANUL mondial ia săritura în 
înălțime, Valeri Brumei, și-a întrerupt pen-

Bob Cousy, cel mai bun jucător american (lin 
toate timpurile

mai noi recrutați ai profesionismului, 
au fost cei mai buni jucători ai echipei 
americane la J.O. de la Roma.

Boston Celtics, actuala campioană a
S.U.A., dă in această selecționată cei 
mai mulți jucători (Cousy, Russel, 
Jones și Heinsohn). Din cele 6 me
ciuri ale finalei cu Los Angeles Lakers 
ea a cîștigat patru (117—114, 113— 
106, 108—105 și 112—109) și a pier
dut două (99—119 și 119—126). Iar 
Cincinnati Royals, echipa lui Robert
son și Lucas (seria est) și St. Louis 
Hawks (seria vest) unde joacă Bob 
Pettit au fost, tot In acest sezon, se- 
mifinaliste.

LUPTĂTORI ROMÎNI 
LA TURNEUL INTERNATIONAL 

DIN R. P. BULGARIA
în zilele de 15, 16 și 17 mai. la 

Stara Zagora (R.P. Bulgaria) se desfă
șoară un mare concurs internațional 
de lupte clasice și libere, „Memorialele 
Petrov și Kolev", la care participă spor
tivi din R.P. Romînă, Grecia, U.R.S.S., 
R.D. Germană, Italia, R.P. Ungară, 
R.P. Polonă, Elveția, R.S. Cehoslovacă, 
R.S.F. Iugoslavia și R.P. Bulgaria.

Țara noastră va fi reprezentată la 
lupte clasice de I. Alionescu, M. Bolo- 
can, I. Gabor și 1. Țăranu, iar la „li
bere" de P. Coman, 1. Chirilă. A. Ba
log și Șt. Stîngu.

tru cîieva săptămîni antrenamentele de
oarece a suferit un ușor accident la pi
cior. Acesta a fost, de altfel, motivul 
pentru care Brumei nu a participat la 
campionatele de atletism pe t-eien aco
perit ale U.R.S.S.

NOUA campioană de hochei pe gheață 
a Suediei este o formație puțin cunoscută: 
Brynăs IF. Dar nu numai numele echipei, 
ci $i jucătorii formației sînt... anonimi, în 
comparație cu fosta campioană Djurgar- 
den, în care evoluează majoritatea inter
naționalilor suedezi. Totuși, specialiștii își 
pun mari speranțe în tinerii hocheiștii din 
echipa campioană, socotiți speranțele pen
tru viitoarele campionate mondiale. Este 
vorba de jucători ca Larsson, Wickberg și 
Lundstrow

CEA MAI severă sancțiune bănească cu 
care a fost penalizat un sportiv argenti
nian a fost primită, nu de mult, de fotba
listul Sanfilippo, denumit .regele goluri
lor*. El a fost amendat cu suma de 200 000 
de pesos pentru faptul că nu s-a pre
zentat la turneul jubiliar din Bolivia, la 
care a evoluat echipa sa, Boca Juniors.

FEDERAȚIA Internațională de atletism a 
decis adoptarea cronometrajului electric la 
toate competițiile internaționale. Timpul va 
fi astfel înregistrat pînă la sutimi de se
cundă, iar rezultatele vor fi date în zecimi 
da secundă

IN CADRUL unui concurs de atletism care 
a avut loc recent în S.U.A. s-a remarcat 
tînărul Bill Hardin: 50,8 sec. pe 440 y 
garduri (echivalînd cu 50,5 pe 400 m.g.). 
Autorul acestei performanțe este fiul lui 
Glenn Hardin, care cu 20 de ani în urmă 
a devenit recordman mondial la aceeași 
probă, cu 50,6, iar în 1936 a cîștigat me
dalia olimpică de aur la Berlin. Luna tre
cută Bill a obținut 13,9 pe 120 y garduri.

e Întîlnirea de tenis dintre 
pele Danemarcei și Spaniei, coi 
pentru turul doi al „Cupei Davis“ 
desfășurat la Copenhaga și s-a 
minat cu rezultatul de 3—2 în fa 
rea sportivilor danezi. în ultimul i 
de simplu, Santana l-a învins cu C 
6—1, 6—2 pe Leschly.

• Echipa profesionistă de bas 
a S.U.A., care se află într-un tui 
european, a evoluat la Krakovia 
compania echipei locale Visla. I 
chetbaliștii americani au obținut 
tor ia cu scorul de 117—70.

• Campioana mondială Nona 
prindașvili (U.R.S.S.) conduce în 
neul international feminin de șah 
Ia Suhumi, cu 3 puncte din tot al 
posibile. Pe locul doi se află Ceaik 
kaia (U.R.S.S.) — 2 puncte, iar 
locul trei Margareta Teodori 
(R.P.R.) cu 1,5 puncte. Șahista roii 
a cîștigat la Bu(hrikidze, a făcut 
miză cu Bîkova și a pierdut la 
prindașvili.

• Boxerul englez H. Winstone 
păstrat titlul de campion europear 
categoria pană, învingîndu-1. prii 
bandon în repriza a 8-a pe italic 
Lino Mastellaro. Meciul s-a disp 
la Londra și era programat pe 
tanfa de 15 reprize.

o Intr-un meci internațional 
rugbi, desfășurat la Praga, echipa 
lecționată a acestui oraș a dispus 
scorul de 14—0 (3—0) de repreze 
tiva orașului Casablanca. Punctele 
fost marcate de Topol (5), Vala 
Turek și Turyna cîte 3. Jocul a c< 
tituit tin bun prilej de verificare 
rugbiștilor cehoslovaci în vedt 
„Cupei Păcii“ programată în ac/e 
lună în R.D. Germană.

• Turneul international de ho 
pe iarbă de la Barcelona a luat : 
șit cu victoria echipei Spaniei, < 
în finală a dispus cu 2—1 de Bel 
Clasamentul final al competiției: 
Spania; 2. Belgia; 3. Africa de ; 
4. Franța; 5. Italia; 6. Austria; 7. < 
nia B; 8. Elveția.

• Au continuat campionatele 
ternaționale de tenis ale Italiei d( 
Roma. Tn semifinalele probei mase 
ne, Jan Erik Lundquist (Suedia) 
dispus cu 6—0; 6—4; 7—5 de Ror 
Barnes (Brazilia). Fred Stole (Aws 
lia) a cîștigat cu 8—6; 7—5; C 
jocul cu Bob Hewitt (Australia).

• Echipele olimpice de volei 
R.P. Ungare și-au încheiat turneul 
treprins în U.R.S.S. jucând la 7 b 
cu selecționatele R.S.S. Gruzi . 
ambele meciuri victoria a revenit sj 
tivilor maghiari : la masculin ou 3 
și la feminin cu 3—2.

• Reprezentativele de baschet 
R. D. Germane și R. F. Germ 
s-au întîlnit la Osnabruek, în pri 
meci eliminatoriii în vederea des 
nării formației -ce va participa la 
neul preolimpie din Elveția. Au cîșt 
sportivii din R.D. Germană ca 81- 
■ 37—26). Returul va avea loo saț 
mina viitoare la Berlin. ,

FEDERAȚIA americană de atletism 
propus I.A.A.F.-ului să țină pe viitor 
denta recordurilor mondiale de sală.

IGOR NETTO este fotbalistul sovietic < 
a jucat cele mai multe meciuri în ace 
formație. Activînd în echipa Spartak î 
cova, el a jucat în această formație nu 
puțin de 327 meciuri de campionat, 
scriind — ca mijlocaș — 34 de golurL

FEDERAȚIA profesionistă de fotbal 
Franța a propus ca noul antrenor al re 
zentatîvei Franței să fie fust Fontaine. Ac 
Iul antrenor, Verriest, este acuzat că a s< 
ționat pentru meciul cu Ungaria juc< 
cu o formă slabă șî nu a adoptat o tar 
corespunzătoare. Se pare câ Fontaine 
putea avea mai multă autoritate în 
jucătorilor.

FOTBALUL scoțian intenționează să 
«întărească* cu cei mai buni jucctc 
danezi. Tratativele de racolaj sînt avan, 
și se pare că, în scurt timp, o serie 
jucători danezi cunoscuți ca Bertheîsei
K. Johansen vor părăsi Danemarca, c 
ce va constitui o grea pierdere pe 
reprezentativa daneză în semifinala . 
pei Europei*.

LA 78 DE ANI, Otokar Hauba din P 
este un instructor de schi la fel de 
tuziast ca și cu 57 de ani în urmă, i 
a început să p/rcsctiiice aceas’ă aai 

tale. Hauba practică cu pasiune și ti 
mul sportiv: se apreciază că a pair» 
pînă acum, în excursiile făcute pe 
peste 200 000 km. Pentru activitatea sa 
instructor și organizator sportiv în rîr 
rile tineretului, Hauba a fost distins rei 
cu medalia de onoare a Federației si 
live a R.S C.

ECHIPA argentiniană de fotbal Estud 
tes Bora a reușit să fructitice toate < 
23 de lovituri de la 11 m de care -a b< 
ficiat în acest sezon. Toate loviturile 
lost executate de un jucător care su 
de strabism, astfel îneît portarilor ech 
lor adverse le-a fost imposibil să-și 
seama de direcția în care acesta in 
ționa să șuteze.
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